
Teхничка школа ,,Милета Николић,, 

Јосифа Панчића бр.3 

Аранђеловац 

Бр. 187 

6. 6..2019. године 

Техничка школа «Милета Николић» Аранђеловац на основу чл. 32. и 61. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015. и 68/201.5), у даљем тексту: 

Закон), и чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени 

гласник РС”, бр. 86/2015) 

 

објављује:  

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

У поступку јавне набавке мале вредности, ЈНМВ 2/2019 

           Општи подаци о наручиоцу: 

             1)Техничка школа ,,Милета Николић,,Аранђеловац, Jосифа Панчића бр 3 

             Врста наручиоца: установа средњег образовања 

      ПИБ: 100901448 

     Матични број:   07351194 

      Назив и шифра делатности: средње образовање  8532 

      Е-mail адреса: artskola@ptt.rs   

Интернет страница:  www.tehniar.com 

2) Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 

складу са Законом и подзаконским актима који уређује јавне набавке.                                                         

Предмет јавне набавке ЈНМВ 2/2019. од 6.6.2019.године,  куповина опреме за 

фискултурну салу 

Ознака из општег речника набавки 

3742000 –опрема за вежбаонице 



 Број партија: Предметна јавна набaвка није обликовна у партије. 

 Уговор ће се доделити применом критеријума „најнижа понуђена цена". 
 

Начин преузимања конкурсне документације: 

Конкурсна документација се може преузети: 

- са Портала Управе за јавне набавке, и са интернет странице  наручиоца 

www.tehniar.com у електронском облику, 

Подношење понуда 

Рок за достављање понуде је 18. 06.2019. године. Благовременом ће се сматрати све 

понуде које стигну на адресу наручиоца до 18.6. 2019.  године до 12:00 часова, без обзира 

на начин на које су послате. 

Понуђачи подносе понуде непосредно, или путем поште на адресу : Техничка школа 

,,Милета Николић,, Јосифа Панчића бр. 3 Аранђеловац 

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом 

отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој страни 

понуде понуђач је дужан да напише текст: ''Понуда за јавну набавку  -  добара –опрема за 

фискултурну салу,,,   „ЈНМВ 2/2019. НЕ ОТВАРАТИ''  а на полеђини назив, адресу понуђача, 

број телефона и име особе за контакт. 

Неблаговремено поднете понуде ће по окончању поступка отварања понуда бити враћене 

понуђачима неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено. 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за подношење понуда, дана      

18.6.2019. године у 12.30 часова, на адреси: Техничка школа ,,Милета Николић,, 

Аранђеловац 

Јосифа Панчића бр.3 

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача. 

Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда , Комисији за јавну 

набавку  доставе овлашћење  за учествовање у поступку отварања понуда  Пуномоћје се 

доставља у писаној форми и мора бити потписано од стране овлашћеног лица понуђача, 

мора бити заведено и оверено печатом. 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 ( десет) од дана отварања понуда, и 

биће обављена на Прталу јавних набавки у року од 3(три) дана од дана доношења 

Наручилац задржава право да обустави поступак у било ком моменту. 

Kонтакт: Мирјана Савић, секретар,artskola@ptt.rs, Контакт, пријем поднесака и мејлова се 

остварује радним данима, тј. од понедељка до петка, у времену од 08.00 до 14.30 часова. 

mailto:artskola@ptt.rs


Контакт се не може остварити данима који су Законом о државним и другим празницима у 

Републици Србији одређени као нерадни дани. TEL. 034/6702-128 

 

 

 

       


