
На основу чл. 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 
124/2013), Tехничка школа у Књажевцу, ул.Карађорђева 52, (у даљем тексту: 
Наручилац) упућује 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
у поступку јавне набавке мале вредности 

Набавка угља и дрва за грејну сезону 2014/2015 
 
Назив Наручиоца: Tехничка школа 
Адреса Наручиоца: ул.Карађорђева 52, 19350 Књажевац 
Интернет страница наручиоца: tehnickaskolaknjazevac.wordpress.com 
Врста Наручиоца: корисник буџетских средстава 
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности. 
Предмет јавне набавке мале вредности: ДОБРА 
Врста предмета јавне набавке мале вредности: енергенти. 
Предмет јавне набавке је обликован по партијама и то: 
Партија 1 – Угаљ (09111100) 
110 тона мрког угља коцка, доња топлотна вредност>18.000 Кј/кг,   
Партија 2 - Дрво ( 03413000) 
60 прм огревног дрва – храст  
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 
Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки 
www.portal.ujn.gov.rs или на интернет страници школе  
Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава услове из члана 75. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012). 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара. На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђачаи навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Техничка школа, ул.Карађорђева бр.52, 19350 Књажевац 
са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара: угаљ и дрва за грејну сезону 2014/15, 
бр.2/2014. –  НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена 
од стране наручиоца до 14.04.2014.год. до 13:00 сати. Наручилац ће по пријему 
одређене понуде обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за 
подношење понуда, сматраће се неблаговременом и биће враћена понуђачу.  

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 
14.04.2014.године у 13:00 часова, у просторијама наручиоца. Отварање понуда је јавно 
и може му присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда 
активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Представник 
понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано и оверено 
печатом) за учествовање у отварању понуда.  
Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 8 дана од дана отварања понуда. 
Контакт особа: секретар, Цветановић Марија, телефон  019/730-350.  
  

Директор школе 
Жикић Љиљана 

http://www.portal.ujn.gov.rs/�

