
Наручилац: Архитектонска техничка школа 

Војислава Илића 78 

11000 Београд 

Деловодни број: 669/991 од 16.5. 2019.  

Редни број ЈН: ЈН МВ 1.1.2/2019  
Врста набавке : Набавка мале вредности – набака добра – набавка рачунарске опреме  

На основу члана 52. и 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), Финансијског плана Архитектонске техничке школе за 2019. годину 

дел. бр. 678/1-4 од 23. 1. 2019. године и Плана набавки за 2019. годину дел. бр 678/1-5 од 
23. 1. 2019. године, директорка Школе доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о покретању поступка јавне набавке мале вредности 

Покреће се поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара - набавка рачунарске 

опреме за потребе Архитектонске техничке школе у Београду бр. 1.1.2/2019.  
Врста предмета јавне набавке су добра - набавка рачунарске опреме. 

 Ознаке из општег речника набавке  - 30230000 (набавка рачунарске опреме) 

 Процењена вредност јавне набавке износи 810.000,00 без ПДВ-а. 

 Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 
 Оквирни датуми у којима ће се спровести појединачне фазе јавне набавке: 

  

Израда конкурсне документације 

Конкурсна документација ће бити 
припремљена и објављена на Порталу 

Управе за јавне набавке и на интернет 

страници Архитектонске техничке школе у 

Београду у року од 15 дана од дана 
доношења одлуке о покретању поступка. 

Отварање понуда 
Одмах након истека рока за достављање 
понуда 

Доношење одлуке о избору најповољније 

понуде 

10 дана од дана отварања понуда 

Закључивање уговора 5 дана од дана стицања услова по закону 

 Средства за ову јавну набавку су обезбеђена, на следећи начин: 767.000,00 

динара са подрачуна посебна наменска средства родитеља бр. 840-1367760-45 и 205.000,00 

динара са основног рачуна за редовно пословање који се води код филијале Палилула: број 
840-1842660-81 - средства издвојена буџетом, у складу са Финансијским планом 

Архитектонске техничке школе за 2019. годину, дел. бр. 678/1-4 од 23. 1. 2019. године и 

Плана набавки за 2019. годину дел. бр 678/1-5 од 23. 1. 2019. године, директорка Школе 

доноси: 
 

 У текућој години нису вршене набавке истоврсних добара. 

 Предмет јавне набавке није обликован у више партија. 
 Других елемената нема.                                        

 

                                                                                       ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 
                                                                               ___________________________  

                                                                                          Ранчић Зорица, дипл.инж.арх. 


