
 

ОСНОВНА  ШКОЛА  

„СТОЈАН НОВАКОВИЋ“ 

БР.757/1 

Од 24.09. 2020.год. 

БЛАЦЕ 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

    

 

 

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама ( '' Сл.гласник РС'', бр. 124/12;4/15 ) и 

Одлуке директора школе бр.467/1  од 29.06.2020. године о покретању поступка јавне набавке 

мале вредности бр. 1.1.4/2020. Основна школа '' Стојан Новаковић '' Блаце ( у даљем тексту : 

Наручилац ) упућује позив понуђачима да поднесу понуде у поступку јавне набавке мале 

вредности за набавку добара – 20.000 литара  уља  за ложење и то ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА 

ЛАКО EVRO EL  за  грејну сезону 2020/2021. године  

 

  Предметна конкурсна документација се доставља уз позив за подношење понуда .  

Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за достављање понуда и 

конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 55. 

Закона о јавним набавкама , што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом . 

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком : '' Понуда за ЈНМВ 1.1.4/2020. –  

уље за ложење ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО EVRO EL  ( НЕ ОТВАРАТИ ) . 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи адресу , телефон и контакт особу . 

Понуде се достављају путем поште на адресу наручиоца – ОШ '' СТОЈАН НОВАКОВИЋ '' 

ул.Вука Караџића бб,18420 БЛАЦЕ  или лично у згради ОШ  „Стојан Новаковић '' у Блацу, 

сваког радног дана од 8,00 – 13,00 сати. 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 8 ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА НА 

ПОРТАЛУ УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  А ТО ЈЕ 02.10.године. 

Благовременом понудом ће се сматрати понуда која стигне на наведену адресу ове 

школе  најкасније до последњег дана за пријем , тј. до 02.10.2020.године  до 11,00 сати. Понуде 

које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се 

неће отварати и по окончању поступка биће враћене понуђачу са назнаком да је понуда поднета 

неблаговремено. 

Отварање понуда обавиће комисија за јавну набавку дана _02.10.2020. са почетком у 

11,30 у просторијама Основне школе  „Стојан Новаковић“ у Блацу. 

Поступку отварања могу да присуствују сва заинтересована лица, а овлашћени 

представници понуђача који желе да присуствују отварању су дужни да пре почетка отварања 

понуда Комисији за јавну набавку доставе овлашћење за присуствовање отварању. 

 

     Оквирни рок за доношење Одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања 

понуда . 

      Додатне информације се могу добити до истека рока за подношење понуда,  сваког радног 

дана на телефон 027/371-373 од 08,00-13,00 сати, osblace@gmail.com 

 

 

                                                                                            

   За Наручиоца   

 

                                                                              Марија Ћурчић, в.д. директор школе 

 

                                     

 


