
 

 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„Бранко Радичевић“ Шид 
Број:  479-4 /2020 
Дана: 17.07.2020. год. 

 
 
На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  Основна  школа „Бранко Радичевић“ Шид објављује 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
ДОБАРА-НАБАВКА ДРВЕНОГ  ПЕЛЕТА  

Редни број набавке: 3/2020  
 
  1. Назив наручиоца: Основна школа „Бранко Радичевић“ Шид 
 
      Адреса наручиоца: Петра Кочића бб 
 
      Интернет страница наручиоца: www.osbrankor.edu.rs 
 
  2. Врста наручиоца:   основна школа 
 
  3. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности 
 
  4. Предмет јавне набавке мале вредности: набавка добара –  набавка дрвеног пелета 
 
      Ознака из општег речника набавке: 09111400 – горива на бази дрвета 

 
5. Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва домаћа или страна правна и физичка лица која 
испуњавају услове из члана 75. и 76 Закона о јавним набавкама.  
 
6. Број партија: предметна јавна набавка није обликована у више посебних истоврсних партија. 
 
7. Уколико понуђач у понуди наведе да ће извршење јавне набавке делимично поверити 
подизвођачу у својој понуди мора да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизођачу, а који не може бити већи од 50% као и део који ће извршити преко подизвођача.  
 
 8. Критеријум за доделу уговора о јавној набавци је: најнижа понуђена цена.  

 9. Конкурсна документација се може преузети   на интернет страници школе  www.osbrankor.edu.rs  
или са  Портала Управе за јавне набавке (www.portal.ujn.gov.rs),  а може бити достављена и путем  
маил-а.  

10. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 
отвара, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара– Набавка дрвеног пелета,   број: набавке 
3/2020  – НЕ ОТВАРАТИ“.  На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса, особа за 
контакт и телефон понуђача. Рок за подношење понуда 28.07.2020.  године до 10,00 часова. 
 



 

 

10. Отварање понуда је јавно. Отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за 
подношење понуда, односно 28.07.2020. године у 10,30 часова у просторијама Наручиоца на 
адреси: ОШ „Бранко Радичевић“ Шид, Петра Кочића бб.  
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније последњег 
дана наведеног рока, односно 28.07.2020. године  до 10,00  часова. Неблаговремене понуде се неће 
разматрати, него ће се неотворене вратити понуђачу, са назнаком да су поднете неблаговермено. 
 
11. Присутни представници понуђача, пре јавног отварања понуда морају Комисији уручити 
писмена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда.  
 
12. Наручилац ће донети одлуку о додели уговора о јавној  набавци у року од 10 дана од када је 
извршена стручна оцена понуда. 
 
13. Уговор о јавној набавци се закључује на одређено време, за грејну сезону 2020/2021 год., а 
најдуже до утрошка новчаних средстава предвиђених за ову јавну набавку.  
 
14. Лице за контакт: Бојана Перишић, контакт телефон: 022/2717-125 и путем e-mail: 
osbrankor@ptt.rs. 
 
 
 
         
 
         Наручилац 
         ВД Директора школе, 
         Соња Видовић 


