
                 
Ђердапска 19 

11000 Београд 
Тел./факс 283-6769 

Број 520/3  од 

26.12.2019. године 

 

На основу члана 39. став 5, члана 55. став 1. тачка 2. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању јавне 

набавке бр. 520/1. од 26.12.2019. године и Решења о образовању Комисије која спроводи 

поступак јавне набавке мале вредности бр. 520/2. од 26.12.2019. године: 

 
ОШ „НХ ДУШАН ДУГАЛИЋ“ 

објављује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
Бр. 520/3  

 

у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за јавну набавку  

услуге пратилаца у превозу ученика са сметњама у развоју ОШ „НХ Душан Дугалић“ 

приликом доласка и одласка из школе до краја школске 2019/2020. године 

 

 

 
Наручилац јавне 

набавке 

 

Основна школа „Душан Дугалић“, Ђердапска 19, Београд. 

Врста наручиоца Корисник буџетских средстава - Просвета 

 
Врста поступка 

 

Јавна набавка мале вредности 

Предмет јавне набавке 

 

Набавка услуга - пратилаца у превозу ученика са сметњама у 

развоју ОШ „НХ Душан Дугалић“ приликом доласка и одласка 

из школе до краја школске 2019/2020. године. 

 

Процењена вредност 

набавке 
   Процењена вредност набавке је 1.626.624,00 динара са ПДВ-ом 

Рок извршења уговора    од дана закључења до 16.06.2020. 

Назив и ознака из 

општег речника 

набавки 

Дневне услуге у заједници за особе са инвалидитетом и младе 

особе – 85312120. 



Критеријум који 

наручилац примењује у 

предмету јавне набавке 
- најнижа понуђена цена 

Преузимање позива за 

достављање понуда и 

конкурсне 

документације 

Конкурсна документација се преузима са Портала јавних 
набавки (portal.ujn.gov.rs) 

Начин подношења 

понуда 

Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, затворена 

на начин да се приликом отварања може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. 

 
Понуде се подносе на адресу наручиоца у канцеларији 

секретара школе или путем поште. 

Рок за подношење 

понуда 

8 дана од дана када је Позив за доставу понуде објављен на 

Порталу јавних набавки. 

 
Позив за доставу понуда је објављен на Порталу дана 

26.12.2019. године. 

 
Понуде сe достављају до 03.01.2020. године до 12,00 часова.  
Без обзира на начин доставе понуде, мора се обезбедити да 

иста стигне наручиоцу до назначеног датума и часа. 

Место, време и начин 

отварања понуда 

Отварање понуда је јавно и обавиће се дана 03.01.2020. 

године у 13,00 часова у згради Основне школе „НХ Душан 
Дугалић“, Ђердапска 19, Београд, у зборници школе.  
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. 

Услови под којим 

представници понуђача 

могу учествовати у 

поступку отварања 

понуда 

Представници понуђача могу активно учествовати у поступку 
отварања понуда ако предају овлашћење за учешће у писаној 

форми (овлашћење мора бити заведено и оверено). 

Рок за доношење 

Одлуке о додели 

уговора 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 (пет) дана од 
дана отварања понуда. 

Лице за контакт 
Mилан Јовановић 
011/2836769 
timozes@osdugalic.edu.rs 

 

Комисија за набавку 

Милан Јовановић, секретар, председник 

Весна Станић, рачунополагач школе, члан 

Зоран Бар, психолог, члан 

 


