
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 

Дел.Број:01-1250 

Датум: 25.06.2020 

ЋУПРИЈА 

 
На основу чл. 55. став 1. тачка 2, у складу са чланом 39., чл.57. и чл.60. Закона о јавним 

набавкама ( „ Службени гласник РС “ бр.124/12,14/15,58/15 у даљем тексту: закон) 

 

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА, ул.Рада Кончара бр. 3 Ћуприја 

објављује: ПОЗИВ за  подношење понуда  јавне  набавке  мале вредности  – добара- 

набавка  угља и огревног дрвета за потребе грејања школе и школских објеката 

према спецификацији ЈНМВ 02/2020 

 

I     Наручилац , Медицинска школа у Ћуприји, ул.Рада Кончара бр.3,  35230 Ћуприја, позива 

заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са законом и конкурсном 

документацијом коју вам у прилогу достављамо и објављујемо на  Порталу јавних набавки www. 

Portal. Ujn. Gov. rs и на интернет страници школе: https://medicinskaskola.cuprija.edu.rs 

 Ознака из општег речника набавке:  

09111100- угаљ, са превозом ,Ф-цо магацин наручиоца; 

03413000- огревно дрво са резањем и превозом Ф-цо магацин наручиоца 

 

II ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

  

 Извор финансирања јавне набавке: Финансијски план Медицинске школе у Ћуприји за 2020 

годину дел.број 01-3526  од 26.12.2019.године, позиција 421, конта : 421222-угаљ и  421223-дрво и 

Решење општинског већа општине Ћуприја о усвајању Финансијског плана школе за 2020.годину 

број:06-263-16/2019-01-1 од 30.12.2019.године заведено у школи под дел.бројем 01-3541 од 

31.12.2019.године донето на основу - Обавештењ о  додели апропријација  број 400-843/2019-04 од  

27.12.2019.године , заведено у школи под дел.бројем 01-3535 од 27.12.2019.године 

 

 Рок плаћања: након испоруке ,по достављеним фактурама,  у року од 2 дана од дана преноса 

средстава од јединице локалне самоуправе предвиђених за ту намену а најкасније у року од 45 

дана од дана испоруке. 

 

2.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Пун назив наручиоца МЕДИЦИНСКА ШКОЛА у Ћуприји 

 

Адреса наручиоца Рада Кончара бр.3,  Ћуприја 

Матичан број 07166940 

Порески идентификациони број (ПИБ) 101373835 

Шифра делатности 8532 

Број текућег рачуна Управа за трезор 840-732660-71 

Телефон  035/8470-030 и 8476-514, 

Факс 035/8470-030 

Е-mail medicinskacuprija@mts.rs 

2.2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

 Предмет јавне набавке  је набавка добара – по партијама и то: 



Партија 1 – набавка мрког угља, гранулација-коцка (80 тона) , са превозом Ф-цо  магацин 

наручиоца,  према Спецификацији и опису предмета набавке дате у прилогу , општи 

речникнабавке  09111100- угаљ;                                                                                                                 3 

Партија 2 – набавка огревног дрвета –буква (13 м
3
), са сечом на два реза и превозом Ф-цо  

магацин наручиоца,  према Спецификацији и опису предмета набавке дате у прилогу , општи 

речник набавке  03413000 ; 

Напомена: Уколико Медицинска школа промени начин грејања  следеће грејне сезоне 

2020/2021 године, задржава право да од добављача не требује укупну , уговорену количину 

угља и дрва, већ ће се испорука вршити сукцесивно и до количине која је потребна школи за 

шта школа преузима обавезу  плаћања  а највише до 80 тона угља односно до 13м3 огревног 

дрвета              

  

2.3. ВРСТА ПОСТУПКА: 

 Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке малих вредности  

облиована по партијама у складу са Законом о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике 

Србије „бр.124/12,14/15,58/15 ) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Јавни 

позив за предметну јавну набавку је објављен на порталу Управе за јавне набавке  и инетернет 

страни школе.                  

