
      На основу члана 32., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12) 

 

ОСНОВНА ШКОЛА“ПЕТАР ЛЕКОВИЋ“ПОЖЕГА 

31210 ПОЖЕГА, Ул. Петра Лековића бр.01 

e-mail  оsplekovic@gmail.com  

www.ospetarlekovic.edu.rs 

                                                             објављује 

                                         ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

1. Подаци о наручиоцу 

Основна школа „Петар Лековић“ Пожега, позива понуђаче да поднесу писане 
понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном 
документацијом. 

Врста наручиоца: установа за основно образовање и васпитање. 

2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак који се спроводи ради 
закључења уговора о јавној набавци 

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Предмет јавне набавке број 1/2014 су добра – енергенти за грејање: 

-гасно уље 42.700 литара 

-угаљ, 105 тона  мрко-лигнитски угаљ-комад  

-дрво за огрев 135 м 3 буково или церово 

Ознака из општег речника набавке: 

      09135100 - гасно уље 

09111100 - угаљ 

03413000 - дрво 

 

4.Јавна набавка добара – енергената за грејање је обликована у три  партије: 

            ПАРТИЈА 1 –ГАСНО УЉЕ-шифра- 09135100 

• ПАРТИЈА 2-УГАЉ-шифра -09111100 

• ПАРТИЈА 3-ДРВО ЗА ОГРЕВ-шифра 03413000 

Набавка добара за партију број 1 је сукцесивна према требовању наручиоца. 

1 
 



Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

4. Начин преузимања конкурсне документације:  

Конкурсна документација може се преузети са Портала Управе за јавне набавкле – 
www.portal.ujn.gov.rs  или на адреси: ОШ „Петар Лековић“ ул.Петра Лековића  бр.1. 
31210 Пожега 

Конкурсна документација може бити достављена и путем поште или електронском 
поштом, на писани захтев заинтересованих лица. 

5. Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или 
организације где се могу  благовремено добити исправни подаци о: 

Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство 
финансија и привреде, Република Србија), адреса: Саве Мишковића 3-5, Београд, 
Србија, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. 

Заштита животне средине – назив државног органа: Агенција за заштиту животне 
средине (Министарство енергетике, развоја и таштите животне средине Републике 
Србије, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.merz.gov.rs), адреса 
Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, интернет адреса Агенције 
за заштиту животне средине: www.sepa.gov.rs. 

6. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији 
затворену на начин да се приликом отварања понуда  може са сигурношћу тврдити да 
се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно навести да се ради 
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Рок за подношење понуда је 30 (тридесет) календарских дана од дана објављивања 
позива за достављање понуда на Порталу јавних набавки (не рачунајући сам дан 
објављивања). 

Уколико рок истиче у дан који је нерадан (субота или недеља) или у дан државног 
празника, као последњи дан сматраће се први следећи радни дан до 12 часова. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца          
до 12 часова. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 

Понуду доставити на адресу: ОШ“Петар Лековић“ ул.Петра Лековића бр.01, 31210 
Пожега, са назнаком : „Понуда за јавну набавку добра –  енергетска добра, ЈН 
бр.1/2014. Партија бр._______са назнаком „ПОНУДА- НЕ ОТВАРАТИ” а на полеђини 
коверте назначити назив, телефон и адресу понуђача и то до дана 10.03.2014. године 
до 12 сати. 
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7. Место, време и начин отварања понуда:  

Отварање благовремено приспелих понуда је јавно у просторијама наручиоца, Пожега 
ул.Петра Лековића бр.1 канцеларија секретара Школе, након истека рока за 
подношење понуда односно до дана 10.03.2014.године у 13,00 часова. 

8. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда 

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. 

Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда морају 
комисији за јавну набавку уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног 
отварања понуда. 

Овлашћење мора да буде оверено и потписано од стране овлашћеног лица. 

9. Рок за доношење одлуке о додели уговора 

Одлука о додели уговора биће донета не дуже од 25 дана од дана отварања понуда. 

10. Лице за контакт 

Душанка Јоковић , Мишо Марковић, тел.фах- 031/811-176, e-mail 
osplekovic@gmail.com  
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