
 Назив наручиоца: ОШ „МИЛЕТА ПРОТИЋ“ 

Адреса наручиоца: Маршала Тита 62, Товаришево 

Интернет страница наручиоца: http://www.osmiletaprotic.edu.rs/ 

Врста наручиоца: ПРОСВЕТА 

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 

Врста предмета: добра 

Ознака из општег речника набавке : 03413000- дрво за огрев 

        09111100-угаљ 

 

 

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12, 14/15 

и 68/15)  

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛЕТА ПРОТИЋ“ ТОВАРИШЕВО 

ОБЈАВЉУЈЕ 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
Редни број јавне набавке 2/2018 

 

 

За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности обликоване по 

партијама, за набавку добара 

 

Партија 1. Дрво за огрев и 

Партија 2. угља 

 

Предмет јавне набавке је набавка добара-набавка огрева – дрва за огрев и угља, 

према карактеристикама прецизираним у конкурсној документацији. 

 

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове прописане у 

члану 75. 76 и 77. Закона о јавним набавкама. 

 

Критеријум за избор најповољније понуде је : најнижа понуђена цена. 

 

Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама наручиоца на 

адреси: ОШ „Милета Протић“ Товаришево, Маршала Тита 62, Товаришево, на 

Порталу јавних набавки или путем интернет адресе: http://www.osmiletaprotic.edu.rs/ 

 

Понуда се сачињава на српском језику. Цену у понуди исказати у динарима без 

обрачунатог ПДВ-а. Цена је фиксна, не може се мењати. 

 

Код сачињавања понуде Понуђачи се морају придржавати упутства и захтева из 

конкурсне документације. 

 

Понуде са комплетно захтеваном документацијом подносе се непосредно или 

путем поште у затвореној коверти или кутији на адресу: 
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Основна школа „Милета Протић“, Маршала Тита  број 62, 21 424 Товаришево са 

назнаком „Не отварај-Понуда за набавку добара: набавка огрева- дрва за огрев и  

угља 2/2018“ у року од осам дана од дана објављивања позива и конкурсне 

документације на Порталу јавних набавки, односно до 26.07.2018. године до 12.00 

часова. 

 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца 

најкасније последњег дана наведеног рока до 12.00 часова. Неблаговремене понуде 

неће се разматрати, него ће се неотворене вратити понуђачу. 

 

Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за подношење 

понуда, у просторијама ОШ „Милета Протић“ Товаришево са почетком у 12.00 

часова. Представник понуђача може присуствовати јавном отварању понуда уз 

активно учешће, прилагањем писменог овлашћења издатог од стране понуђача. 

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је најкасније 10 дана дана отварања 

понуда. 

 

Све информације у вези јавног позива могу се добити у писаном облику путем 

поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail osprotic@gmail.com или 

факсом на број 021/758-006. 
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