
          ОШ"ЂУРА ДАНИЧИЋ"НОВИ САД 

          Душана Васиљева 19 

          Број: 148  

 Датум: 11.02.2020 

 

 

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/15 и 68/15), директор школе доноси: 

 

                                                              О Д Л У К У 

о покретању  поступка за набавку добара – снабдевање електричном 

енергијом-ЈНМВ 4/2020 

I 

Покреће се поступак јавне набавке  добара – снабдевање електричном енергијом,а 

према техничкој спецификацији која чини саставни део ове одлуке. 

Назив и ознака из општег речника набавки :  09310000 – Електрична енергија 

II 

Поступак јавне набавке из тачке I ове одлуке спровешће се у поступак јавне 

набавке мале вредности.  

III 

 

 Процењена вредност јавне набавке из тачке I. ове одлуке износи 

1.025.000,00 динара  без обрачунатог пореза на додату вредност. 

 

IV 

Оквирни датуми у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка јавне 

набавке   су: 

- припрема конкурсне документације и позива за достављање понуда и 

Објављивање на порталу јавних набавки  и интернет старници наручиоца – до  10 

дана од дана доношења Одлуке; 

- Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде –

најкасније до  5 дана пре отварања понуда.  

- подношење понуда од стране понуђача- у року од 8. дана од објављивања 

конкурсне документације и позива за достављање понуда на порталу јавних 

набавки  и интернет старници наручиоца 

- јавно отварање понуда – последњег дана за доставу понуда  у  11,00  часова, у 

просторијама Наручиоца, ОШ"Ђура Даничић"Нови Сад, Душана Васиљева 19 

- доношење одлуке о избору најповољније понуде – до 10 дана од дана 

јавног отварања понуда. 

- рок за зa достављње уговора изабраном понуђачу  - у  року од 8 дана од дана 

протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

V 

Понуда за јавну набавку из тачке  I ове одлуке са варијантама , није допуштена. 

 

VI 

Средства за јавну набавку из  тачке III. ове одлуке обезбеђена су у  Буџету  Града 

Новог Сада за 2020 годину, а за 2021.годину средства ће бити обезбеђена према 

пројекцији Финансијског плана Градске управе за образовање Града Новог Сада 

-Извор финансирања  конто  4212– енергетске услуге. 

 

 

 ДИРЕКТОР  

 

       __________________________ 

                Обрад Остојић 


