
Република Србија  

ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“ 

КУРШУМЛИЈА 

Ул.Вука Караџића 54 

18430 Куршумлија 

Број:04-28/19 

Дана: 24.10.2019. 

                      ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
Назив наручиоца: ОШ „Дринка Павловић“-Куршумлија 

 Адреса наручиоца: Вука Караџића 54 

 Bрста наручиоца: Основна школа 

 Врста поступка јавне 

набавке: 

Јавна набавка мале вредности  

ЈН-04-29/09 

 Врста предмета: Услуге. 

 Опис предмета 

набавке, 

 назив и ознака 

из општег речника 

набавке: 

 

Понуда за извођење наставе у природи за ученике од 1-4 разреда и 

ђачке екскурзије за ученике од 1-8 разреда 

 

Правац- извођења наставе у природи од 1-4 разреда: 

КУРШУМЛИЈА-КЛАДОВО- КУРШУМЛИЈА .                     

 

Правци извођења екскурзија од 1-8 разреда: 

 

 ПРВИ  РАЗРЕД: Куршумлија-Пролом Бања-Куршумлија(са 

обиласком Лазарице- (једнодневна); 

 

ДРУГИ РАЗРЕД:Куршумлија-Манастир Раваница-Јагодина 

(Музеј воштаних фигура-Зоолошки врт-Аква парк-Парк Ђурђево 

брдо - Куршумлија (једнодневна); 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД: Куршумлија-Ниш-Сићевачка клисура-Нишка 

бања(нишка тврђава, логор „Црвени крст“, Ћеле Кула, Чегар, 

Сићевачка  клисура, Нишка Бања, Бубањ (једнодневна 

екскурзија); 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД: Куршумлија- Свилајнац (природњачкимузеј)-

Деспотовац-Манастир Манасија-Музеј макета српских манастира-

Крушевац (Лазарица, Слободиште)-Куршумлија- 

 (једнодневна екскурзија); 

 

ПЕТИ РАЗРЕД: КуршумлијаЗлатибор (Кремна)Мокра Гора, 1 

дан:Куршумлија-Манастир Жича-Овчарско кабларска клисура 

(Манастир Ваведење)-Стопића пећина-Сирогојно-Златибор 

(преноћиште), 2 дан-Златибор-Мокра Гора-Шарганска осмица 

(вожња)-Мећавник-Кремна-Куршумлија (дводневна екскурзија); 



 

ШЕСТИ РАЗРЕД: Куршумлија-Топола/Опленац-Бранковина-Ваљево, 

2. Дан-Ваљево-Манастир Троноша-Тршић -Куршумлија 

(дводневна екскурзија) 

 

СЕДМИ РАЗРЕД: 1. Дан-Зајечар (Felix Romuliana)-Неготин (музеј 

хајдук Вељка и Мокрањчева кућа-Кладово (ХЕ Ђердап)-Лепенски Вир 

преноћиште у Голупцу, 2. Дан-Голубачка тврђава-Манастир Тумане-

Смедерево (смедеревска тврђава)-Куршумлија 

-(дводневна екскурзија); 

 

ОСМИ РАЗРЕД:1. Дан-Куршумлија-Фрушка Гора (Крушедол, 

Хопово)-Сремски Карловци (Владичански двор, карловачка 

гимназика-Црква Св.Николе-Врбас (преноћиште), 2. Дан-Врбас-

Суботица-Палић-Врбас (преноћиште), 3. Дан: Врбас-Новис Сад 

(Петроварадин)-Куршумлија у повратку Београд-Ботаничка башта 

или Храм Светог Саве-Куршумлија 

-  (тродневна екскурзија) 

 

ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА: Куршумлија-Београд-Куршумлија-

Калемегдан-Зоо врт-Храм Светог Саве-Кнез Михајлова улица, Авалски 

торањ- 

(једнодневна екскурзија) 

 

-ТЕРМИН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И 

ЕКСКУРЗИЈА  ЈЕ: АПРИЛ/МАЈ 2020.. 
 

 Критеријум за доделу 

уговора: 

Избор   између   достављених   одговарајућих   и   прихватљивих   

понуда   вршиће   се применом критеријума „најнижа понуђена цена“. 

 Начин преузимања 

конкурсне           

докуметације,односно 

интернет    адреса где 

је конкурсна      

документација 

доступна: 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет 

адресa где је конкурсна документација доступна:  

- Портал јавних набавки, portal.ujn.gov.rs;  

- Непосредно преузимањем на адреси ОШ «Дринка Павловић»-

Куршумлија, Вука Караџића бр.54,18430 Куршумлија-у просторији 

секретара школе у периоду од 7,00-15,00 сати-сваког радног дана   

 Начин подношења 

понуде и рок за      

подношење понуде: 

Понуђачи подносе понуде у затвореној и печатираној коверти, 

препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца ОШ «Дринка 

Павловић»-Куршумлија, Вука Караџића 54,18430 Куршумлија са 

назнаком: 

 

«Понуда за набавку услуга – Извођење наставе у природи за 

ученике од 1-4 разреда и ђачких екскурзија за ученике од 1-8 разреда 

у шк.2019/2020.г.-ОШ «Дринка Павловић»-Куршумлија   

ЈНМВ-04-29/09 -  НЕ ОТВАРАТИ» 

 

На полеђини коверте треба да стоји назив понуђача, контакт особа и 

телефон.  



 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ: 

 

01.11.2019.године до 15,00 часова 
 

Понуда се сматра благовременом ако је  пристигла закључно са 

01.11.2019. године до 15,00 часова.  

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла у 

напред наведеном року закључно са 01.11.2019. године после 15,00 

часова.  

 Место,време и начин 

отварања понуда: 

Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за 

подношење понуда, дана 04.11.2019.године, у 13.00 часова на адреси 

ОШ «Дринка Павловић»-Куршумлија, у присуству чланова Комисије за 

предметну јавну  набавку.  

 Услови под којима 

представници 

понуђача могу 

учествовати у 

поступку отварања 

понуда: 

У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени 

представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, 

представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања 

понуда дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу 

којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања 

понуде.  

 Рок за доношење 

одлука: 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет) дана од 

дaнa отварања понудa.  

 Лице за контакт: Директор школе: Никић Радиша (тел:027/389-050) 

 
 
 
 
 


