
Школски центар са домом ученика „Доситеј Обрадовић“ – Суботица 
Зрињског и Франкопана 2 
24000 Суботица 
Тел: 024/556-119 или 024/527-449 
skcentar.dositej@gmail.com 
www.skcentar.edu.rs 

Дел.бр.: 6-1-1-2/20 

Датум: 21.8.2020. године 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

  За јавну набавку добара мале вредности 

 Намирнице за припремање хране, партија 5  бр:1-1/2020 

 

Назив наручиоца: Школски центар са домом ученика „Доситеј Обрадовић“ Суботица 

Адреса наручиоца: Зрињског и Франкопана 2, 24000 Суботица 

Интернет страница наручиоца: www.skcentar.edu.rs 

Врста наручиоца: просвета, ученички и студентски стандард 

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности партија 5 

Врста предмета: добра 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: намирнице 

за припремање хране;  храна, пиће, дуван и сродни производи 15000000 

Број партија: 1 

Опис партије, назив и ознака из општег речника набавке:  

Партија 5: Пекарско посластичарски производи, ( хлебни производи, свежа пецива и 

колачи; млинарски производи 15810000,15812000 ) 

  

Критеријум за доделу уговора, елементи критеријума за доделу 

уговора: економски најповољнија понуда; елементи критеријума: понуђена 

цена, рок испоруке, услови плаћања, рок важења понуде. 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет 

адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна 

документација може се преузети на интернет адреси www.skcentar.edu.rs,  
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односно на Порталу јавних набавки: portal.ujn.gov.rs 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се 

подносе у затвореној коверти са назнаком: „ понуда за јавну набавку број 1-

1/2020–партија 5 НЕ ОТВАРАТИ“ поштом или непосредно у канцеларији 

секретара наручиоца на адреси : Школски центар са домом ученика „Доситеј 

Обрадовић“ Суботица, Зрињског и Франкопана 2, 24000 Суботица, сваког 

радног дана до 12 часова. 

Рок за подношење понуде је 8 дана од дана објављивања Позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки, односно  31.8.2020.г. до 10:30 часова. 

Место, време, и начин отварања понуда: Све благовремено приспеле 

понуде биће јавно отваране у присуству свих заинтересованих лица и комисије 

за јавне набавке у просторијама Школског центра са домом учеика „Доситеј 

Обрадовић“ Суботица, Зрињског и Франкопана 2, 24000 Суботица, последњег 

дана рока за подношење понуда, односно 31.8.2020.г. у 11 часова – уз обавезно 

поштовање превентивних мера ради спречавање појаве и ширења заразне 

болести – ковида 19 – обавезно је ношење маске. 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у 

поступку отварања понуда: У поступку отварања понуда могу активно 

учествовати само овлашћени представници понуђача. Представник понуђача 

пре почетка поступка отварања понуда мора предати комисији за јавну набавку  

писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, оверено печатом и 

потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид. 

Рок за доношење одлуке: одлука ће бити донешена у законском року 

предвиђеном у члану 108.  Закона о јавним набавкама. 

Лица за контакт: Атић Миљана, тел 024/556-119 и 024/527-449, е-маил: 

skcentar.dositej@gmail.com  

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

Назив наручиоца:............................................Школски центар са домом ученика „Доситеј 

Обрадовић“ Суботица 

Адреса и седиште:........................................Зрињског и Франкопанa 2, 24000 Суботица 
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Интернет страница:.........................................www.skcentar.edu.rs 

Особа за контакт:…………………................. Атић Миљана 

е-маил.............................................................. skcentar.dositej@gmail.com 

Телефон: .................................................024/556-119 и  024/527-449      

Врста постпука јавне набавке: ......................јавна набавка мале вредности  

Предмет јавне набавке:...................................добра 

Одговорно лице: .............................................директор Наташа Нимчевић  

 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: намирнице за припремање хране. 

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: храна, пиће, дуван и сродни 

производи 15000000. 

ОПИС ПАРТИЈЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 

Партија 5: Пекарско-посластичарски производи, ( хлебни производи, свежа пецива и 

колачи; 15810000,15610000 ) 

                 Процењена вредност без пдв: 670.870,00,50 рсд 

 

 

 

       Директор  

         Наташа Нимчевић  
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