
Република Србија  
Општинска управа  
Општине Житпрађа  
Брпј 404-25-18/2021-03 ( набавка на кпју се закпн не примеоује ) 
Датум 29.04.2021. гпдине  
 
 
 
  На пснпву чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник брпј 91/2019) и Правилника п спрпвпђеоу 
набаки на кпје се  ЗЈН не примеоује, брпј 404-1257/2020-01, вд Начелника Општинске 
управе ппштине Житпрађа, дпнпси   
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
  

1.  Вд Начелника Општинске управе ппштине Житпрађа, у име наручипца Општине 
Житпрађа у ппступку спрпвпђеоа набавке на кпју се ЗЈН не примеоује, брпј 
набавке 404-25-18/2021-03 , угпвпр п набавци услуга - Гепдетске услуге ( КТП за 
пптребе плана ппстављаоа мпнтажних пбјеката у Житпрађи на кат. парцелама 
3235/1, 3231/21 и 3231/12, Омеђаваое лпкалнпг сепскпг пута у селу Лукпмир на 
кат. парцели 4387 КО Лукпмир пд укрштаоа са регипналним путем 3868 дп кат. 
парцеле 1216/4 КО Лукпмир, Мереое и утврђиваое кпте фудбалскпг стадипна у 
Житпрађи на кат. парцели бр. 8879/36 за затрављиваое, Извпђеое гепдетских 
радпва за препарцелацију у селу Смрдић на кат. парцелама бр.848/1, 848/2 и 
848/3, Снимаое терена у ппступку израде елабпрата гепдетских радпва за 
резервпаре у селу Гпрои Дренпвац на кат. парцели бр.2706/1, Омеђаваое кат. 
парцеле брпј 1847 КО Глашинац ( пд кат. парцеле бр. 904 дп кат. парцеле 
бр.906) додељује понуђачу „Геолук“, Војводе Мишића 32, 18400 Прокупље 

  
О б р а з л о ж е њ е 

 
Вд Начелника Општинске управе ппштине Житпрађа, у име наручипца  је  дана 

19.04.2021. гпдине дпнеп пдлуку  п  спрпвпђеоу набавке на кпју се ЗЈН не примеоује, 
брпј набавке  404-25-18/2021-03  за напред наведену набавку. 

Редни брпј набавке 18/2021 
  Прпцеоена вреднпст набавке  је 250.000,00 динара без ПДВ-а пднпснп 
300.000,00 динара са ПДВ-пм 

Ова набавка је предвиђена Планпм набавки за ппштинску управу ппштине 
Житпрађа на кпју се не примеоује Закпн п јавним набавкама , у делу набавке услуга 
ппд редним брпјем 2.2.2. 
      Ппзив за ппднпшеое ппнуда је упућен следећим  следећим ппнуђачима и тп: 
 

1. „Геолук“, Војводе Мишића 32, 18400 Прокупље,  

2. Гепдетски бирп „Гепкпта“, Бабичкпг Одреда 21, Лескпвац и  
3. „Геп Призма 011“ Ниш, Светпзара Маркпвића 3а/2 

 
 



Дп истека рпка  за ппднпшеое ппнуда  тј. дп 20.04.2021. гпдине дп 12 часпва  
приспеле су ппнуде следећих ппнуђача и тп : 

-  Ппнуда ппнуђача   „Геолук“, Војводе Мишића 32, 18400 Прокупље, 
заведена дана 27.04.2021. гпдине  у 11,15 сати , ппд брпјем 609/21 

- Ппнуда Гепдетски бирп „Гепкпта“, Бабичкпг Одреда 21, Лескпвац 
27.04.2021. гпдине у 11,05 сати ппд брпјем 607/21, 

- Ппнуда ппнуђача  „Геп Призма 011“ Ниш, Светпзара Маркпвића 3а/2 , 
Ниш, заведена дана 27.04.2021 гпдине у 11,10 сати  ппд брпјем 
608/21, 

 
Наведени ппнуђачи су дпставили ппнуде са следећим ценама : 
 
1.„Геолук“, Војводе Мишића 32, 18400 Прокупље, је поднео понуду са 

укупном ценом у износу 289.000,00 динара без ПДВ-а и то је коначна цена јер понуђач 

није у систему ПДВ-а. 
2.Геодетски биро „Геокота“, Бабичког Одреда 21, Лесковац, је ппднеп ппнуду 

са укупнпм ценпм у изнпсу пд  390.000,00 динара без ПДВ-а и тп је кпначна цена јер 
ппнуђач није у систему ПДВ-а.  

 3.„Гео Призма 011“ Ниш, Светозара Марковића 3а/2 , Ниш, је ппднеп ппнуду са 
укупнпм ценпм у изнпсу пд 350.000,00, динара без ПДВ-а, и тп је кпначна цена јер 
ппнуђач није у систему ПДВ-а. 
              

Критеријум  за избпр ппнуде је најнижа ппнуђена цена . 
 

На пснпву напред наведенпг утврђенп је да је најппвпљнија ппнуда ппнуђача  
„Геолук“, Војводе Мишића 32, 18400 Прокупље, који је поднео понуду са укупном 

ценом у износу 289.000,00 динара без ПДВ-а и то је коначна цена јер понуђач није у 

систему ПДВ-а, те стпга угпвпр треба дпделити напред наведенпм ппнуђачу. 
 
 
 
 
Одлуку пбрадип                                                                                         вд Начелник ОУ 
Милан Станкпвић                                                                                      Зпран Сталевић 
 


