
 

Основнашкола „Станоје Миљковић“ Брестовац 

19229 Брестовац, Маршала Тита 199 

Број: 498 

Датум: 01.08.2017. 

 

На основу члана 55, 57 и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 

68/2015) Основна школа „Станоје Миљковић“ у Брестовцу, упућује 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

у поступку јавне набавке мале вредности за избор најповољнијег понуђача за набавка добара – намирница 

за потребе ђачке кухиње - храна, пиће и сродни производи - 15000000. 

 

Предмет јавне набавке, број ЈН 03/2017, спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности за набаку 

добара - намирница за ђачку кухињу. 

 

Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Станоје Миљковић“, 19229 Брестовац, Маршала Тита 199 

Врста наручиоца: просветна установа. 

Интернет страница наручиоца: www.osstanojemiljkovic.nasaskola.rs 

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности – набавка добара 

Број јавне набавке: 03/2017. 

Предмет јавне набавке: набавка добара – намирница за потребе ђачке кухиње - ХРАНА, ПИЋЕ И 

СРОДНИ ПРОИЗВОДИ- 15000000. 

Јавна набавка је обликована у 5 партија: 

1.  ПАРТИЈА I – Свеже месо и прерађевине од меса  - 15100000 

2.  ПАРТИЈА II - хлеб и пекарски производи - 15810000 

- ђачка кухиња ОШ “Станоје Миљковић“ матична школа Брестовац 

3.  ПАРТИЈА III - хлеб и пекарски производи  - 15810000 

- ђачка кухиња ОШ “Станоје Миљковић“ издвојена одељења Шарбановац иТимок 

4.  ПАРТИЈА IV - хлеб и пекарски производи  - 15810000 

- ђачка кухиња ОШ „Станоје Миљковић“ издвојено одељење Метовница 

5.  ПАРТИЈА V – Поврће, млеко и млечни производи, риба, брашно, уље, шећер и остали 

прехрамбени производи  - (15300000,15500000,15220000,15800000) 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове из члана 75. став 

1.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015):  

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.ст.1. тач. 1) 
Закона); 

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животнесредине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 

2) Закона); 

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбинне у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл.75. ст.1. тач. 4) ЗЈН. 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 
 

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 
75. став 2. Закона о јавним набавкама) 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да 

испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне 

услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 4.).  
Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања 

испуњености услова. 

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена. 

http://www.osstanojemiljkovic.nasaskola.rs/


 

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на Порталу јавних 

набавки www.portal.ujn.gov.rs или на интернет страници наручиоца: www.osstanojemiljkovic.nasaskola.rs 

Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у просторијама 

наручиоца у матичној школи у Брестовцу, Маршала Тита 199 у канцеларији секретара школе сваког радног 

дана од 08:00 часова до 11:00 часова.  

Наручилац задржава право да у случају неодговарајућих, неприхватљивих понуда и других разлога 

нведених у конкурсној документацији не донесе одлуку о избору понуђача без икаквих накнада трошкова 

понуђачима. 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Порескојуправи, Министарства финансија и привреде. 

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

Министарствуенергетике, развоја. 

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

запошљавања и социјалне политике. 

       Објављивање позива и конкурсне документације за подношење понуда на Порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца- www.osstanojemiljkovic.nasaskola врши се дана 04.08.2017. године.  

       Рок за подношење понуда је 15.08.2017. године до 11,00 часова. 

Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћена понуђачу уз 

повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда, дана 15.08.2017. године у 

12:00. 

Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоцау матичној школи у Брестовцу, М.Тита 199 у 

библиотеци. 

Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.  

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати Комисији за јавну набавку 

писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, 

оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид. 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у законском року. 

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре закључења 

уговора. 

Додатне информације се могу добити код секретара школе (Мирко Миладиновић) на телефон 030/436-

860 од 08:00 – 11:00, е-mail: osstanoje@gmail.com 

  

              Члан комисије 

 

Мирко Миладиновић 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.osstanojemiljkovic.nasaskola.rs/
http://www.osstanojemiljkovic.nasaskola/

