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 На основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2012 )  

директор Предшколске установе „Сунце“у Куршумлији доноси: 

                                     

ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 ПОКРЕЋЕ СЕ поступак јавне набавке мале вредности добара . 

Набавка хлеба и пецива број ЈНМВ 08/2015 за текућу годину . 

 

                1. Подаци о јавној набавци 

 Предмет јавне набавке је набавка добара – набавка хлеба и пецива. 

 Процењена вредност јавне набавке у укупном износу износи 137.750,00  динара  

без ПДВ-а . 

 Средства за наведену набавку су предвиђена финансијским планом установе за 

текућу годину број конта,позиције у финансијском плану  522111 а финансира се из 

сопствених средстава и 413111 а финансира се из буџета СО Куршумлија 

 

2. Оквирни датум у којима ће се спровести појединачне 

фазе поступка јавне набавке 

 Конкурсна документација ће бити припремљена у року од 5 ( пет) дана од дана 

доношења Одлуке о покретању поступка. 

 Позив за подношење понуда ће бити достављен на објављивање на Порталу јавних 

набавки у року од 5 ( пет ) дана од дана израде конкурсне документације. 

 Рок за подношење понуда 8 (осам ) дана од дана када је позив за подношење 

понуда објављен на Порталу јавних набавки . Понуде ће се отварати одмах након истека 

рока за достављање понуда 

 Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 ( осам) дана од дана извршене 

стручне оцене понуда.  

 Уговор са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија биће закључен у 

року од 8 ( осам ) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права , а у 

случају из члана 112 став 2 ,ЗЈН , у року од 5 дана од дана пријема одлуке о додели 

уговора.  

           Поступак јавне набавке мале вредности спровешће комисија за јавну 

набавку , образована посебним решењем. 

           Приликом оцењивања понуда  које пристигну узеће се у обзир критеријум 

„економски најповоњнија понуда“. 

                                                                                     Д и  р  е  к  т  о  р 

                                                                          Предшколске установе „Сунце“ 

                                                                                    Гордана Николић 



                                                                      

 


