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Naručilac   
  
Adresa 
 
Mesto 
 
Broj odluke 
 
Datum 
 

Na osnovu člana 39. i 53. Zakona o javnim nabavkama (‘’Sl. glasnik RS br.124/12, 
14/15 i 68/15), člana 50. Pravilnika o postupku JN unutar PU ’’Maslačak’’ br. 680 od 
10.12.2015. godine, i člana 45. stav.2 tačka 18)  Statuta ustanove, direktor, donosi 

 

ODLUKU 
O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 

 

POKREĆE SE postupak za javnu nabavku male vrednosti –usluga, redni broj JN: U-1 / 2016. 

1. Predmet javne nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki:  

Predmet javne nabavke su - Usluge  prevoza dece i zaposlenih u PU ’’ MASLAČAK’’ u 
Sjenici.  

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki : usluge prevoza - 60000000 

2. Predmet javne nabavke oblikovan je po partijama, i procenjena vrednost i  to:  

Naziv partije Vrednost partije 
1. Sjenica-D.Poljana– Kamešnica- Rasno-K.Bunari-Doliće i 
Ugao 

800.000 dinara 

2. Štavalj-Raspoganče-Stup 250.000 dinara 
3. Sjenica –Zaječiće –Breza -  Dubnica - Raždaginja - Krće 450.000 dinara 

Ukupna procenjena vrednost     1.500.000 dinara 

Општинске установе и предузећа  

Općinske ustanove i preduzeća 

Predškolska ustanova 
 

’’MASLAČAK’’ 
 

Ul.Nova b.b. 

 

Sjenica 
 

516/2016 

 
26.09.2016.godine 
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3. Okvirni datumi u kojima će se sprovoditi pojedinačne faze postupka JNMV: 
 
 

* Priprema konkursne dokumentacije  
 
                  
* Objavljivanje poziva za podnošenje 
ponude i konkursne dokumentacije na 
Portalu javnih nabavki i internet stranici 
naručioca i pozivanje poonuđača da 
podnesu ponude. 
 
* Rok za podnošenje i otvaranje ponuda 
 
 
* Rok za donošenje odluke o dodeli 
ugovora 
 
 
* Rok za zaključenje ugovora 
 

* Rok za objavljivanje obaveštenja o                                                                                                
zaključenom ugovoru . 

4. Podaci o aproprijaciji u 

budžetu/finansijskom planu:  

Sredstva za javnu nabavku predviđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije- Odluka o 
Buđžetu opštine Sjenica za 2016. godinu u okviru razdela – 4.06,  funkcija -  911, 
ekonomska klasifikacija - 422. Javna nabavka je predviđena u Planu nabavki naručioca za 
2016.godinu.  

5. Postupak javne nabavke će sprovesti Komisija za javnu nabavku koja se obrazuje 

rešenjem naručioca.  

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u ’’ Opštinskom službenom 

glasniku – Sjenica ’’. 
 
 
Број: 516/2016 
Broj: 516/2016 
 

У Сјеници, 26. септембар  2016. године 
U Sjenici, 26. septembar 2016. godine 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 
ODGOVORNO LICE 

Директор, Мелека Ћатовић 
Direktor, Meleka Ćatović 

 
 
 

 

Konkursna dokumentacija će biti pripremljena u roku 
od 15 dana od dana donošenja odluke o pokretanju 

postupka JNMV. 
Poziv za podnošenje ponuda dostaviće se na adresu 
najmanje tri potencijalna ponuđača, u roku od tri 
dana od dana izrade  konkursne        dokumentacije i 

istovremeno objaviti poziv i konkursnu dokumentaciju 
na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici. 
Rok za podnošenje i otvaranje ponuda je ne kraće od 
8 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje 

ponude na Portalu javnih nabavki. 

Odluka o dodeli ugovra biće doneta u okvirnom roku 
ne dužem od 10 dana  od dana otvaranja 
ponuda.Odluka se objavljuje na Portalu javnih nabavki 
i na svojoj internet stranici u roku od tri dana od dana 
donošenja. 
Ugovor će biti zaključen u roku od 8 dana od dana 

proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava. 

 Obaveštenje  o zaključenom ugovoru biće objavljeno 
u roku od 5 dana od dana zaključenja ugovora.  
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Naručilac   
  
Adresa 
 
Mesto 
 
Broj odluke 
 
Datum 
 
 

Na osnovu člana 54. Zakona o javnim nabavkama (‘’Sl. glasnik RS br. 124/12, 14/15 i 
68/15), člana 56. Pravilnika o postupku JN unutar PU ’’Maslačak’’ br. 680 od 
10.12.2016.godine, i člana 45. stav.2 tačka 18) Statuta ustanove, director  donosi 

 
R E Š E NJ E 

O obrazovanju komisije  za javnu nabavku male vrednosti 
 
 

OBRAZUJE SE Komisija za javnu nabavku - Usluge prevoza dece i zaposlenih u 
PU ’’MASLAČAK’’ u Sjenici, redni broj JNMV U-1/2016. 

