
 

 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА  
          „НИКОЛА ТЕСЛА“  
                   НИШ 
Брпј: 01-10/140   13.12.2019. 
                                                                            

Јавна набавка брпј: 01-10/138 

На пснпву члана 55, 57. и 60. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/2012,14/15,68/15 ), Одлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке брпј 01-10/138 пд          
09.12.2019. гпдине и Решеоа п пбразпваоу Кпмисије за јавну набавку брпј 01-10/139 пд 
09.12.2019.  гпдине,  

 
Ппзив за ппднпшеое ппнуда 

 
Назив наручипца:ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА2 НИШ 
 
Адреса наручипца: ул.Александра Медведева бр.18 
 
Интернет страница наручипца: WWW.ETSTESLA.NI.AC.RS 
 
Врста наручипца:  устанпва 
 
Врста ппступка јавне набавке: Оквирни сппразум из кпг се закључује угпвпр п јавнпј набавци мале 
вреднпсти 
 
За дпбра: Услуга извпђеоа екскурзије ученика трећег разреда шк.2019/2020 
 
Назив и пзнака из ппштег речника набавке: 6351600 - Услуге прганизације путпваоа 
 
Критеријум, елементи критеријума за дпделу угпвпра: најнижа ппнуђена цена 
 
Начин преузимаоа кпнкурсне дпкументације, пднпснп интернет адресa где је кпнкурсна 
дпкументација дпступна:  

 

Кпнкурсна дпкументација се преузима у складу са чланпм 62. став 1. Закпна п јавним набавкама на: 
 

Инт     Интернет адреси            WWW.ETSTESLA.NI.AC.RS 
Ппрталу јавних набавки  www.portal.ujn.gov.rs  

 
Адреса и интернет адреса државнпг пргана или прганизације, пднпснп пргана или службе теритпријалне 
аутпнпмије или лпкалне сампуправе где се мпгу благпвременп дпбити исправни ппдаци п ппреским 
пбавезама, заштити живптне средине, заштити при заппшљаваоу, услпвима рада и сличнп: 
 

Ппдаци п називу, адреси и интернет страници државнпг пргана или прганизације, где се мпгу 
благпвременп дпбити исправни ппдаци п: 
- Ппреским пбавезама – Ппреска управа (Министарства финансија и привреде, Републике Србије), Саве 
Машкпвића 3-5, Бепград. Интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Ппсредствпм државнпг пргана 
Ппреске управе, мпгу се дпбити исправне инфпрмације п адресама и кпнтакт телефпну пргана или 
службе теритпријалне аутпнпмије или лпкалне сампуправе, п ппреским пбавезама кпје администрирају 
пви пргани. 
- Заштити живптне средине – Агенција за заштиту живптне средине, Руже Јпванпвић 27а, Бепград. 
Интернет адреса: www.sepa.gov.rs (Министарствп енергетике, развпја и заштите живптне средине 
Републике Србије, Немаоина 22-26, Бепград. Интернет адреса: www.merz.gov.rs). 
- Заштити при заппшљаваоу, услпвима рада – Министарствп рада, заппшљаваоа и спцијалне пплитике, 
Немаоина 22-26, Бепград. Интернет адреса: www.minrzs.gov.rs. 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/


 

 
Начин ппднпшеоа ппнуде и рпк за ппднпшеое ппнуде: 

 

Ппнуђачи свпје ппнуде ппднпсе у затвпреним кпвертама, са назнакпм назива и адресе ппнуђача, 
брпја јавнпг пгласа _____, ппштпм или личнп прекп архиве на следећу адресу: 

Електрптехничка шкпла „Никпла Тесла “, Ниш 
Ул.Александра медведева бр.18 

 са назнакпм „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА“  
за јавни ппзив брпј __________ – Услуга извпђеоа екскурзије _________________ 

 
Рпк за ппднпшеое ппнуда је 8 (псам ) дана пд дана пбјављиваоа пвпг јавнпг ппзива на Ппрталу 
јавних набавки. Благпвременим ће се сматрати све ппнуде кпје стигну на адресу „Устанпва“, 
најкасније ппследоег дана истека рпка, пднпснп 20.12.2019. дп 12.00  часпва.  
 
Неблагпвременпм ппнудпм ће се сматрати пна ппнуда кпју је наручилац примип накпн истека рпка за 
ппднпшеое ппнуда. Благпвременпст се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручипца, а не 
према дану и сату предаје ппшти. 
Неблагпвремену ппнуду Кпмисија за јавну набавку наручипца ће, пп пкпнчаоу ппступка птвараоа 
ппнуда, вратити нептвпрену ппнуђачу са назнакпм да је ппднета неблагпвременп. 
Важнпст ппнуде је  30 тридесет дана пд дана птвараоа ппнуда. 
 

 
Местп, време и начин птвараоа ппнуда:  

 

Отвараое ппнуда пбавиће се јавнп, истпг дана пп истеку рпка за ппднпшеое ппнуда, пднпснп 
20.12.2019. у 13.00 часпва уз присуствп пвлашћених представника ппнуђача, на адреси шкпле. 
Овлашћени представници ппнуђача ппднпсе пунпмпћје да мпгу присуствпвати птвараоу ппнуда на 
сампм птвараоу пре ппчетка ппступка птвараоа ппнуда. 
Незатвпрене и неблагпвремене ппнуде, неће бити разматране. 

 
Услпви ппд кпјима представници ппнуђача мпгу учествпвати у ппступку птвараоа ппнуда:  

 

У ппступку птвараоа ппнуда активнп мпгу учествпвати самп пвлашћени представници ппнуђача. 
Представник ппнуђача дужан је да дпстави уреднп пверенп пвлашћеое за учествпваое у птвараоу 
ппнуда. 

 
Рпк за дпнпшеое пдлуке:  
 

Одлука п дпдели угпвпра у ппступку предметне набавке дпнеће се на пснпву члана 108. Закпна п 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,14/15,68/15) у рпку пд 5 дана пд дана птвараоа 
ппнуда, уз примену критеријума најнижа ппнуђена цена. 

 
Лице за кпнтакт: СТЕПАНОВИЋ ГОРДАНА секретар  
Остале инфпрмације: телефпн: 018/588051 ; имејл: gordana@etstesla.ni.ac.rs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


