
 

 

 

 

 

У складу са чланом  27 - 36.  Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 91/2019), 

директор Основне школе „Војвода Пријезда“ у Сталаћу, објављује  

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА 

НАБАВКА ДОБАРА – ОГРЕВНОГ МАТЕРИЈАЛА ПЕЛЕТА 

 

 

1. Подаци о јавној набавци 

 

Предмет набавке је: Набавка огревног материјала за потребе матичне школе у Сталаћу. 

 

Процењен а вредност јавне набавке: 702.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Предмет набавке није обликован по партијама. 

 

ЦПВ ознака: 09111400 - Горива на бази дрвета - Пелет (количина: 20t). 

Поступак јавне набавке спроводи: Дијана Кркић, дипл. правник – секретар ОШ 

 
 

Горива на бази дрвета - ПЕЛЕТ 

Захтеви у погледу 

квалитета добара 

 

Достављена добра морају у свим аспектима одговарати стандардима 

прихваћеним у  Републици Србији. 

1. да задовољава „EN plus“ ( А1/А2) стандарде. 

2.  да буде без адитива као што су смоле, лепкови, пластике, метали. 

Дозвољена су само природна везивна средства као што је лигнин 

и сл. 

3. да има следеће карактеристике: 

• Врста дрвета – смрека, буква, храст, чамовина; 

• Пречник:  6-8 mm; 

• Дужина: 30-40 mm; 

• Густина растреситог материјала: 650 g/l; 

• Пепео: до 1,5 %; 

• Најмања калоријска вредност: 18 МЈ/кг = 5 kWh/kg = 3,25 kWh/. 

Испоручилац одговара за квалитет наручиоцу добара. 

Количина Потребна количина: 20t  

Место испоруке fco. магацин наручиоца у Сталаћу, ул.Стевана Синђелића бр.4. 

Захтев у погледу 

начина и  рока испоруке 

добара 

Испорука ће се вршити 2 пута током грејне сезоне, а по претходно 

уредно примљеној наруџбеници купца. 

 

 
Република Србија 

ОШ “Војвода Пријезда“ 

37212 Сталаћ, С. Синђелића 4 

e-mail: osmtomicst@gmail.com 

тел./факс: 037/806-105 

Број 22. од 24.01.2022. године 



Добављач ће предметна добра испоручити у року од 5 дана од дана 

уредно примљене наруџбенице. 

Трошкове испоруке сноси добављач. 

Због специфичности локације магацина испоруку планирати 

доставним возилом - соло камионом носивости до 10 t. 

Н а п о м е н а : 

Изабрани Понуђач је у обавези је да пре закључења уговора достави 

наручиоцу копију сертификата или  извештаја о испитивању издат од 

стране лабораторије акредитоване организације за испитивања, чију је 

акредитацију одобрило Акредитационо тело Србије, којим доказује да 

испуњава стандарде „EN plus“ ( А1/А2) у погледу квалитета пелета. 

 

 

 

ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА: 

 

 

1) Захтеви у погледу валуте, начина, рока и услова плаћања. 

Валута плаћања: РСД. 

Рок плаћања је 45 дана од дана предаје рачуна – регистрације у Централном регистру 

фактура,на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђенаиспорука добара. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

2) Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

 

3) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковимаобезбеђења 

испуњења обавеза понуђача  

Наручилац као средства финасијског обезбеђења испуњавања обавеза у поступку јавне 

набавке и уговорених обавеза прихвата доставља: МЕНИЦУ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА - 

изабрани Понуђач је у обавези да приликом закључења уговора достави наручиоцу оригинал сопствену 

бланко меницу(потписану и оверену) са клаузулом „без протеста“ са копијом депо картона, и доказом 

о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије, насловљеним на ОШ “Војвода Пријезда” 

Сталаћ, за добро извршење посла у износу од 10% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, са 

роком важности минимум 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла. 

 
4)   Квалитет испоручених добара 

Добављач гарантује квалитет испоручених добара у складу са важећим прописима и 
стандардима у Републици Србији, условима из конкурсне документације и прихваћене понуде. 

Наручилац  има право на рекламацију квалитета и количине испоручених добара одмах 
након пријема, а у случају скривених мана, одмах након сазнања за скривену ману испорученог добра.  

Добављач  је дужан да недостатке по оправданој рекламацији Наручиоца отклони о свом 

трошку у објективно најкраћем могућем року, односно да изврши допуну недостајуће , оштећене или 

неквалитетне робе, односно замену робе. 

Наручилац  задржава право да раскине уговор уколико Добављач, својом кривицом,  буде 

каснио са испоруком више од 5 (пет) дана од истека уговореног рока за испоруку,односно не изврши 

испоруку у уговореном року. Уговорне стране се ослобађају одговорности за делимично или потпуно 

неизвршење уговорних обавеза у случају дејства више силе, која се као таква признаје по закону. 

 

 

 

 



5. Начин и рок за доставе понуде 

Понуде које ће се сматрати благовременим, су оне које буду достављене на адресу наручиоца 

до четвртка 3. фебруара 2022. године, до 12 часова 

 

Начин доставе: 

мејлом: оsmtomicst@gmail.com 

поштом или лично, на адресу: ОШ „Војвода Пријезда“, Стевана Синђелића бр.4, 37212 

Сталаћ                                    

 

 

 

Д и р е к т о р , 

 

__________________ 

Валентина Марковић Антић 


