
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
СРЕДЊА ШКОЛА „КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА“ 
Број: 187. 
Датум 13.03.2018. године  
Рашка 

 

На основу члана 57.став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама 

(″Службени гласник Републике Србије″, бр 124/12) и Одлуке о покретању поступка набавке 

услуга организовања и реализовања екскурзије ученика четвртог разреда за школску 

2018/2019.годину број 187 од  13.03.2018. године, директор Средње школе „Краљица Јелена“ из 

Рашке, дана  15.03.2018.године, упућује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у поступку набавке УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА И РЕАЛИЗОВАЊА  ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 

ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА  ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.годину у поступку јнмв број 1/2018 

Назив наручиоца:    Средња школа „Краљица Јелена“ 

Адреса наручиоца:    Омладински центар бб, 36350 Рашка 

Интернет страница наручиоца:                http://masinskaraska.edu.rs/ 

Врста наручиоца:    установа образовања и васпитања  

Основ примене поступка:   члан 39. став 1. ЗЈН-а 

Поступак се спроводи ради:   закључења уговора о предметној набавци 
 
Врста предмета: услуга-организовање и реализовање екскурзије 

ученика четвртог разреда  за школску 

2018/2019.годину 

Ознака из општег речника набавке: 63516000 услуге организације путовања 

Критеријум за доделу уговора:најнижа понуђена цена. 

Опис ,назив и ознакаиз ОРН-а: 

Екскурзија за ученике четвртогразреда – 63516000 услуге организације путовања 

Начин преузимања конкурсне документације:Конкурсна документација може се преузети на  

Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs, интернет страници Наручиоца 

http://masinskaraska.edu.rs/ . 

Рок и начин за подношење понуда: Понуде доставити у секретаријату школе, сваког радног 

дана у времену од 8 – 14 сати или препорученом пошиљком на адресу наручиоца Средња 

школа „Краљица Јелена“, Омладински центар бб, 36350 Рашка, с тим да ће понуђач на 

коверти назначити следеће „Понуда за јавну набавку мале вредности-УСЛУГА 

ОРГАНИЗОВАЊА И РЕАЛИЗОВАЊА  ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 

2018/2019.годину, ЈНМВ број1/2018, -НЕ ОТВАРАТИ“. 

http://masinskaraska.edu.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://masinskaraska.edu.rs/


 Понуђач  подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини 

коверте наводи: назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број 

телефона особе за контакт. Понуде се достављају у року од 12 (дванаест) дана од дана 

објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, а најкасније до 

26.03.2018. године до 12.00 сати.Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од 

стране наручиоца до последњег дана рока до 12,00 часова, односно до 26.03.2018.године до 

12,00 часова у секретаријату наручиоца.Понуду коју наручилац није примио у року 

одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се 

могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Наручилац ће, након окончања 

поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са 

назнаком да је поднета неблаговремено. 

Време, место и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се истог дана по истеку 

рока за подношење понуда, дана 26.03.2018. године, са почетком у 12,30 сати у школској 

згради .Отаварање понуда је јавно. Отварању понуда могу присуствовати представници 

понуђача.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања  

понуда: представници понуђача морају имати писмено овлашћење, тј. пуномоћје које ће 

предати овлашћеном лицу/службенику за јавне набавке приликом отварања понуде.Рок за 

доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета на основу Извештаја о стручној 

оцени понуда Наручиоца, у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда и истог дана 

биће достављена поштом или електронским путем понуђачу. 

 Рок у којем ће уговор бити закључен: Уговор ће бити закључен са понуђачем којем је 

додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 

права сходно члану 149. ЗЈН-а. 

У случају да је поднета само једнапонуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.став 2. тачка 5) 

Закона.  

Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне 

аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским 

обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл: 

Подаци о пореским обавезама се могудобити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 

Министарствуенергетике, развоја и заштитеживотнесредине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике. 

Додатне информације на телефон:036/736-032. 

        Директор школе 

        ______________ 

        Марија Милићевић 

 

 


