
Висока технолошка школа струковних 
студија - Аранђеловац 

_____________________________________  
Место: Аранђеловац 
Ул.Јосифа Панчића бр. 11 
 
Деловодни број : 01-273/1 
Датум: 24.04. 2018..год. 
 

 
 
 

На основу члана 39. став 1. и члана 53. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 
број 124/12, 14/15 и 68/15), доноси се  
 
 
 

О Д Л У К А 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 
 
1. Покреће се поступак јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – РАЧУНАРСКА 

ОПРЕМА, редни број јавне набавке 2.   
 
2. Назив и ознака из општег речника набавки: 30230000 – Рачунарска опрема 
 Редни број у Плану набавки: 1.1.1 
 
3. Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке Набавка добара – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 
 

Процењена вредност јавне набавке 
(без ПДВ-а) 

1.300.000,00 динара без пореза на додату вредност 
 

Подаци о апропријацији у буџету, 
односно у финансијском плану за 
плаћање 

Средства за реализацију предметне јавне набавке 
обезбеђена су Финансијским планом за 2018. годину од 
18.01.2018. године и Планом набавки за 2018. годину од 
18.01.2018. године, у укупном износу од 1.560.000,00 
динара (са ПДВ-ом), на економској класификацији 
011220, и то: 

- целокупан износ из сопствених средстава. 
  
4. Оквирни датуми у којим ће се спроводити појединачне фазе поступка јавне набавке: 

 
Припрема конкурсне документације 
 

У року до 3 дана од дана доношења одлуке о покретању 
поступка 

Објављивање позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца 

У року од 2 дана од дана израде конкурсне 
документације 



Рок за подношење и отварање понуда Рок за подношење понуда је 8 дана од објаве Позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца; јавно отварање понуда 
обавиће се одмах након истека рока за подношење 
понуда 

Рок за доношење одлуке о додели 
уговора 

У року од 10 дана од дана отварања понуда 
 

Рок за закључење уговора У року од 8 дана од дана протека рока за подношење 
захтева за заштиту права 

 
 
Доставити: 
- архиви, 
- Комисији за спровођење поступка. 
 

Д И Р Е К Т О Р 
Проф. др Ђорђе Михаиловић 

 

(Име и презиме) 
 
 
 
 


