
 

 

  МУЗИЧКА ШКОЛА 

,,ДР МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ“ 

  КРАГУЈЕВАЦ 

  Кнеза Милоша бр. 5 

Број: 1992 

Датум: 11.03.2020.год. 

 

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015 ) доносим:  

ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 1.3.1/2020  

РАДОВИ 

РЕЗЕРВИСНА ЈАВНА НАБАВКА 

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Предмет јавне 

набавке је замебна столарије на школској згради у Музичкој школи ,,др Милоје 

Милојевић“ са циљем безбедног функционисања и уштеде ЕЕ. 
2. Назив и ознака из општег речника набавки: 45420000 – радови на уградњи столарије 

3. Предмет јавне набавке није обликован по партијама  

4. Процењена вредност јавне набавке је 11.197.964 динара без ПДВ-а.  

5. Јавна набавка се спроводи као резервисана јавна набавка 

6. Оквирни датуми у којима ће бити спроведене појединачне фазе поступка јавне набавке: 

- Припрема конкурсне документације 5 дана од дана покретања поступка јавне 

набавке 
- Објављивање позива  за подношење понуде на порталу јавних набавки, интернет 

страници наручиоца и порталу Службених гласила Републике Србије и база 

прописа и објављивање конкурсне документације на Порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца  3 дана од дана припреме конкурсне 

документације 
- Подношење и отварање понуда 30 дана од дана објављивања позива за 

подношење понуда на порталу јавних набавки 
- Доношење одлуке о додели уговора 8 дана од дана отварања понуда 

- Објављивање одлуке о додели уговора на порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца 3 дана од дана доношења одлуке 

- Закључење уговора 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за 

заштиту права 
- Објављивање обавештења о закљученом уговору  5 дана од дана закључења 

уговора 

 

7. Подаци о апропријацији у финансијском плану: Средства за јавну набавку предвиђена 

су програмом расподеле инвестиционих средстава у Министарству просвете, науке 



и технолошког развоја за 2020 годину, у оквиру програма 2003 – основно 

образовање, програмска активност 0006 – модернизација инфраструктуре основних 

школа, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти. Јавна 

набавка. Планирана средства су предвиђена Изменом финансијског плана школе 

број 1890  на позицији 511323 – капитално одржавање објеката за потребе 

образовања. Јавна набавка предвиђена је планом јавних набаки за 2020 годину број 

1889, редни број 1.3.1 
8. Поступак јавне набавке спровешће комисија која ће бити одређена посебним решењем. 

9. Избор најповољније понуде извршиће се према критеријуму најнижа понуђена цена. 

  

  Директор школе 

Светлана Стојилковић 

 

 


