
Република Србија 

Основна школа „ ВУК КАРАЏИЋ“ 

 Број: 1502 

 Датум, 01.10.2014. 

       ДОЊИ МИЛАНОВАЦ 

   

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57.  60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама  ( Службени гласник 

Републике Србије",бр. 124/12), а на основу одлуке директора број  1404 – ЈН 2/2014 од 16.09.2014. године, Основна 

школа " Вук Караџић" у Доњем Милановцу   поново о б ј а в љ у ј е   01.10.2014. године 

 

 ПОЗИВ 

 

За подношење понуда за набавку добара -  огревног дрвета за школску 2014/2015. годину за ОШ „Вук Караџић“ у Доњем 

Милановцу, ул. Стевана Мокрањца бр.14 , редни број  ЈНМВ 1500 -2/2014. 

Број јавне набавке ЈНМВ 1500-2/2014 . 

 

1.Предмет набавке је прикупљање понуда за набавку добара – огревног дрвета за школску 2014/2015. годину за ОШ 

„Вук Караџић“ у Доњем Милановцу, ул. Стевана Мокрањца бр.14 . 

2.   Потребна количина је 463 просторна метра прве класе ( мешано буква, храст, граб ) од чега: 

 - 312 прм за матичну школу у Доњем Милановцу, 

 -   40 прм за школски интернат у Доњем Милановцу, 

 -   12 прм  за издвојено одељење у Бољетину, 

 -   20 прм за издвојено одељење у Мосни, 

 -   20 прм за издвојено одељење у Тополници, 

 -   12 прм за издвојено одељење у Кулма Тополници, 

 -   12 прм за издвојено одељење у Клокочевцу, 

       -   10 прм за издвојено одељење у Голубињу, 

 -     8 прм за издвојено одељење у Штрбцу, 

 -     7 прм за издвојено одељење у Копаној Главици и 

 -   10 прм за издвојено одељење у Мирочу. 

3.   Право учешћа имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове из члана 75.. Закона о јавним набавкама 

и пруже доказе прописане чланом 77. истог Закона (доказе који се прилажу биће ближе одређени у конкурсној 

документацији).. 

4.   Понуда треба да садржи цену без ПДВ-а у динарском износу са превозом франко матична школа, односно 

интернат и издвојена одељења, услове плаћања и рокове испоруке. 

5.   Рок за достављање понуда је од дана објављивања , најкасније до 10.10.2014.год. до 12,00 часова. Отварање 

понуда је истог дана у 12,15 часова. 

 Понуде доставити у затвореној коверти са назнаком " понуда – не отварај “, назив и број јавне набавке, на 

полеђини коверте наводи се назив , адреса и број телефона понуђача, поштом или лично на адресу Основна школа " 

Вук Караџић" у Доњем Милановцу , Стевана Мокрањца број 14. 

6.  Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 

7.  На основу достављених понуда , преглед и стручну оцену понуда извршиће Комисија у року од најдуже 3 дана 

од дана отварања понуда у ком року ће наручиоцу предложити избор најповољније понуде. 

8. Преузимање конкурсне документације може се извршити на Порталу јавних набавки, интернет страни наручиоца 

www.osvukdmil.edu.rs или код наручиоца сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова до дана истека рока за 

подношење понуда дана. 

9. Ближа обавештења могу се добити у ОШ " Вук Караџић" у Доњем Милановцу или на телефон број 030 590 142 од 

8,00 до 14,00 часова код Анкице Јелић . 

 

        Д И Р Е К Т О Р 

Достављено: 

1. ___________________ 

2. Рачуноводству школе,                    Габриела Крсмановић    

3. Материјали,          

4. Архива 

  

 

http://www.osvukdmil.edu.rs/

