ОПШТИНА НЕГОТИН
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ НЕГОТИН
НЕГОТИН, Ул. Бранка Перића бр. 13
тел/факс. 019/542-762
e-mail: arhivnegotin@mts.rs
web site: www.arhivnegotin.org.rs

Oдлука број: 662/0713
Датум: 3.12.2015
Редни број јавне набавке 1/2015.
ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
1. Предмет јавне набавке: куповина путничког аутомобила за потребе Архива у Неготину,
добра: набавка путничког аутомобила – 512111.
2. Поступак јавне набавке је отворени поступак.
3. Процењена вредност јеавне набавке 825.000,00 динара, без ПДВ-а
4. Оквирни датум покретања поступка: 07. децембар 2015.
5. Оквирни датум закључења уговора: 23. децембар 2015.
6. Оквирни датум извршења уговора: 25. децембар 2015.
7. Набавка се врши на терет наручиоца.
8. За реализацију ове јавне набавке предвиђена су финансијска средства у укупном износу
од 825.000,00 динара, без ПДВ-а.
9. У текућој години нису вршене набавке истоврсних радова.
10. Решењем број: _662-1/0713 од 03.12.2015. године, образована је Комисија за јавне
набавке у саставу:
I
1. Драгослав Нинић, дипломирани правник, секретар Скупштине општине Неготин,
Општина Неготин, Председник;
2. Љубиша Ђорђевић, дипломирани економиста, служба рада у регистратурама Историјског
архива у Неготину, Члан;
3. Ненад Пантић, виши архивста, Историјски архив Неготин, Члан;
II
Заменици:
1. Живојин Марковић, дипломирани правник, Општинска управа Неготин, заменик
председника;
2. Биљана Кнежевић, архивски помоћник прве врсте, Историјски архив Неготин, заменик
3. Ратко Благојевић, виши архивски помоћник прве врстет, правник, Историјски архив
Неготин, Заменик;
11. Рок за подношење понуда, дан, место, време јавног отварања понуда, предвиђен датум
одлуке наручиоца о додели уговора и друго, биће дефинисано у тексту позивног писма .

Историјски архив Неготин
директор
_______________________________
(Ма. Ненад Војиновић, арх. саветник)
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Решење број: 662-1/0713
Датум: 03.12. 2015.
Редни број јавне набавке :1/2015
На основу члана 54. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“,
бр.124/12) доноси се
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
I Образује се Комисија за јавну набавку број:1/2015, за куповину новог путничког аутомобила
за потребе Историјског архива у Неготину, у следећем саставу:
Iа
1. Драгослав Нинић, дипломирани правник, секретар Скупштине општине Неготин,
Општина Неготин, Председник;
2. Љубиша Ђорђевић, дипломирани економиста, служба рада у регистратурама Историјског
архива у Неготину, Члан;
3. Ненад Пантић, виши архивста, Историјски архив Неготин, Члан;
Iб
Заменици:
1. Живорад Марковић, дипломирани правник, Општинска управа Неготин, заменик
председника;
2. Биљана Кнежевић, архивски помоћник прве врсте, Историјски архив Неготин, заменик
3. Ратко Благојевић, виши архивски помоћник прве врстет, правник, Историјски архив
Неготин, Заменик;

II Овлашћења, дужности и задаци комисје за јавну набавку су да:
- припреми конкурсну документацију, огласе о јавним набавкама, измене или допуне
конкурсне документације, додатне информације или објашњења у вези са припремањем
понуда;
- отвара, прегледа, оцењује и рангира понуде;
- сачињава писмени извештај о стручној оцени понуда;
- припрема предлог одлуке о додели уговора, предлог одлуке о обустави поступка јавне
набавке;
- одлучује поводом поднетог захтева за заштиту права,
- предузима друге радње у поступку у складу са врстом поступка и предметом набавке.
III Овлашћења, дужности и задатке комисија је дужна да изврши у крајњем року од __3 (три)_
дана од дана отварања понуда.
2

IV Након доношења решења чланови комисије потписују изјаву којом потврђују да у
предметној јавној набаци нису у сукобу интереса.
V Комисија је дужна да спровоеде поступак јавне набавке одређен у одлуци о покретању
поступка и одговорна је законитост спровођења поступка.
Образложење
Наведеним саставом комисије испуњени су услови из члана 54. Закона о јавним
набавкама.
На основу наведеног донето је решење као у диспозитиву.

Историјски архив Неготин
директор

_______________________________
(Ма. Ненад Војиновић, арх. саветник)
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дел.бр. 663/0713
датум 03.12.2015.
На оснвоу члана 54., ст.10. и 11. члана 54., ст.10. и 11. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број 124/12), (у даљем тексту: Закон), а након донетог Решења о
образовању комисије број 662-1/0713 од 03.12.2015. године за јавну набавку добара – набавка
новог путничког аутомобила за потребе Историјског архива у Неготину, ул Бранка Перића бр.
13, 19300 Неготин, дајемо
ИЗЈАВУ
о непостојању сукоба интереса
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да не постоји сукоб
интереса у смислу члана 29. Закона и да ми, односно са нама повезана лица, у смислу члана 3,
став1, тачка 11. Закон:
1. не учествујемо у управљању понуђача;
2. не поседујемо више од 1% удела, односно акција понуђача;
3. нисмо запослени или радно ангажовани код понуђача или са њиме пословно
повезани.
Чланови Комисије за јавну набавку:
1. Драгослав Нинић, дипломирани правник, секретар Скупштине општине Неготин, Општина
Неготин, Председник________________________________________________________;
2. Љубиша Ђорђевић, дипломирани економиста, служба рада у регистратурама Историјског

архива у Неготину, Члан, ___________________________________________________;
3. Ненад Пантић, виши архивста, Историјкси архив Неготин, Члан; ___________________;
Заменици:
1. Живорад Марковић, дипломирани правник, Општинска управа
председника__________________________________________________;

Неготин,

заменик

2. Биљана Кнежевић, архивски помоћник прве врсте, Историјски архив Неготин, заменик;
_________________________________________________________ ;
3. Ратко Благојевић, виши архивски помоћник прве врстет, правник, Историјски архив Неготин,
Заменик; ____________________________________________________;
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