 
Komisija se obrazuje u sledećem sastavu: 

 

 Sastav Ime i prezime Potpis 

1. 
Član Hamidović  Senada, službenik za JN  

Zamenik Zeković Amir, referent za informatiku  

2. 
Član Ljumić Šahsina, šef računovodstva  

Zamenik Vranić Sonja, administrativni radnik  

3. 
Član Kamberović Nermin, sobraćajni inspektor  

Zamenik 
Rastić Irhad, pedagog za fizičko 

vaspitanje 
 

 
 
 

Zadaci komisije 
Rokovi za izvršenje 

zadataka 

1. Priprema onkursne dokumentacije, oglase 
o javnim nabavka, izmene ili dopune 
kon.dokumentacije, dodatne informacije ili 
objašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda 

Biće izrađena u roku od 15 dana od dana 
donošenja odluke o pokretanju postupka 

2. Objavljivanje poziva za podnošenje 
ponude i konkursne dokumentacije na 

Poziv za podnošenje ponuda dostaviće 
se na adresu najmanje tri potencijalna 

Predškolska ustanova 
’’MASLAČAK’’ 
 
Ul.Nova b.b. 

 
Sjenica 

 
517 / 2016 

 
26.09.2016. 
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Portalu javnih nabavki i internet stranici 
naručioca i pozivanje poonuđača da podnesu 
ponude. 
 

ponuđača, u roku od 3 dana od dana 

izrade konkursne dokumentacije i 
stovremeno objaviti poziv i konkursnu 
dokumentaciju na Portalu javnih nabavki 
i na svojoj internet stranici.. 

 
3. Otvara ,pregleda, ocenjuje i rangira 
ponude 

Rok za podnošenje i otvaranje ponuda je 
ne kraće od 8 dana od dana 

objavljivanja poziva za podnošenje 
ponude na Portalu javnih nabavki. 

 
4. Sačinjava pismeni izveštaj o stručnoj oceni 
ponuda  

Pregled i stručna ocena ponuda biće 
izvršena u roku od 3 dana od dana 

otvaranja ponuda. 

 
5. Priprema predlog odluke o dodeli ugovora. 

U roku od 3 dana od dana izvršenog 

pregleda i pisanog izveštaja o stručnoj 
oceni ponuda. 

 
 
Број: 517/2016 
Broj: 517/2016 
 
У Сјеници, 26. септембар  2016. године 
U Sjenici, 26. septembar 2016. godine 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 
ODGOVORNO LICE 

Директор, Мелека Ћатовић 
Direktor, Meleka Ćatović 
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На основу члана 39.53.Закона о јавним набавкама («Службени гласник Р 

Србије» број124/12,14/15 и 68/15), директор Основне школе «12.децембар « у Сјеници 
доноси 

 
ОДЛУКУ 

О покретању поступка јавне набавке мале вредности 4/2/2016 
 
 

Покреће се поступак јавне набавке мале вредности –услуга (превоз ученика), 
редни број ЈНМВ 4/2//2016. 

Предмет јавне набавке су услуге превоза ученика ОШ »12. децембар» у 
Сјеници. 

Назив и ознака из оштег речника набавки:60130000  
Предмет јавне набавке је обликован по партијама, и процењена вредност је: 

 
НАЗИВ ПАРТИЈЕ                                                                ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ПАРТИЈА 1.СЈЕНИЦА-ФИЈУЉЕ-ДОЊА ВАПА И ОБРАТНО . .. . . 900.000  
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ПАРТИЈА 2. СЈЕНИЦА-БАГАЧИЋЕ-ДУНИШИЋЕ-Г. ВАПА И ОБРАТНО. . . . . . . ..800.000 

Укупна процењена вредност је: 1.700.000,00 динара 
 
Оквирни датуми у којима ће се спровести појединачне фазе поступка ЈНМВ: 
 

Припрема конкурсне документације: Конкурсна документација ће се припремити у 

року од 15.дана од дана доношења Одлуке о покретању поступка ЈНМВ. 
 
Објављивање позива за подношење понуде и конкурсне документације : 

Позив за подношење понуда доставиће се на адресу најмање три потенцијална 
понуђача, у року од 3 дана од дана израде конкурсне документације и истовремено 
објавити позив и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници. 

