
Број: 404 – 57/ 2015 
Датум: 14.12.2015. године 
К О С Ј Е Р И Ћ 
  
 
 
 Председник општине Косјерић, на основу члана 32. и 53. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС “, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и члана 57. Статута 
општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 9/08), доноси 
 
  

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке радова на завршетку санације клизишта у 

засеоку Станкићи у МЗ Сеча Река, општина Косјерић 

– отворени поступак 

  

   
1. Покреће се поступак јавне набавке радова на завршетку санације клизишта у  

засеоку Станкићи у МЗ Сеча Река, општина Косјерић – отворени поступак. 
      Поступак јавне набавке спровешће Комисија за јавну набавку радова на 
завршетку санације клизишта у засеоку Станкићи у МЗ Сеча Река, општина Косјерић – 
отворени поступак, образована решењем начелника Општинске управе. 
                2. Редни број јавне набавке за текућу годину у Плану јавних набавки за   
Општинску управу општине Косјерић за 2015. годину  је 1.3.6. 
 3. Предмет јавне набавке су радови – односно набавка радова на завршетку 
санације клизишта у засеоку Станкићи у МЗ Сеча Река, општина Косјерић. 
 4. Врста поступка јавне набавке је отворени поступак. 
 5. Процењена вредност јавне набавке за све партије је 140.000,00 динара.  

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

 6.1. Оглас о јавној набавци објавити до 17.12.2015. године; 

 6.2. Поступак отварања понуда спровести у року који не може бити краћи од 30 
дана од дана објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца, односно дана 18.01.2016. године у 11,00 часова, сходно 
члану 95. Закона о јавним набавкама, о чему ће се водити Записник који ће се доставити 
понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда у року од 3 (три) дана. 

 6.3. Комисија ће након отварања понуда сачинити Извештај о стручној оцени 
понуда; 

                 6.4. Одлуку о додели уговора донети у оквирном року од 25 дана од дана 
отварања понуда, сходно члану 108. став 2. Закона о јавним набавкама;  

                 6.5. Уговор о јавној набавци ће се закључити са најповољнијим понуђачем којем 
је уговор додељен, у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за 
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заштиту права (рок за заштиту права понуђача је 10 дана од дана објављивања Oдлуке о 
додели уговора на Порталу јавних набавки и на интернет страници). 

                7. Подаци о апропријацији у буџету – финансијска средства се налазе на конту 

број  484111. 

   
 

                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,  
                                                                                             Милијан Стојанић 
  

 


