
Основна школа „Жикица Јовановић Шпанац“ 
Бела Црква 
Дел.број: 439/2017 
Дана: 12.09.2017. године 
 
 
На основу  чл. 55 став 1. тачка 2)  и Прилогу 3. Б   Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС“ бр. 124/2012,14/15 и 68/15) ,на основу Правилника о програму за 
остваривање екскурзије у првом и другом  циклусу основног образовања и васпитања 
(,,Службени гласник'' РС –,,Просветни гласник'' број 7/10) и Упутства за реализацију 
екскурзије и наставе у природи у основној школи, Министарства просвете бр.610-00-
790/2010-01 од 16.09.2010.године и Годишњег плана рада школе за школску 2017/18. 
годину,  Основна школа ,,Жикица Јовановић Шпанац'' Бела Црква објављује, 

 
Позив за подношење понуда 

 
Основна школа „Жикица Јовановић Шпанац“,  15313 Бела Црква, позива све 
заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуду за јавну набавку услуга- 
Eкскурзијa ученика VII и VIII разреда у школскoj 2017/2018. години 
 
Наручилац: Основна школа ,,Жикица Јовановић Шпанац“Бела Црква 
Тел/факс:015/591-003 
 
Врста наручиоца:просвета 
 
Врста поступка јавне набавке:јавна набавка мале вредности 
 
Назив односно ознака из општег речника јавних набавки: 63516000-услуге организације 
путовања. 
Партија -дводневна екскурзија ученика седмог и осмог  разреда на релацији: Бела 
Црква-Завлака-Београд- Смедерево-Доњи Милановац-Лепенски вир-Кладово-ХЕ 
Ђердап-Сребрно језеро-Пожаревац-Бела Црква 

 
Време реализације: половина октобара 2017. године 
 
Конкурсна документација може се преузети са Портала јавних набавки, са сајта школе 
www.oszikicajspnacbc.edu.rs или лично код наручиоца – Основне школе  „Жикица 
Јовановић Шпанац“, Бела Црква, канцеларија директора. 
 
Понуде се подносе лично или путем поште на адресу наручиоца, у коверти или кутији, 
овереној печатом, затвореном на начин да се приликом отварања може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара. На коверти – кутији  назначити: 
„Понуда за јавну набавку бр. 04/2017 – Eкскурзијa ученика VII и VIII разреда у 
школскoj 2017/2018. години – НЕ ОТВАРАТИ“. 
На полеђини ковертe – кутије навести назив, адресу, телефон и факс понуђача, као и 
име и презиме овлашћеног лица за контакт. 
 
Благовременим ће се сматрати понуде која буду примљене од стране наручиоца 
најкасније до 27.09. 2017. године, до 09,00 часова. Понуде поднете по истеку рока за 
достављање понуда одређеног у овом позиву, сматраће се неблаговременим и биће, по 



окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима са назначењем да 
су поднете неблаговремено. 
 
Отварање понуда обавиће се 27. 09. 2017. године, са почетком у 09:30 часова, у 
просторијама Основне школе „Жикица Јовановић Шпанац“ у Белој Цркви. 
 
Отварању понуда могу присуствовати законски заступници понуђача или лица са 
писменим пуномоћјем, којим су овлашћени да присуствују отварању понуда, 
потписаним и печатираним од стране законског заступника понуђача. 
 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 
 
Лице за контакт: Зоран Алексић, директор школе: 015/591-003 
 
 

 
ДИРЕКТОР 

______________ 
(Зоран Алексић) 

 
 


