РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД-ОПШТИНА ЗЕМУН
ОСНОВНА ШКОЛА «БРАНКО РАДИЧЕВИЋ»
БАТАЈНИЦА, Браће Михајловић-Трипић 2
Дел.бр. 01-639/1
30.6.2020.год.
На основу члана 53. став 1. тачка 1. а у вези члана 39. Закона о јавним набавкама
(Сл.Гласник РС бр.124/2012,14/15,68/15) , чл. 50. Правилника о поступку обављања
послова јавних набавки и члана 90. Статута Основне школе „Бранко Радичевић“
из Земуна-Батајница, Браће Михајловић Трипић бр.2 доносим следећу
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке ужина за ученике коју наручилац спроводи у
поступку јавне набавке мале вредности. Број јавне набавке: 5/2020.
Предмет јавне набавке је набавка ужина за ученике.
Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији
прехрамбени производи - (ознака 15000000).
Вредност јавне набавке у предметном поступку како наручилац процењује и
очекује је око 1.870.000,00 динара без пдв за период од 01.10.2020. г. до
30.09.2021.г.
Предмет јавне набавке је набавка ужина за ученике и иста је предвиђена у
Финансијском плану и Плану јавних набавки наручиоца за 2020.г.
Предметна набавка ће се спроводити у следећим наведеним интервалима:
-прикупљање понуда у року који не може бити краћи од 8 дана од дана
објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке мале
вредности за предметну набавку на Порталу Управе за јавне набавке а исти је
утврђен у конкурсној документацији наручиоца
-доношење извештаја о стручној оцени понуда и одлуке о додели уговора у року до
10 дана од дана отварања понуда и закључивање уговора одмах након истека рока
за подношење захтева за заштиту права.

Оквирни датуми у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка јавне
набавке:
- прикупљање понуда до 08.09.2020.г.
- закључење уговора до 20.09.2020.г.
- реализација уговора од 01.10.2020. г. до 30.09.2021.г.
У финансијском плану наручиоца и Плану јавних набавки за 2020.г. предметна
набавка је предвиђена на конту 423911, на позицији остале опште услуге.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише
до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години а
а по основу Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и
начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који,због
природе расхода,захтевају плаћање у више година (Сл.гласник РС бр.21/2014).
Средства за финансирање ове набавке обезбеђена су из средстава родитељског
динара за ваннаставне активности..
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