
ОСНОВНА  ШКОЛА“ЂУРА ДАНИЧИЋ“ 

Нови Сад, Душана Васиљева 19 

број: 145 

датум: 11.02.2020. 

 

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

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

 

О Д Л У К У 

о покретању  поступка јавне набавке мале вредности –  набавка добара – 

материјал за образовање и администартивни материјал у  ОШ“ЂураДаничић“ 

ЈНМВ 1/2020 

I 

 

Покреће се поступак јавне набавке добара – материјала за образовање и 

администартивни материјал у  ОШ“Ђура Даничић“,а према спецификацији која 

чини саставни део ове одлуке. 

Назив и ознака из општег речника набавки : 

Набавка добара – материјал за образовање 
- шифра 30190000- Штампане књиге, брошуре и леци 

- шифра 22100000 – Разна канцеларијска опрема и потрепштине 

II 

Поступак јавне набавке из тачке I ове одлуке спровешће се у поступку мале 

вредности. 

III 

 Процењена вредност јавне набавке из тачке I ове одлуке износи 

Материјал за образовање, науку и спорт и административни материјал– 915.833,33 

динара без ПДВ-а 

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 15 

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 понудана порталу јавних набавки  

и интернет старници наручиоца 

- јавно отварање понуда – последњег дана за доставу понуда у 10.00 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 достављање уговора о јавној набавци 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 из буџета Града 

Новог Сада за 2020.годину, конта – 4266 и 4261. 

 

ДИРЕКТОР  

 

       __________________________ 

               ОбрадОстојић 