      

-III ОПШТИ ПОДАЦИ  О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: МЕДИЦИНСКА ШКОЛА  

МЕСТО И ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА  

ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Портал јавних набвки, интернет страна школе  

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Рада Кончара бр.3  

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: / 

 

КОНТАКТ: 

Марија Мандић дипл.правник - секретар школе , 

телефон 035/8470-030 и 8476-514, у периоду од 09,00 

- 12,00 часова. 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

Партија 1- набавка мрког угља, гранулација-коцка 

( 80 тона) , са превозом Ф-цо  магацин наручиоца,  

према Спецификацији и опису предмета набавке 

Партија 2 – набавка огревног дрвета –буква (13 

м
3
), са сечом на два реза и превозом Ф-цо  магацин 

наручиоца,  према Спецификацији и опису предмета 

набавке дате у прилогу 

 

ВРСТА ПОСТУПКА поступак јавне набавке мале вредности 

 

ЦИЉ СПРОВОЖЕЊА ПОСТУПКА: закључење уговора о јавној набaвци 

СКРАЋЕНИЦЕ ЗЈН- Закон о јавним набвакама 

 

- IV ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

 Предмет јавне набавке мале вредности ЈНМВ 2/2020  јесу набавка добара: 

Партија 1 – набавка мрког угља, гранулација-коцка (80 тона) , са превозом Ф-цо  магацин 

наручиоца,  према Спецификацији и опису предмета набавке дате у прилогу ,  

Партија 2 – набавка огревног дрвета –буква (13 м
3
), са сечом на два реза и превозом Ф-цо  



магацин наручиоца,  према Спецификацији и опису предмета набавке дате у прилогу  

Добра у свему морају одговарати следећим условима квалитета ( техничким 

спецификацијама ):           

         
СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА 

 

ПАРТИЈА 1.- Набавка мрког угља , гранулација – коцка сепарисана(-60mm+30mm), са 

превозом Ф-цо  магацин наручиоца , следећих карактеристика и квалитета: 

 

ОПИС ДОБАРА Јед. 

Мере 

Укупна 

Количина 

Мрки угаљ ,коцка сепарисана -60mm+30mm , са следећим 

карактеристикама или одговарајућих наведених карактеристика и 

квалитета: 

-сагорљиве материје – минимум 76 %; 

- Срадржај пепела– до 5,90 % %; 

- Садржај укупног сумпора  –до 1,0%; 

- Доња топлотна вредност од 20.300 кЈ/кг   

-Горња топлотна  вредност до 21.550 кЈ/кг  ,  

Или одговарајућих наведених карактеристика и квалитета,  са 

превозом , Ф-цо магацин наручиоца. 

Или одговарајућих наведених карактеристика и квалитета,  са 

превозом (соло камион) Ф-цо магацин наручиоца. 

Уколико Медицинска школа промени начин грејања  следеће грејне 

сезоне 2020/2021 године, задржава право да од добављача не требује 

укупну , уговорену количину угља, већ ће се испорука вршити 

сукцесивно и до количине која је потребна школи за шта школа 

преузима обавезу  плаћања  а највише до 80 тона. 

 

 

 

тона 

 

 

 

80 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА 

 

ПАРТИЈА  2. – набавка огревног дрвета –буква ,са сечом на два реза и превозом 

Ф-цо  магацин наручиоца, следећих карактеристика и квалитета: 

 

ОПИС ДОБАРА Јед. 

Мере  

Укупна 

Количина 

Огревно дрво, буква , са резањем на 2 реза и са испоруком 

Напомена: Уколико Медицинска школа промени начин грејања  

следеће грејне сезоне 2020/2021 године, задржава право да од 

добављача не требује укупну , уговорену количину дрва, већ ће се 

испорука вршити сукцесивно и до количине која је потребна 

школи за шта школа преузима обавезу  плаћања а највише до13 м3 

 

  М
3 

 

13 

Детаљан опис везан за поступак набавке и услови за учешће у поступку , садржани су у 

конкурсној документацији чији је саставни  део и овај Позив  за подношење понуда.  

         

 

 

 

         ДИРЕКТОР 

        МЕДИЦИНСКЕ  ШКОЛЕ 



        Зорица Маринковић проф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


