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ГИМНАЗИЈА ''ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ'' 

21000 НовиСад, Златне греде 4 

о б ј а в љ у ј е 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 Наручилац: 
Гимназија Јован јовановић Змај 

Златне греде 4, Нови Сад 

ПИБ: 100236049 

МАТ.БРОЈ:08066892 

Интернет страница:www.jjzmaj.edu.rs 

е – mail: finansije@jjzmaj.edu.rs 

 Врста наручиоца: 

Просвета 

 Врста поступка јавне набавке: 

Јавна набавка мале вредности 

 Поступак јавне набавке се спроводи по партијама: 
o Партија 1. – Услуга превоза аутобусом – изнајмљивање аутобуса за 

превоз ученика на такмичења и запослених на службеном путу у земљи и 

иностранству, 

o Партија 2. - Услуга превоза минибусом - изнајмљивање минибуса за 

превоз ученика на такмичења и запослених на службеном путу у земљи и 

иностранству, 

o Партија 3. - Услуга превоза аутомобилом - изнајмљивање аутомобила за 

превоз ученика на такмичења и запослених на службеном путу у земљи и 

иностранству, 

 Врста предмета јавне набавке : услуга  

 Предмет јавне набавке: Услуга превоза ученика на такмичења и запослених на 

службеном путу у земљи и иностранству. 

 Назив и ознака из општег речника: Шифра 60100000 - услуге превоза  

 Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 Критеријум за доделу уговора: 

„Најнижа понуђена цена“ 

 Право учешћа у поступку јавне набавке: Право учешћа у поступку имају 

сва правна лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене 

члановима 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени 

конкурсном документацијом. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе Изјаву о 

испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и 

условима из конкурсне документације. 

 Начин преузимања конкурсне документације:  
- са Портала Управе за јавне на-бавке: www.portal.ujn.gov.rs , 
- са интернет стране Наручиоца: www.jjzmaj.edu.rs 

 Начин подношења понуде и рок: 

mailto:finansije@jjzmaj.edu.rs
http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.jjzmaj.edu.rs/


Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној 

коверти на адресу наручиоца: Гимназија „Јован Јовановић Змај“ Нови Сад, Златне греде 

4, са обавезном назнаком на лицу коверте:  

" Не отварати-понуда за ЈН МВ број  – 1/2018 - Услуга превоза ученика на такмичења и 

запослених на службеном путу у земљи и иностранству, поштом или лично у 

просторије наручиоца у термину 10.00-15.00 радним даном.  

На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е 

– маил адресу, као и име особе за контакт. 

Рок за достављање понуда је 02.03.2018. године до 10,00 часова. 
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније 

до 02.03.2018. године до 10,00 часова. 

Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда 

сматраће се неблаговременим. 

По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке наручиоца, вратиће 

све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су 

поднете неблаговремено. 

Понуде са варијантама нису дозвољене. 

 Место, време и начин отварања понуда: 

Јавно отварање понуда обавиће се 02.03.2018. године у 10.30 часова, у 

просторијама Гимназије „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад , Златне греде 4. 
 Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: 

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који 

су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног 

овлашћења комисији за јавну набавку. 

 Рок за доношење одлуке: 

Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 8 (осам) дана од дана јавног 

отварања понуда. 

 Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења : 

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца- Нови Сад, Златне греде 4 или 

путем е-маил-а: finansije@jjzmaj.edu.rs са назнаком - „Додатне информације/појашњења 

за Комисију за јавну набавку – Услуга превоза ученика на такмичења и запослених на 

службеном путу у земљи и иностранству, ЈН МВ 1/2018. Понуђач може тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, 

најкасније 5 дана пре истека рока за подношее понуда. 

Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. 

 
НАРУЧИЛАЦ ЗАДРЖАВА ПРАВО ДА ОДУСТАНЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ОБЈЕКТИВНИХ РАЗЛОГА У СВАКОМ ТРЕНУТКУ ПРЕ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА. 
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