 
Рок за подношење и отварање понуда: 

Рок за доношење и отварање понуда је:не краћи од 8 дана од дана 
објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки. 
Рок за доношење одлуке о додели уговора                                                                
 

Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року не дужем  од 10 дана од дана 
отварања понуда.Одлука се објављује на порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници у року од 3 дана од дана доношења. 
 
Рок за закључење уговора: уговор ће бити закључен у року од 8 дана од дана 
протека рока за подношење захтева за заштиту права.                                                         
 
Рок за објављивање обавештења о закљученом уговору: 

Обавештење о закљученом уговору биће објављено у року од 5 дана од дана 
закључења уговора. 
 
 
 
Подаци о апропријацији у буџету/финансијском плану. 

Средства за јавну набавку педвиђена су Законом о буџету Р Србије-Одлука о 
буџету општине Сјеница за 2016.годину. Јавна набавка је предвиђена у Плану јавних 
набавкиа наручиоца за 2016.годину. 

 
Поступак јавне набавке ће спровести Комисија за јавну набавку која се образује 

решењем наручиоца. 
 
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у општинском службеном 

гласнику. 
 

ДИРЕКТОР, 
DIREKTOR, 

Мурат Хоџић, професор 
Murat Hodžić, profesor 
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НАРУЧИЛАЦ: О.Ш »12.ДЕЦЕМБАР» СЈЕНИЦА 
АДРЕСА: НОВА ББ 
МЕСТО: СЈЕНИЦА 
БРОЈ : 01-703 
ДАТУМ: 03.10.2016.године 

 
На основу члана 54 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» 

број124/12, 14/15 и 68/15), директор Основне школе «12.децембар» Сјеница доноси 
 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О формирању комисије за ЈНМВ br.4/2/2016. 

 
 
 

Образује се Комисија за ЈНМВ 4/2/2016. - превоз ученика ОШ »12. децембар» 
Сјеница, за школску 2016/17. годину, у саставу: 
1.Цуцак Зумрета, секретар школе, дипл. правник 
2.Хуремовић Мерсида,економиста 
3.Камберовић Нермин,саобраћајни инжењер 
4.Каришик Елведин,члан 
5.Хаџиахметагић Ентезам, заменик 
 

Комисија је дужна припремити целокупну конкурсну документацију, огласе о 
јавним набавкама,измене или допуне конкурсне документације, додатне информације 
или објашњења у вези са припремањем понуда. 

 
Комисија  отвара,прегледа, оцењује и рангира понуде, сачињава писмени 

извештај о стручној оцени понуда, припрема предлог одлуке о додели уговора, 
одлучује поводом поднетог захтева за заштиту права, исл. 
РОК: у року од 15 дана од дана доношења одлуке о покретању поступка. Комисија ће 

припремити конкурсну документацију. 
 

Комисија објављује позив за подношење понуде и кон.документације на 
Порталу ЈН. и интернет страници наручиоца и позива понуђача да поднесу понуде. 

 
РОК: три дана од дана израде конкурсне документације истовремено објавити 

позив и кон.документацију на Порталу ЈН и на својој интернет страници. 
 

Комисија отвара и прегледа, оцењује и рангира понуде. 
 
РОК: рок за подношење и отварање понуда је 8 дана од дана објављивања 

позива за подношење понуда на порталу ЈН и интернет страници наручиоца. 
 
Комисија сачињава писмени извештај о стручној оцени понуда 
РОК: преглед и стручна оцена понуда биће извршена у року од 3 дана од дана 

отварања понуда. 
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Комисија сачињава писмени извештај о стручној оцени понуда у року од три дана од 
дана извршеног прегледа и писаног извештаја о стручној оцени понуда, а Одлука о 
додели Уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. 

 

ДИРЕКТОР, 
DIREKTOR, 

Мурат Хоџић, професор 
Murat Hodžić, profesor 
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Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 

     Općinski službeni GLASNIK SJENICA 
  

Издавач: Општина Сјеница, Скупштина општине Сјеница, Краља Петра I br. 1, 36310 Сјеница 
Izdavač: Općina Sjenica, Skupština općine Sjenica, Kralja Petra I br. 1, 36310 Sjenica 

Уређује: Општинска управа Сјеница, Одељење за информативне, скупштинске и нормативне послове  
Uređuje: Općinska uprava Sjenica, Odjeljenje za informativne, skupštinske i normativne poslove  

За издавача: Рашо Папић 
Za izdavača: Rašo Papić 

За уредника: Ермедин Колашинац 
Za urednika: Ermedin Kolašinac 

  
Тел. (020)741-278, 741-071 
Tel. (020)741-278, 741-071 

Факс. (020)741-288 
Fax. (020)741-288 
 

Жиро рачун: 840-34641-92 
Žiro račun: 840-34641-92 

Штампа: Општинска управа Сјеница 
Štampa: Općinska uprava Sjenica 

 
 

 


