
Oсновна школа „Стари Ковач Ђула„  
ЈНМВ: 3/2018 

Број: 015-222/2018 
Дана: 12.04.2018. године 
Стара Моравица 

 
 

На основу члана 52. и 53. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац, директор школе, доноси  

 
 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

 
1. Редни број јавне набавке: 3/2018  

2. Предмет јавне набавке: јавна набавка добара – електрична енергија за 2018. 
годину у Основној школи „Стари ковач Ђула„ Стара Моравица, Михаља Танчића 
2. 

3. Ознака из општег речника набавке: 09310000 електрична енергија.     
4. Поступак јавне набавке мале вредности. 

5. Процењена вредност јавне набавке: 600.000,00  динара без ПДВ-а. 

6. Поступак јавне набавке спровешће се у следећим оквирним роковима:  

 Израда спецификације до 12.04.2018. године,  

 Израда позива и конкурсне документације, достава и објављивање у складу 
са Законом о јавним набавкама до 20.04.2018. године,  

 Јавно отварање понуда до 20.04.2018. године, 

 Израда извештаја о стручној оцени понуда  у року од 5 дана од дана 

отварања понуда;  

 Доношење одлуке о додели уговора у року од 10 дана од дана отварања 
понуда;  

 Закључење уговора у року од 8 дана од дана коначности одлуке.  

7. Средства за реализацију јавне набавке биће обезбеђена из буџета Општине 

Бачка Топола за 2018. годину. 

 8. Финансирање јавне набавке - позиција у Буџету односно финансијском плану,  

конто 421211. 
 9. Поступак јавне набавке спровешће Комисија за јавне набавке коју ће 
посебним актом образовати наручилац.  

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ 
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

_____________________________ 
                                                                              Габор Црнковић 

 

 

 

 



 

Oсновна школа „Стари Ковач Ђула„  

ЈНМВ: 3/2018 
Број: 04-223/2018 
Дана: 12.04.2018. године 

Стара Моравица 
 

На основу члана 54. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац, директор школе, доноси  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА  
ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 3/2018 

 
 

I. ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка јавне набавке број 3/2018 – 
јавна набавка добара – електричне енергије за 2018. годину у Основној школи 
„Стари Ковач Ђула„ Стара Моравица, Михаља Танчића 2, у саставу:  

 
1. Јелена Грбић, члан 

   _______________, заменик члана 
 

2.  Марија Чабрило, члан  

    _______________, заменик члана 
 

3.  _________________, члан  
    __________________, заменик члана 

 
II. Комисија је дужна да спроведе поступак јавне набавке одређен 

Одлуком о покретању поступка и овим решењем и одговорна је за законитост 

спровођења поступка.  
Комисија је овлашћена да:  

 припреми конкурсну документацију, оглас, измене и допуне документације, 
даје додатне информације или обавештења у вези припремања понуда,  

 отвара, прегледа, оцењује и рангира понуде,  
 сачини писмени извештај о стручној оцени понуда,  
 припреми предлог одлуке о додели уговора, одн. предлог одлуке о обустави 

поступка,  
 одлучује поводом евентуално поднетог захтева за заштиту права,  

 предузима друге правне и фактичке радње у циљу спровођења поступка 
јавне набавке. 

 

   НАРУЧИЛАЦ 
    ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

                                                           (М.П.)  _____________________________ 
   Габор Црнковић      

 
Доставити: 

1. Члановима и заменицима чланова комисије  

   са обрасцем изјаве да нису у сукобу интереса,  
2. А р х и в и  


