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 На основу чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу 

набаки на које се  ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, вд начелника Општинске 

управе општине Житорађа, доноси   

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

  

Вд начелник Општинске управе општине Житорађа, у име наручиоца Општине 

Житорађа у поступку спровођења набавке на коју се ЗЈН не примењује, број 404-25-

24/2021-03 (набавка испод лимита) за набавку услуге – Текуће поправке опреме за 

саобраћај-возила, додељује понуђачу-Аутпмеханичарска радоа „ЦИМБЕР“, Шајинпвац  
бб, 18410 Дпљевац 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Вд начелника  Општинске управе општине Житорађа, у име наручиоца  је  дана 

20.05.2021. године донео одлуку  о  спровођењу набавке на коју се ЗЈН не примењује, 

број набавке  404-25-24/2021-03  за напред наведену набавку. 

Редни број набавке 24/2021 

      Процењена вредност набавке  је 375,000,00 динара   без ПДВ-а, односно  

450,000,00 динара са ПДВ-ом. 

      Ова набавка је предвиђена Планом набавки за општинску управу општине 

Житорађа на које се не примењује Закон о јавним набавкама , у делу набавке добра под 

редним бројем 2.3.15. 

      Позив за подношење понуда је упућен следећим  следећим понуђачима и то: 

 

1. Аутпмеханичарска радоа „ЦИМБЕР“, Шајинпвац  бб, 18410 Дпљевац, 
2. Андријана Стпјанпвић ПР, Впљчинце  бб, 18412 Житпрађа, 
3. „Das Plus” , Аутпсервис ,Малпшиште бб, 18415 Малпшиштте. 

 

До истека рока  за подношење понуда  тј. до 24.05.2021. године  до 12 часова  

приспеле су понуде следећих понуђача и то : 

- Ппнуда ппнуђача Аутпмеханичарска радоа „ЦИМБЕР“, Шајинпвац  
бб, 18410 Дпљевац, заведена дана 24.05.2021.године у 10,45 сати под 

бројем 712/21,  

- Понуда понуђача Андријана Стпјанпвић ПР, Впљчинце  бб, 18412 
Житпрађа, заведена дана 24.05.2021. године у 10,46 сати под бројем 

713/21, 

- Понуда понуђача „Das Plus” , Аутпсервис ,Малпшиште бб, 18415 
Малпшиштте, заведена дана 24.05.2021. године у 10,47 сати  под 

бројем 714/21, 

 



Наведени понуђачи су доставили понуде са следећим ценама : 

 

1.  Аутпмеханичарска радоа „ЦИМБЕР“, Шајинпвац  бб, 18410 Дпљевац, је поднео 

понуду у износу од 229.830,00 динара и то је коначна цена јер понуђач није у 

систему ПДВ-а. 

2. Андријана Стпјанпвић ПР, Впљчинце  бб, 18412 Житпрађа, је ппднеп ппнуду у 
изнпсу пд  291.500,00 динара и тп је кпначна цена јер ппнуђач није у систему 
ПДВ-а,  

3. „Das Plus” , Аутпсервис ,Малпшиште бб, 18415 Малпшиштте, је ппднеп ппнуду у 
изнпсу пд  253,300,00 динара и тп је кпначна цена јер ппнуђач није у систему 
ПДВ-а. 

 

Критеријум  за избор понуде је најнижа понуђена цена. 

 

На основу напред наведеног утврђено је да је најповољнија понуда понуђача  

Аутпмеханичарска радоа „ЦИМБЕР“, Шајинпвац  бб, 18410 Дпљевац, ПИБ 

106609699, МБ 61223908, је поднео понуду у износу од 229.830,00 динара и то 

је коначна цена јер понуђач није у систему ПДВ-а и то је коначна цена, те стога 

уговор треба доделити напред наведеном понуђачу. 

 

 

 

 

                                                                                                     Вд начелника ОУ 

                                                                                                      Зоран Сталевић 

 


