
ОШ „Мића Стојковић“ 
Умчари 

29. новембра 11 
тел: 011/ 8541-213 

 
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 

124/2012, 68/15) ОСНОВНА ШКОЛА „MИЋА СТОЈКОВИЋ“ , Умчари, 29. Новембра 11 
објављује 
 

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
у  поступку јавне набавке мале вредности   за набавку добра – школски намештај за 

подручно одељење школе у Дражњу 
 
Назив наручиоца: ОШ „Мића Стојковић“ , Умчари  
Адреса наручиоца: 29. новембра 11, 11430 Умчари  
Врста наручиоца: образовна установа 
Врста поступка јавне набавке:  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
Врста предмета: добра 
Ознака из општег речника набавке: 39160000-1  - школски намештај 
Редни број јавне набавке за коју се спроводи  поступак је 2/2016 
Предмет јавне набавке је  набавкa добра – школски намештај 
Циљ поступка:  закључење уговора 
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 и  оцену понуде је „најнижа понуђена цена“ 

Конкурсна документација се може преузети електронски путем поратла за јавне 
набавке, или  лично у просторијама Наручиоца на адреси: ОШ „Мића Стојковић“ Умчари, 
улица 29. новембра 11, 11430 Умчари у секретаријату школе у времену од 09.00 до 14.00 
сати, радним данима. 

Понуда се сачињава на српском језику. Цене у понуди исказати у динарима без 
обрачунатог ПДВ-а и са обрачунатим ПДВ-ом. 

Код сачињавања понуда Понуђачи се морају придржавати упутстава и захтева из 
конкурсне документације. 
          Понуде са комплетно захтеваном документацијом подносе се непосредно или путем 
поште у затвореној коверти или кутији, на адресу: ОШ „Мића Стојковић“, Умчари, Улица 
29. новембра 11, 11430 Умчари: ,,Понуда за јавну набавку добра – школски намештај, 
ЈНМВ бр. 2/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” најкасније до 4. 7. 2016. до 10 сати. Понуде које до тада 
стигну, сматраће се благовременим. 

Неблаговремене понуде неће се разматрати, већ ће се неотворене вратити 
Понуђачу. 

Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за подношење 
понуда, односно дана 4. 7. 2016. године у 11 сати у просторијама ОШ „Мића Стојковић“, 
Умчари. Представник Понуђача може  присуствовати отварању понуда и уз писмено 
овлашћење надлежног лица. 

Рок за доношење Одлуке о закључењу уговора је најкасније 5 дана од дана отварања 
понуда. 

Записник о отварању понуда доставиће се понуђачима истог дана или у року од три 
дана од дана отварања понуда. 

Све информације у вези са  позивом  могу се добити на телефон 011/8541-213 код 
особе за контакт:  Живана Tампоља, или на е-mail: umcarios@yahoo.com.  
                     
                                                                                                                              Директор школе 
                Владимир Бокић   


