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На основу члана 39 члана  60. став.1 тачка 2). Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 

бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) и члана 2 Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступку и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС" бр. 86/15 и 
41/19) и Одлуке о покретању поступка ЈНМВ број  133-2/20 од 02.03.2020.г. 

 
Основна школа „Добросав Радосављевић-Народ“ Мачванска Митровица,  
Ул. Мачвански кеј 29  

О Б Ј А В Љ У Ј Е 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  
За прикупљање понуда јавне набавке мале вредности добара: 

НАБАВКА УГЉА 
Подаци о наручиоцу 
 
Назив наручиоца:  Основна школа“Добросав Радосављевић-Народ“ 
 
Адреса наручиоца: Мачвански кеј, број 29, 22202 Мачванска Митровица; 
 
Интернет страница:wwwosdrnarod.edu.rs  
 
Врста наручиоца: просвета 
 
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка у поступаку мале вредности; 
 
Опис предмета јавне набавке:  набавка  угља ( сушени угаљ);  
 
Општи речник набавке : набавка угља - 09111100; 
 
Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: 
Предметна набавка је обликована  по партијама; 
 
Понуда са варијантама није дозвољена; 
   
Критеријум за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена; 
 
Начин преузимања конкурсне документације: 
1) непосредно код Наручиоца 2) са Портала јавних набавки 3) са интернет странице Наручиоца; 
 
Начин подношења понудa и рок за подношење понудa:  



1) поштом на адресу Наручиоца 2) непосредно на деловодник Наручиоца; 
 
Рок за подношење понуда: до 13.03.2020. године до 10.00 часова, без обзира на начин 
достављања. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца до 
13.03.2020. године до 10.00 часова. Понуде са свим доказима се подносе на адресу наручиоца у 
запечаћеној коверти, са назнаком на омотници „Понуда за јавну набавку добара мале вредности –
УГАЉ-ЈНМВ 2/20“  -  НЕ ОТВАРАТИ. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и 
број телефона понуђача.  
 
 
Место, време и начин  отварања понуда: Јавно отварање благовремено пристиглих понуда 
обавиће се комисијски дана 13.03.2020. године у 13.00 часова у  просторијама наручиоца у 
Мачванској Митровици, Мачвански кеј 29; 
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:. 
Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем ( издато од  
понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача) за учешће у поступку 
отварања понуда које подносе Комисији пре почетка јавног отварања; 
 
Рок за доношење одлуке о додели уговора: наручилац ће Одлуку о додели  уговора у предметној 
набаци донети  у року од 10 (десет) дана од јавног отварања понуда; 
Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки, и на својој интернет 
страници у року од 3 (три) дана од дана доношења. 
 
Лице за контакт: 
Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач у писаном облику слати  
на е-маил:osdrnmm@hotmail.com 
Контакт особа је  Слађан Папић, телефон 022/610-321 
 
Остало: 
Понуду доставити на адресу: 
Основна школа „Добросав Радосављевић-Народ“ 22202 Мачванска Митровица Мачвански кеј 29 
са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара мале вредности –УГАЉ -ЈНМВ 2/20“-НЕ 
ОТВАРАТИ 
Понуђач мора испуњавати Законом одређене услове за учествовање у поступку, а понуду 
припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом и позивом. 
Понуђач понуду подноси непосредно на деловодник наручиоца или путем поште у затвореној 
коверти или кутији, затворену на начин да приликом отварања истих може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.   
 
    
         

Комисија за  спровођење јавне набавке 
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