
 
На основу члана 39. Закона о јавним набавкама ( ''Сл. гласник РС”, бр. 68/2015) и Одлукe о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.16/1-2 од 28.01.2019.године, наручилац  

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У КЊАЖЕВЦУ 

о б ј а в љ у ј е 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

Набавка услуга – спровођење ученичких екскурзијa 

 

Наручилац: 

Техничка школа, ул.Карађорђева 52, 19350 Књажевац,  

ПИБ: 100635171, Матични број: 07127804, телефон 019/730-350 

Интернет страница: https://tehnickaskolaknjazevac.wordpress.com/ 

Врста наручиоца: 

Просвета 8532 – средње стручно образовање 

Врста поступка јавне набавке: 

Јавна набавка мале вредности 

Врста предмета јавне набавке : Услуге 

Предмет јавне набавке: услуге извођења екскурзија. 

Назив и ознака из општег речника: шифра 63516000 – услуге организације путовања 

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци мале вредности 

Критеријум за доделу уговора: 

Најнижа понуђена цена 

Начин преузимања конкурсне документације: 

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца 

Начин подношења понуде и рок: 

Понуде се достављају у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца, са 

обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отварати - понуда за ЈНМВ –1/2019 – партија __ , 

услуга извођење ученичких екскурзија“, поштом или лично у просторије наручиоца. На 

полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона понуђача, е –маил адресу, 

као и име особе за контакт. 

Рок за достављање понуда је 12.02.2019.године до 12,00 часова. 

Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда, 

сматраће се неблаговременом. 

Место, време и начин отварања понуда: 

Јавно отварање понуда обавиће се 12.02.2019. године у 12:15 часова, у просторијама школе  

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су 

дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног 

овлашћења комисији за јавну набавку. 

Рок за доношење одлуке о додели уговора: 3 (три) дана од дана јавног отварања понуда. 

Лице за контакт: Цветановић Марија, tehknjaz.sekretar@gmail.com. 

 

Kомисија за јавну набавку извођења екскурзија 


