
 
Наручилац Основна школа „Вук Караџић“ Шабац 
 

Адреса Вука Караџића 14 
 

Место Шабац 
 

Број одлуке 643/15 
 

Датум 04.06.2015. 
 
 
На основу члана 32. и 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/12; 14/2015), Школски одбор ОШ „Вук Караџић“ доноси:  
 
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка jaвне набавке мале вредности 

 
                   ПОКРЕЋЕ СЕ поступак за јавну набавку мале вредности прикључења 
издвојених одељења на водоводну мрежу, редни број ЈН 02/15. 
 
 

1) Врста предмета јавне набавке: 

 
 
Добра 
 
Услуге 
 
Радови * 

 
2) Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке Водоводна инсталација 
Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 722.370,53 динара 
Подаци о апропријацији у буџету, 
односно у финансијском плану за 
плаћање 

Средства за набавку планирана су 
Одлуком о усвајању измењеног и 
допуњеног  Финансијског плана  ОШ 
«Вук Караџић» за 2015. годину, 602/15 од 
22.05.2015. под бројем конта 425191 

Назив и ознака из општег речника 
набавке 

 
39370000-6 Водоводна инсталација 

 
 
 
 
 



 
3) Поступак јавне набавке се спроводи самостално 

 
4) Оквирни датуми у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка 

јавне набавке: 
 

 
Припрема конкурсне документације 

Конкурсна документација ће бити 
припремљена у року од 10 дана од 
дана доношења одлуке о покретању 
поступка. 

Достава позива за подношење понуда 
на објављивање на Порталу јавних 
набавки, интернет страници школе  

Позив за подношење понуда ће бити 
достављен на објављивање у року од 2 
дана од дана израде конкурсне 
документације. 

 
Рок за подношење и отварање понуда 

Рок за подношење понуда је 8 дана од 
дана када је позив за подношење 
понуда објављен на Порталу јавних 
набавки, до 12 часова. Понуде ће се 
отварати одмах након истека рока за 
достављање понуда. 

Рок за доношење одлуке о додели 
уговора 

Одлука о додели уговора биће донета 
у року од 7 дана од дана отварања 
понуда. 

 
Рок за закључење уговора 

Уговор ће бити закључен у року од 3 
дана од дана када се стекну законски 
услови. 

 
4) Предмет јавне набавке обликован је у више партија: 
 
               Да  Не  

 
     5)   Други елементи: 
 
            Елементи који улазе у цену набавке морају се посебно исказати  и то :                               
-    цена без пореза на додату вредност, 
                 -    цена са порезом на додату вредност. 

  Цена мора да садржи све елементе који чине калкулацију цене коштања. 
      Право учешћа у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају 

услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама.  

            Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 

            Извршење закљученог Уговора спроводиће се према уговореној динамици у 
току 2015. године. 
 
 

Одговорно лице: 

Председник ШО  

 

*  



 
 
 
Наручилац Основна школа „Вук Караџић“ Шабац 
 

Адреса Вука Караџића 14 
 

Место Шабац 
 

Број решења 644/15 
 

Датум 04.06.2015. 
 
На основу члана  54. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12; 
14/2015), директор школе доноси: 
 
 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Kомисије за јавну набавку  

 
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за јавну набавку водоводног прикључка,                         

редни број ЈН 02/15. 
 
Комисија се образује у следећем саставу: 

 
 
 

 
Састав Име и презиме 

1. Председник Зоран Дражић, дипл. правник 
2. Члан Божидар Катић, правник 
3. Члан Вања Петровић, дипломирани правник 
 
Заменици чланова комисије: 

1 Заменик председника Роксандра Цветић, професор ТИО 

2 Заменик члана Јелена Петковић ,благајник 

3 Заменик члана Бранислава Ђурић, професор биологије 

 
 

  Задаци Комисије Рокови за извршење задатака 

1.Израда конкурсне документације Биће израђена у року од 10 дана 
од дана доношења одлуке о 
покретању поступка. 

2. Припремање позива за подношење понуда и 
достављање на објаву 

Позив за подношење понуда ће 
бити припремљен и достављен на 
објављивање на Порталу јавних 
набавки, интернет страници 
наручиоца у року од 2 дана од 



дана израде конкурсне 
документације. 

3. Прикупљање и отварање понуда Понуде се подносе у року од 20 
дана од дана објављивања позива 
за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки. Понуде ће се 
отварати одмах након истека рока 
за достављање понуда. 

4. Преглед и стручна оцена понуда Преглед и стручна оцена понуда 
биће извршена у року од 4 дана од 
дана отварања понуда. 

5. Предлагање наручиоцу избора најповољније 
понуде 

У року од 3 дана од дана 
извршеног прегледа и стручне 
оцене понуда. 

 
 
 

Одговорно лице: 

Директор школе 

 
 
        / Драгослав Павловић / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


