
Прва основна школа краља Петра II 

Место: Ужице 

Ул. Димитрија Туцовића, бр. 171 

 

Деловодни број : 02-181 

Датум:  23 .10. 2013.год. 
 

 

 

На основу чл.53. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.124/12), д о н о с и  с е: 

 

О Д Л У К А 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр.  2. 

 

1. Назив наручиоца: ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА КРАЉА ПЕТРА II 

2. Адреса наручиоца: место: Ужице,ул.Димитрија Туцовића бр.171 

3. Редни број јавне набавке 2 . 

4. Предмет  набавке је набавка  радова  ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ,   

5. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке   . 

6. Поступак - Јавна набавке мале вредности 

7. Укупна процењена вредност ЈНМВ износи: 2.989.504,00 динара без ПДВ-а. 

8. Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
9. Јавна набавка по овој Одлуци биће обављена у следећим оквирним роковима: 
 

 Израда конкурсне документације, упућивање позива за подношење понуда и објављивање позива на Порталу 

Управе за јавне набавке и сајту наручиоца, прикупљање понуда, јавно отварање понуда, стручна оцена 

понуда и израда извештаја о стручној оцени понуда са израдом предлога одлуке о додели уговора најкасније у 

року  од 30 (тридесте) дана од дана доношења одлуке о покретању, 

 Доношење ''Одлуке о додели уговора'' у року од 3 дана рачунајући од дана отварања понуда (максимални 

рок 10 дана), 

 Достављање ''Одлуке о додели уговора'' свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке, 

 Закључење ''Уговора о јавној набавци'' најкасније у року од 8 (осам) дана рачунајући од дана истека рока 

за подношење захтева за заштиту права понуђача, 

 Обавештење о закљученом ''Уговору о јавној набавци'' на Порталу Управе за јавне набавке у року од 5 

(пет) дана рачунајући од дана закључења уговора. 
 

10.   Средства за реализацију ЈНМВ у укупном износу од 2.989.504,00 динара без ПДВ-а, што са  

        обрачунатим ПДВ-ом укупно износи 3.587.404,80 динара, су обезбеђена из следећих извора:  
 

 износ од 2.989.504,00 динара без.ПДВ-а, односно 3.600.000,00 динара са ПДВ-ом буџетом Републике Србије, 

на разделу 24 - Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Програмом расподеле 

инвестиционих средстава за 2013.годину, број 401-00-27-1/2013-05 од 14.06.2013.године у оквиру Програма 

2003-2005-Унапређење инфраструктуре основних школа - зграде и грађевински објекти - економска 

класификација 511, реализација Пројекта, програмске позиције“ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ“. 

 

 

Д И Р Е К Т О Р 

 
(Име и презиме) 

 

 

 

 


