
ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ 

ЋУПРИЈА 

Дел.број:01-1133 

Датум: 23.6.2020.год. 

 

 На основу члана 60. Закона о јавним набавкама ('' Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15.) 

и Одлуке о покретању поступка јабне набавке добара дел.број 01-1130 од 23.6.2020.године Школа 

за музичке таленте у Ћуприји објављује: 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у поступку јавне набавке мале вредности 
редни број 3. за 2020. годину 

 

           Назив наручиоца: Школа за музичке таленте 

            Адреса наручиоца: Милице Ценић бб 

 Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 

            Предмет јавне набавке: Добра, обликована у 2 партије 

-             Опис предмета набавке: Угаљ и дрва и то: 
- Партија 1 – набавка мрког угља, гранулација-коцка сепарисана  30mm до 60 mm,( оквирне 

потребе око 140 тона) , са превозом Ф-цо  магацин наручиоца; 

- Партија 2 – набавка огревног дрвета –буква (оквирне потребе око 12 м3), метарска цепана, са 

превозом Ф-цо  магацин наручиоца,  и набавка отпадног дрвета – палете (оквирне потребе 

око 10 м3) са превозом Ф-цо  магацин наручиоца 

 Назив и ознака из општег речника набавке:  

Партија I –угаљ – 09111100,  
Партија II –  огревно дрво- 03413000 и отпадно дрво -03416000 

 

 Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 
Овај позив наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки 

(http://www.portal.ujn.gov.rs/www.portal.ujn.gov.rs) 
 

1.Преузимање конкурсне документације 

 
Лично на адреси: Школа за музичке таленте, Милице Ценић бб,  35230 Ћуприја, сваког 

радног дана од 09:00 до 12:00 сати. Право на увид у конкурсну документацију имају сви 

заинтересовани понуђачи на месту и у времену предвиђеном за преузимање конкурсне 

документације. Конкурсна документација биће објављена и на Порталу јавних набавки. 

(http://www.portal.ujn.gov.rs/www.portal.ujn.gov.rs) и на интернет страни наручиоца: 

(www.talenti.edu.rs) 

 

2.Услови за учествовање:Право учешћа у поступку имају понуђачи који: 

Испуњавају услове за учешће у складу са чланом 75. и чланом 77. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и конкурсном 

документацијом; 

http://www.portal.ujn.gov.rs/www.portal.ujn.gov.rs
http://www.portal.ujn.gov.rs/www.portal.ujn.gov.rs
http://www.portal.ujn.gov.rs/www.portal.ujn.gov.rs
http://www.portal.ujn.gov.rs/www.portal.ujn.gov.rs


Испуњеност услова за учешће доказује се на начин утврђен Законом о јавним набавкама и 

конкурсном документацијом. Понуде се припремају и подносе у складу са овим позивом 

и конкурсном документацијом 

 

3.Време и место подношења понуде: 

 

          Понуђач подноси понуду лично или путем поште. Уколико понуђач подноси понуду 

путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до 

назначеног датума и часа. 

           Рок за подношење понуда је до 12:00 часова и благовременим ће се сматрати све понуде које 

стигну на адресу наручиоца до 03.07.2020. године до 12:00 часова, - Школа за музичке таленте, 

Милице Ценић бб,  35230 Ћуприја 

            Понуде доставити на адресу : Школа за музичке таленте, Милице Ценић бб,  35230 

Ћуприја са ознаком на коверти: 

 „Понуда за јавну набавку – Угаљ и дрва ,  ЈНМВ бр.3/2020 - партија број ____ - НЕ 

ОТВАРАТИ” 

             Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте 

наводи: назив и адресу понуђача, телефон, факс, и Е-mail понуђача и име и презиме лица за контакт 

именовано од стране понуђача 

              Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 

је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом.Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену 

понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати 

први наредни радни дан до 12:00 часова.  

 

5.Време и место отварања понуда: 

  Отварање понуда вршиће се дана 03.07.2020.год. у 12:30 часова. 

 Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда, морају да 

доставе Комисији заведено и оверено овлашћење. 

6.Доношење одлуке о додели уговора: 

Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 10 дана од дана јавног 

отварања понуда. 

           О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са Законом. 

7.Особа за контакт. 

          За додатна обавештења и информације, молимо контактирајте Школа за музичке 

таленте, Ћуприја, контакт особа Мирјана Паунковић   е - mail адреса: 

sekretar@talenti.edu.rs, телефон 035/8472-344 

 
Детаљан опис везан за поступак набавке и услови за учешће у поступку , садржани су у 

конкурсној документацији.  


