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  На основу члана 54 Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник РС“ број 124/2012) 

директор Предшколске установе „Сунце“у Куршумлији доноси : 

 

 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

                         О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

                         У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСИ 

 

 

                                                                    Члан 1.  

 

  Овим решењем образује се Комисија за јавну набавку мале вредности добра број 

07/2015-млека и млечних производа по партијама –набавка млека и млечних производа 

Предшколске установе „Сунце“ у Куршумлији за текућу 2015.годину и уређује састав 

овлашћења и дужности комисије ,задаци и рокови и њихово извршење. 

 

 

 

Члан 2. 

 

 

         Комиисија се одређује у следећем саставу: 

 

1. Ковачевић Милица дипломирани правник -  члан комисије ;        

            Јовић Радован гимназијалац -  заменик члана;                           

2. Гвозденовић Дејана  економски техничар - члан комисије;            

Дељанин Снежана  виша школа за васпитаче - заменик члана; 

3. Бакић Весна виша школа за васпитаче - члан комисије; 

Илић Радмила виша школа за васпитаче  - заменик члана; 

4. Ђорђевић Зоран  гимназијалац - члан комисије;                          

Најдановић Данка виша школа за васпитаче -  заменик члана;                     

5. Мићуновић Игор гимназијалац  - члан комисије;                        

Петровић Оливера виша школа за васпитаче заменик члана .                       



 

Члан 3. 

  

 Комисија има задатак да: 

  

 

1. Припрема конкурсну документацију , огласе о јавним набавкама , измене и 

допуне конкурсне документације , додатне информације или објашњења у вези 

са припремањем понуда ; 

2. Отвара , прегледа ,оцењује и рангира понуде ; 

3. Сачињава писмени извештај о стручној оцени понуда  

4. Припрема предлог одлуке о додели уговора , предлог одлуке о обустави 

поступка јавне набавке  ; 

5. Одлучује поводом поднетог захтева за заштиту права ; 

6. Преузима друге радње у поступку у зависности од врсте поступка и предмета 

набавке . 

 

            Комуникацију са свим заитересованим лицима и понуђачима обављају искључиво 

чланови ове комисије. 

 

Члан 4. 

 

           Комисија ће израдити конкурсну документацију у року од 5 ( пет ) дана од дана 

доношења одлуке о покретању поступка . 

           Позив за подношење понуда ће бити објављен на Порталу јавних набавки у року од  

5 ( пет ) дана од дана израде конкурсне документације . 

 

 Понуде се подносе  у року од 8 ( осам ) дана од дана објављивања позива за 

подношење понуда на порталу јавних набавки .  

 Понуда ће се отварати одмах након истека рока за доставњање понуда . 

 Преглед и рангирање понуда и састављање писменог извештаја о стручној оцени 

понуда биће извршени у року од 8 дана од дана отварања понуда. 

 Комисија ће припремити предлог одлуке о додели уговора у року од 8( осам ) дана 

од дана отварања понуда. 

 Комисија ће припремити предлог одлуке о додели уговора у року од 8  (осам) дана 

од дана извршене стручне оцене понуда. 

 

 

                                                                                                Д  и  р  е  к  т  о  р 

                                                                                     Предшколске установе „Сунце“ 

                                                                                                 Николић Гордана 

                                                                                         ______________________ 

 


