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Република Србија  

Општина Мали Иђош 

Председник општине 

Мали Иђош, Главна ул. бр. 30 

Бр.: 404-16-1/2020-01 

Дана: 12. 03. 2020. године 

 

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама(''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15)  и члана 37. и Правилника о начину обављања послова јавне набавке у органима 

општине Мали Иђош,  дана 12. 03. 2020. године, доносим  

 

ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА:  

 

Услуге надзора за изградњу колектора фекалне канализације општине Мали Иђош 

 

РЕДНИ БРОЈ У ПЛАНУ НАБАВКИ: 1.2.3.  

 

1. Предмет јавне набавке су услуге - Услуге надзора за изградњу колектора фекалне 

канализације општине Мали Иђош.  

Назив и ознака из општег речника набавки: 71521000 – услуге надзора на градилишту.  

2. Процењена вредност јавне набавке: 19.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а 

 

3. Оквирни датуми у којима ће бити спроведене појединачне фазе поступка јавне набавке:  

- припрема конкурсне документације - 10 дана од дана покретања поступка јавне набавке;  

- објављивање позива за подношење понуде и конкурсне документације на Порталу јавних 

набавки, интернет страници наручиоца –1 дан од дана припреме конкурсне 

документације;  

- подношење и отварање понуда – најмање 30 дана од дана објављивања позива за 

подношење понуде на Порталу јавних набавки;  

- доношење одлуке о додели уговора - 15 дана од дана отварања понуда;  

- закључење уговора - 5 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 

права;  

- објављивање обавештења о закљученом уговору - 3 дана од дана закључења уговора.  
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4. Подаци о апропријацији у буџету:  

Средства за јавну набавку предвиђена су у буџету општине Мали Иђош за 2019 годину : 

Раздео 5, Програм 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Програмска класификација:0401-

П2, Програмски пројекат: Изградња пречистача отпадних вода за насеља општине Мали 

Иђош, Функција: 520 – Управљање отпадним водама, Позиција -132, Економска 

класификација: 511 – Зграде и грађевински објекти. 

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

решењем наручиоца.  

 

Председник општине 

                                                                                                                     

                                                                                                                     Марко Лазић 

 


