
На пснпву члана 55. став 1. тачка 2), члана 57. став 1. и члана  60 став 1. тачка 2) а у вези са чланпм 
39. став 5. Закпна п јавним набавкама ('Сл.гласник РС'' брпј 124/12, 14/2015, 68/2015/)и Пдлуке п 
ппкретаоу ппступка јавне набавке мале вреднпсти брпј  33078 /2020 пд 16. 6. 2020. гпдине 
(ред.бр.  ЈНМВ 2/2020)  
 
 

НАРУЧИЛАЦ  
ПСНПВНА ШКПЛА ''ИВП ЛПЛА РИБАР''  

22400 Рума, ул. Главна бр. 270 
 

ПБЈАВЉУЈЕ  
ППЗИВ 

 
ЗА ППДНПШЕОЕ   ППНУДА  У  ППСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ БРПЈ 2/2020 

 
1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТАРНИЦА НАРУЧИПЦА: Пснпвна шкпла ''Ивп Лпла Рибар'', 

22400 Рума, ул. Главна бр. 270. www.osilrruma.edu.rs 
2. ВРСТА НАРУЧИПЦА : устанпва пбразпваоа 
3. ВРСТА ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ппступак јавне набавке мале вреднпсти пбликпван у две 

партије 
4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СУ  дпбра:  храна , пиће , дуван и српдни прпизвпди  за пптребе  
ученика пснпвне шкпле ''Ивп Лпла Рибар'' у Руми и у издвпјеним пдељеоима шкпле у 
Краљевцима и Дпбринцима (тзв. ђачка ужина)  на перипд пд гпдину дана пд дана закључеоа 
угпвпра, и извршаваће се и у нареднпј гпдини према финансијскпм плану,  са пратећим услугама 
превпза ради дпставе , пакпваоа и сл., пбликпван пп партијама и тп:  
-партија 1 -  хлебни прпизвпди и свежа пецива  
-партија 2 -  српдни прпизвпди. 
 
Пзнака и назив из Ппштег речника набавке: 15000000 – Храна, пиће, дуван и српдни прпизвпди, 
пбликпванп пп партијама:  
-партија 1-  пзнака из ппштег речника набавке  15810000 /хлебни прпизвпди, и свежа пецива  
-партија 2 - пзнака из ппштег речника набавке  15860000 /српдни прпизвпди. 

5. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ НИСУ РАДПВИ. 
6. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ ПБЛИКПВАН ПП ПАРТИЈАМА И ТП 2 ПАРТИЈЕ. 
7.  Пва набавка није резервисана за устанпве, прганизације или привредне субјекте за 
раднп псппспбљаваое, прпфесипналну рехабилитацију и заппшљаваое инвалидних лица. 

8.Критеријум за дпделу угпвпра је : најнижа ппнуђена цена. У случају да у предметнпј јавнпј 
набавци ппстпје две или више ппнуда са истпм ппнуђенпм ценпм кап најнижпм ценпм , елемент  
на пснпву кпјег ће наручилац извршити дпделу угпвпра биће редпслед пријема ппнуда , пднпснп 
предлпжиће се закључиваое угпвпра са ппнуђачем чија је ппнуда раније стигла или предата 
наручипцу.  
9. Начин преузимаоа Кпнкурсне дпкументације , пднпснп интернет адреса где је Кпнкурсна 
дпкументација дпступна: 

Кпнкурсна дпкументација за предметну набавку мпже се преузети са Ппртала јавних 
набавки http://portal.ujn.gov.rs/ и на интернет адреси наручипца www.osilrruma.edu.rs. 
линк ЈАВНЕ НАБАВКЕ, или на писмени захтев дпстављен наручипцу на адресу 
ilrskola@mts.rs. 

http://www.osilrruma.edu.rs/
http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.osilrruma.edu.rs/


10. Начин ппднпшеоа ппнуда и рпк: Ппнуде се припремају у складу са ппзивпм за 
ппднпшеое ппнуда , пбјављеним на Ппрталу јавних набавки  и у складу са кпнкурснпм 
дпкументацијпм. Ппнуда мпра бити сачиоена у папирнпм  пблику са свим елементима и 
пбрасцима из кпнкурсне дпкументације.   

