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ОШ „Стеван Јоксимовић“ 

Рогачица 

Број: 02-85/2020-6 

Датум: 12.05.2020. године 

 

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

124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности 

број 02-85/2020-2 од 11.05.2020. године, ОШ „Стеван Јоксимовић“ из Рогачице објављује: 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ БР. 01/20 – НАБАВКА ОГРЕВНОГ ДРВЕТА 

 

1. Назив наручиоца: ОШ „ Стеван Јоксимовић “ из Рогачице; 

 

2. Адреса наручиоца: 31255 Рогачица, Рогачица бб; 

 

3. Интернет страница наручиоца: http://stevanjoksimovic.wordpress.com/; 

 
4. Врста наручиоца: Установа, просвета; 

 

5. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности; 

 

6. Врста предмета: добра;  

 

7. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: предмет јавне 

набавке су добра - набавка 390 прм дрва за огрев прве класе, мешано (буква, храст, цер) по 

важећој тржишној цени за потребе школе и то Франко диспозиције Наручиоца: 160 прм 

матична школа у Рогачици; 140 прм ИО Бачевци (удаљено 22 км од матичне школе), 15 

прм ИО Јасик (удаљено 38 км од матичне школе), 20 прм ИО Оклетац (удаљено 17 км од 

матичне школе), 15 прм ИО Гвоздац (удаљено 12 км од матичне школе), 25 прм ИО 

Пашна Раван (удаљено 30 км од матичне школе), 15 прм ИО Љештанско (удаљено 10 км 

од матичне школе). Укупно 390 прм, редни број ЈН 01/18. Назив и ознака из из општег 

речника набавке – 03413000 – дрво за огрев. 

 

8. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“ без 

ПДВ-а. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. У случају 

када две или више понуда имају исту цену и исти рок важења понуде наручилац ће уговор 

доделити жребом. 

9. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 

документација доступна: Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана 

од 8,00 до 14,00 часова у просторијама Основне школе „Стеван Јоксимовић“ из Рогачице, 

31255 Рогачица, Рогачица бб, до дана отварања понуда. Конкурсна документација је 

доступна на интернет адреси школе и на Порталу јавних набавки. 
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10. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 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. На 

полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име и 

презиме овлашћеног лица за контакт.У случају да понуду подноси група понуђача, на 

коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 

учесника у заједничкој понуди. 

Пожељно је (није обавеза) да сви документи поднети  у понуди буду повезани траком у 

целину и запечаћени, тако да се немогу накнадно убацити, одстранити или заменити 

појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

Понуду доставити на адресу: Основна школа „Стеван Јоксимовић“, 31255 Рогачица, 

Рогачица бб, са назнаком: ,,Понуда за добара – Набавка огревног дрвета, ЈНМВ број  

01/20 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

Понуде се достављају у року од 9 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних 

набавки, у складу са чланом 57. и 101. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), односно до 21.05.2020. године до 09:00 часова. 

Благовременом понудом се сматра понуда која буде приспела до 09:00 часова последњег 

дана рока. Неблаговремене понуде неће бити разматране и биће враћене понуђачима 

неотворене 

 

11. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и биће обављено у 

09:30 часова, истог дана, односно 21.05.2020. године по истеку рока за подношење понуда 

у просторијама Основна школа „Стеван Јоксимовић“, 31255 Рогачица, Рогачица бб. 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 

Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда морају доставити 

заведено и оверено овлашћење, у супротном наступају као јавност и не могу предузети 

активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора и др.) 

 

12. Рок за доношење одлуке: Наручилац ће одлуку о додели уговора о јавној набавци 

донети у року од 10 дана од дана отварања понуда и исту објавити на Порталу јавних 

набавки и интернет страници школе у року од 3 дана од дана доношења Одлуке. 

 

13. Ближе информације везане за конкурсну документацију могу се добити путем ел. 

поште: skolarogacica@gmail.com; Контакт особе: Драгана Вуковић, дипл. правник и Бојан 

Нешковић. 
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