
 

 СРЕДЊА ШКОЛА БРУС 
 Ул. Братиславе Петровић 69, 37220 Брус 
 
 

 
Тел/факс: 037/825-167, е-mail: srskolabrus@mts.rs,   ПИБ 102898072  Матични број 17501321 

 
 
 
 
 
 
 На основу чл. 39. 55. 57. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  и Одлуке о покретању поступка јавне набавке 
извођења екскурзија у школској 2018/2019 години, број 526. Од 30.05.2018. године 
Средња школа у Брусу, упућује понуђачима 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

у складу са овим позивом и конкурсном документацијом 
 

 
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ: 

 
Назив наручиоца: ........................................................ „Средња школа“ Брус 
Адреса: ..................................................... Братиславе Петровић, бр. 69, 37220 Брус 
Одговорно лице- директор: ....................................... Весна Маринковић 
Број телефона: ............................................................... 037/825-167; 
Број факса: ...................................................................... 037/825-167 
ПИБ: ................................................................................. 102898072 
Матични број: ................................................................ 17501321 
Банка: ............................................................................... Управа за јавна плаћања 
Број текућег рачуна: ..................................................... 840-2052660-96 
E-mail: .............................................................................. srskolabrus@mts.rs 
Интернет адреса: …......................................................www.srednjaskolabrus.edu.rs 

 
2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Јавна набавка се спроводи по партијама као јавна набавка мале вредности, ради 
закључивања уговора о извођењу екскурзије,ускладусаЗакономи подзаконским 
актимакојима сеуређује областјавнихнабавки. 
 

 
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавненабавкеброј 1/2018, сууслуге – извођења екскурзија за ученике трећег 
и четвртог разреда Средње школе у Брусу у школској 2018/19. години. 



Назив и ознака из општег речника набавке: 63510000 - Услуге путничких агенција и 
сличне услуге. 
Број партија: јавна набавка није обликована по партијама. 
Предмет јавне набавке је ближе одређен у Конкурсној документацији. 

 
4. ЦИЉ ПОСТУПКА 

Поступакјавне набавкесе спроводиради закључењауговора.Уговор ће се закључити 
између Наручиоца и једног понуђача. 
 

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, уколико су испуњени сви 
услови наведени у конкурсној документацији.  
 

6. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Конкурсна документација се може преузети на интернет странициНаручиоца 
www.srednjaskolabrus.edu.rsи на  Порталу јавних набавки, интернет адреса 
www.portal.ujn.gov.rs 
 

7. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК  

Понуда се доставља у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти 
саназнаком:„Понуда зауслуге – извођења  екскурзије ученика Средње школе у 
Брусу, ЈН бр. 1/2018“. На полеђини коверте означити назив понуђача, адресу и број 
телефона. Понуду послати поштом или лично предати у секретеријату Средње школе 
у Брусу ул Б. Петровић бр. 69. сваког радног дана од 8 до 15 часова 
 
Рок за подношење понуде је 11.06.2018. године до 11,00 сати, без обзира на начин 
доставе. Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача, која није поднета 
Наручиоцу до назначеног рока. 
По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке Наручиоца, 
вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да 
су поднете неблаговремено. 
 

8. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИНОТВАРАЊА ПОНУДА 

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 
11.06.2018. године са почетком у 16,00 сати, у просторијама Средње школе у Брусу 
улица Братиславе Петровић бр.69. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице 
 

9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  

Одлука о закључењу оквирног споразума биће донета у року од десет дана од дана 
отварања понуда и објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници у 
складу са чл. 108 ЗЈН.  
 У случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка. 

 



10. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА 
МОГУУЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници 
понуђача.  
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање 
у отварању понуда. 
 

11. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 

Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити нае-mail: 
srskolabrus@open.telekom.rs или телефоном бр. 037/285-167. 
Особа за контакт: Весна Јеличић, дипл. правник. 

 
 
 

        Директор  Средње школе 
 

______________________ 
                Весна Маринковић, проф. 


