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На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 
68/15), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 3743/4 од 13.12.2019.године, наручилац 

објављује: 
 

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

 
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 
Назив наручиоца:  Осма београдска гимназија 
Адреса: Грчића Миленка 71, 11000 Београд 
ПИБ: 102008758 
Матични број: 17409077 
Врста наручиоца: Просвета  
Интернет страница: www.osmagimnazija.edu.rs 
 
2. ВРСТА ПОСТУПКА 
   
       Јавна набавка добара спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са чл. 39. 
Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Правилником о обавезним 
елементима конкурсне документације о поступцима јавне набавке и начину доказивања испуњености 
услова („Сл.гласник РС“, број 86/15 и 41/19) и Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности 
ЈНМВ 11/2019, заведену под бројем 3743/4 од 13.12.2019. године. 
 
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
    Предмет јавне набавке добара је: Опрема за кабинете биологије и хемије  
 
    Јавна набавка није обликована у партијама. 
 
Назив и ознаке из општег речника набавке: Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим 
наочара) – 38000000 

                                                                      
4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
       Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 
5. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/ и 
интернет страници наручиоца: www.osmagimnazija.edu.rs 
 
 
6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ, РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ, ИЗМЕНЕ   
    И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
       Понуда се подноси у складу са конкурсном документацијом. 
  
       Понуђач понуду подноси лично или непосредно путем поште у затвореној коверти. 



 
       Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са 
подизвођачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду. 

        Рок за достављање понуда је до 21.12.2019. године до 10 часова. 
 
       Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 21.12.2019. године 
до 10 часова, на адресу наручиоца: Осма београдска гимназија, Грчића Миленка бр. 71, 11000 
Београд. 
 
       Понуда која је примљена после 10 часова 21.12.2019. године сматраће се неблаговременом.  
 
       Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити 
неотворену понуђачу са назнаком да је поднета понуда неблаговремена. 
 
       Понуђач може пре истека рока за подношење понуда да допуни, измени или опозове своју 
понуду, са назнаком: „Допуна понуде“, „Измена понуде“ или „Опозив понуде“ за јавну набавку мале 
вредности – Опрема за кабинете билогије и хемије, редни број ЈН МВ 11/2019. Понуђач је дужан да 
јасно назначи која документа накнадно доставља, односно који део понуде мења. По истеку рока за 
подношење понуда понуђач не може да допуњује, мења или опозове своју понуду. 
 
       Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 
документацију, дужан је да без одлагања измене и допуне објави на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници.  
 
       Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде www.poreskauprava.gov.rs. Подаци о заштити животне средине се могу добити у 
Агенцији за заштиту животне средине www.sepa.gov.rs и у Министарству заштите животне 
средине www.ekologija.gov.rs. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу 
добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања www.minrzs.gov.rs. 

7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 
 
       Јавно отварање понуда биће одржано дана 21.12.2019. године у 10:20 часова на адреси: Осма 
београдска гимназија, Грчића Миленка бр. 71, 11000 Београд. 
    
       Благовремено приспеле понуде комисија ће отварати по редоследу њиховог доспећа. 
 
       Комисија наручиоца о поступку отварања понуда води записник који потписују чланови комисије 
и присутни представници понуђача. 
 
       Понуђачу који је поднео понуду, а није присуствовао поступку отварању понуда, копија 
записника се доставља у року од три дана од дана отварања понуда. 
 
8. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ  
    У ПОСТУКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА 
 
       Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати 
поступку отварања понуда, дужни су да комисији наручиоца предају писано пуномоћје (оверено и 
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потписано од стране овлашћеног лица понуђача), којим ће доказати овлашћење за учешће у поступку 
јавног отварања понуда. 
 
9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 
       Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда. 
 
10. ОСОБА ЗА КОНТАКТ 
 

Контакт особе су Јован Максимовић, дипломирани правник, и Љубица Плавшић, дипл. 
правник, секретар школе, E-мail адреса: osma_sekretarijat@yahoo.com.  

.     
 

. 