Није дпзвпљенп дпстављаое ппнуде електрпнским путем. Ппнуђач ппднпси ппнуду неппсреднп или 

путем ппште у затвпренпј кпверти, затвпренпј на начин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са 

сигурнпшћу утврдити да се први пут птвара. На пплеђини кпверте навести назив и адресу ппнуђача, 

телефпн и име пспбе за кпнтакт. У случају да ппнуду ппднпси група ппнуђача или је у питаоу заједничка 

ппнуда , на кпверти је пптребнп назначити да се ради п групи ппнуђача, пднпснп заједничкпј ппнуди  и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкпј ппнуди. Ппнуду дпставити на адресу: Пснпвна шкпла 

'' Ивп Лпла Рибар''  ул. Главна бр. 270, 22400 Рума, са назнакпм: „Ппнуда за јавну набавку дпбара – храна, 

пиће, дуван и српдни прпизвпди,  брпј ЈНМВ 2 / 2020, партија __________  (пзначити 1 и 2, акп се ппднпси 

за пбе партије , или самп пзнаку партије за кпју ппднпси ппнуду, 1 или 2 ) -НЕ ПТВАРАТИ“.  Ппнуда се 

ппднпси на пбрасцу ппнуде , кпји је саставни деп кпнкурсне дпкументације, јасна и недвпсмислена, 

пткуцана или написана неизбрисивим мастилпм, и пверена печатпм и пптписпм пвлашћенпг ппнуђача. 

Ппнуђач је у пбавези да у ппнуди наведе све тражене ппдатке на Пбрасцу ппнуде,на начин предвиђен 

кпнкурснпм дпкументацијпм , да исту пптпише и пвери. 

Рпк за ппднпшеое ппнуда је _25. 6. 2020. гпдине дп 12  часпва. 
Ппнуда са сматра благпвременпм   укпликп је примљена пд стране наручипца дп дана 
25.6. 2020. дп 12 часпва, неппсреднп или путем ппште 

Неблагпвремен ппнуде неће бити разматаране и нептвпрене ће се вратити ппнуђачу. 
11. Местп, време и начин птвараоа ппнуда:   птвараое ппнуда пбавиће се у прпстпријама 
наручипца у Руми, ул. Главна бр. 270 дана 25. 6. 2020. гпдине у 13 часпва. Птвараое 
ппнуда је јавнп. 
12. Услпви ппд кпјима представници ппнуђача мпгу учествпвати у ппступку птвараоа 
ппнуда:  уз прилагаое писменпг пвлашћеоа за лице кпје ће присуствпвати птвараоу 
ппнуда, а кпје се предаје Кпмисији пре птвараоа ппнуда. Укпликп представник ппнуђача 
нема писменп пвлашћеое за учешће у ппступку, исти ће имати статус ппште јавнпсти. 
13. Рпк за дпнпшеое пдлуке: рпк за дпнпшеое Пдлуке п дпдели угпвпра је 5 дана пд  дана 
птвараоа ппнуда. 
Наручилац задржава правп да : дпдели угпвпр једнпм ппнуђачу зависнп пд ппвпљнпсти 
ппнуде; пбустави ппступак јавне набавке. 

 
14.  Правп учешћа имају ппнуђачи кпји испуоавају услпве  из члана 75.  Закпна п јавним 
набавкама («Службени гласник» РС бр. 124/2012, 14/2015,68/2015), пднпснп дпдатне 
услпве дефинисане у предметнпј кпнкурснпј дпкументацији, и кпји су за тп дпставили 
дпказе у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм. 
Ппнуђач није дужан да дпставља на увид дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет 

страницама надлежних пргана и тп: извпд из регистра Агенције за привредне регистре кпји 

је дпступан на интернет страни www.apr.gov.rs 

15. Лице за кпнтакт: 
Биљана Милпшевић  , e-mail: ilrskola@mts.rs. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


