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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-

15/2021-03 (набавка испод лимита) за набавку услуга – Набавка пакета прпписа- правна 
база дпдељује ппнуђачу - Параграф лекс д.п.п. Сремска Каменица, ул. Цара Лазара 36, 
21208 Сремска Каменица. 
 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Начелник   Општинске управе општине Житорађа, у име наручиоца  је  дана 

06.04.2021. године донео одлуку  о  спровођењу набавке на коју се ЗЈН не примењује, 

број набавке  404-25-15/2021-03  за напред наведену набавку. 

Редни број набавке 15/2021 

     Процењена вреднпст набавке  је 70.000,00 динара   без ПДВ-а, пднпснп 84.000,00 
динара са ПДВ-пм. 
     Ова набавка је предвиђена Планпм набавки за СО Житпрађа на кпје се не 
примеоује Закпн п јавним набавкама , у делу набавке услуга ппд редним брпјем 2.2.9. 
     Ппзив за ппднпшеое ппнуда је упућен следећим  следећим ппнуђачима и тп: 
 

1. Савез рачунпвпђа и ревизпра Србије, ул.Његпшева 19, 11000 Бепград 
(pretplata@srrs.rs) 

2. Привредни саветник д.п.п., Булевар краља Александра 86,Бепград 
(pretplataps@privsav.rs) и 

3. Параграф лекс д.п.п. Сремска Каменица, ул. Цара Лазара 36, 21208 Сремска 
Каменица (milos.mitic@paragraf.rs). 

 
Дп истека рпка  за ппднпшеое ппнуда  тј. дп 16.04.2021. гпдине  дп 12 часпва  
приспеле су ппнуде следећих ппнуђача и тп : 

- Ппнуда ппнуђача, Савез рачунпвпђа и ревизпра Србије, ул.Његпшева 
19, 11000 Бепград, није ппднеп ппнуду дп пдређенпг рпка.  

- Ппнуда ппнуђача Привредни саветник д.п.п., Булевар краља 
Александра 86,Бепград (pretplataps@privsav.rs), није ппднеп ппнуду дп 
пдређенпг рпка, 
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- Ппнуда ппнуђача Параграф лекс д.п.п. Сремска Каменица, ул. Цара 
Лазара 36, 21208 Сремска Каменица, заведена дана 14.04.2021. 
гпдине, ппд брпјем 548/21, 

 

 

Наведени понуђачи су доставили понуде са следећим ценама : 

 

1. Понуда понуђача, Савез рачуновођа и ревизора Србије, ул.Његошева 
19, 11000 Београд, није поднео понуду до одређеног рока. 

2. Понуда понуђача Привредни саветник д.о.о., Булевар краља 
Александра 86,Београд (pretplataps@privsav.rs), није поднео понуду до 
одређеног рока и  

3. Понуда понуђача Параграф лекс д.о.о. Сремска Каменица, ул. Цара 
Лазара 36, 21208 Сремска Каменица, је поднео понуду са јединичном 
ценом у износу од 53.900,00 динара без ПДВ-а, односно 64.680,00 динара са 
ПДВ-ом.  

 

Критеријум  за избор понуде је најнижа понуђена цена . 

 

На основу напред наведеног утврђено је да је најповољнија понуда понуђача  

Понуда понуђача Параграф лекс д.о.о. Сремска Каменица, ул. Цара Лазара 

36, 21208 Сремска Каменица,са ценом од 53.900,00 динара без ПДВ-а, пднпснп 
64.680,00 динара са ПДВ-пм, те стога уговор треба доделити напред наведеном 

понуђачу. 

 

 

 

 

Одлуку обрадио                                                                                     вд начелника ОУ 

Милан Станковић                                                                                   Зоран Сталевић 

 


