
 

Културни центар „Руменка“, Руменка, 

Ослобођења бр. 26, Руменка 

Број:  01-511/2022 

Дана: 19.08.2022. године 

 

На основу члана 27. став 1 тач.1) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.91/2009) и члана 45. 

Правилника о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења 

уговора о набавкама, бр. 294/2020, в.д. директора дана 19.08.2022. године, доноси  

ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ  

редни број набавке 34/2022 

1. Предмет набавке: Текуће поправке и одржавање опреме за безбедност 

2. Процењена вредност износи 11.666,66 динара без ПДВ-а, односно 14.000,00 динара са обрачунатим 

ПДВ-ом. 

Податак о апропријацији у финансијском плану за плаћање: КОНТО 425281 (позиција 341.02).  

Извор финансирања: приход из буџета. 

3. Основ за изузеће од примене одредаба закона којим се уређују јавне набавке, са образложењем:  

За планирану набавку услуга основ за изузеће је члан 27. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", 

бр.91/2009). Наручилац није дужан да примењује одредбе закона којим се уређују јавне набавке, на 

набавку добара, услуга и спровођење конкурса за дизајн чија је процењена вредност мања од 

1.000.000,00 динара и набавку радова чија је процењена вредност мања од 3.000.000,00 динара.   

4. Подаци о лицу/има задуженом/им за спровођење поступка набавке:  

Јелена Ценић, Пословни секретар. 

5. Подаци о лицу/има задуженом/им за праћење извршења закљученог уговора:  
Бранка Дакић, шеф рачуноводства. 

6. Подаци о лицима којима се упућује позив за подношење понуде: 

Ватро-никс инжењеринг ДОО , Владике Ћирића 16, Нови Сад, e-mail:vatroniks.finansije@gmail.com 

Ватростал-Сивчев Биљана ОД, Раде Трнића 139, Кикинда, e-mail: vatrostal@yahoo.com 

Ватросервис Доо, Јована Цвијића 7, Нови Сад, e-mail: office@vatroservis.co.rs 

7. Оквирни датуми у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка набавке:  

1) рок за израду позива за подношење понуде: пет (5) дана од дана доношења одлуке о спровођењу 

поступка    набавке; 

2) рок за подношење и отварање понуда: три (3) дана од дана објављивања позива;  

3) рок за закључење уговора: најкасније десет (10) дана од дана отварања понуда. 
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8. Критеријуми за оцену понуда: најнижа понуђена цена. 

           

директора 

Оља гловски 


