
 

ОСНОВНА ШКОЛА“НИКОЛА ТЕСЛА“ 

Футошки пут 25а, Нови Сад 

БРОЈ: I-400 

ДАТУМ:09.03.2020. 

 

 

 На основу члана 60. став 1 тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС“ број 124/12,14/15 68/15), ОШ ''Никола Тесла'' из Новог Сада,  Футошки пут 25а, 

објављује 

ПОЗИВ 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У О ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- НАБАВКА НАМИРНИЦА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ 

ХРАНЕ У ШКОЛСКОЈ КУХИЊИ, БРОЈ ЈНМВ 4/2020 

 

Наручилац: ОСНОВНА ШКОЛА ''НИКОЛА ТЕСЛА'' 

Футошки пут 25а, Нови Сад 

ПИБ: 100237126 

МАТИЧНИ БРОЈ:  08066680 

интернет страница: osnikolate@gmail.com 

е-mail: osnikolate@gmail.com 

Врста наручиоца: Просвета 

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке 

мале вредности ради закључивања оквирног споразума са једним добављачем на 

годину дана.  

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је набавка добара-Набавка 

намирница за припремање хране у школској кухињи 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

15800000 разни прехрамбени производи 

15612500 – Пекарски производи  

Јавна набавка се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним 

добављачем. 

Критеријум за доделу уговора: ''Најнижа понуђена цена'' 

Начин подношења понуде и рок: 

Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште. 

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде 

примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа. 

Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или 

кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. 

Понуде се достављају на адресу:ОШ ''Никола Тесла'',  21000 Нови Сад, Футошки 

пут 25а. 

Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст 

„ПОНУДА- НЕ ОТВАРАЈ“, „Понуда за јавну набавку добара - Набавка намирница 

за припремање хране у школској кухињи, број ЈНМВ 4/2020 а на полеђини назив, 

број телефона и адреса понуђача. 

Рок за подношење понуде је 8 (осам) дана од дана објављивања овог позива на 

Порталу јавних набавки. Благовременом ће се сматрати све понуде које буду 

примљене до 18.03.2020. године до 09.00 часова без обзира на начин слања. 



Понуде које буду примљене након истека рока за пријем понуда сматраће се 

неблаговременим и вратиће се понуђима неотворене након окончања поступка 

отварања понуда неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Понуде са варијантама нису дозвољене. Понуђач може да поднесе само једну 

понуду. 

Место, време и начин отварања понуда: 

Отварање понуда је јавно. Отварање понуда биће 18.03.2020. године у 09.15 

часова, у просторијама наручиоца Основна школа „Никола Тесла“, Футошки 

пут 25а, Нови Сад 

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда 

Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који су 

дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног 

овлашћења Комисији за јавне набавке. 

Рок за доношење одлуке о додели уговора: 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања 

понуда. 

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења: 

Понуђач може, у писменом облику , на адресу Наручиоца Основна школа “Никола 

Тесла „ Футошки пут 25а, Нови Сад или пут путем е-мејла osnikolate@gmail.com са 

назнаком додатне информације-појашњења за Комисију за јавне набавке ЈНМВ 

4/2020 добара- „Набавка намирница за припремање хране у школској кухињи“, 

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће 

заинтересованом лицу одговорити у року од три дана од пријема захтева и 

истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки. Радно време 

наручиоца са странкама је од понедељка до петка од 8,00 часова до 14 часова. 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20 Закона о 

јавним набавкама. 

Комисија за јавну набавку 

 


