
Република Србија  
Општинска управа  
Општине Житпрађа  
Брпј 404-25-28/2021-03 ( набавка на кпју се закпн не примеоује ) 
Датум 11.06.2021. 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, Начелника Општинске 
управе ппштине Житпрађа, дпнпси   
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
  

1.  Начелник Општинске управе ппштине Житпрађа, у име наручипца Општине 
Житпрађа у ппступку спрпвпђеоа набавке на кпју се ЗЈН не примеоује, брпј 
набавке 404-25-28/2021-03 , угпвпр п набавци услуга - Ангажпваое вештака ( 
прпценитеља ) - Утврђиваое тржишне цене закупа електрпмеханичке ваге са 
неаутпматским функципнисаоем МКВ-60, службена пзнака типа М-3-639 у 
Пејкпвцу на кат парцели 3608/2 К.О. Пејкпвац чије су димензије 18x3m, вагарска 
кућица димензија 6x3.15m и земљиште неппхпднп за кпришћеое ваге. Брутп 
ппвршина вагарске кућице је 19m2 а кплске ваге је 54m2, кплска вага је 
капацитета 60t а у пквиру вагарске кућице налази се прпстприја у кпјпј се врши 
мереое дпдељује ппнуђачу ПР Александар Јанић „Проценитељ вредности 

непокретности“, Видена Јовановића бр21, Ниш 

  
О б р а з л о ж е њ е 

 
Начелник Општинске управе ппштине Житпрађа, у име наручипца  је  дана 

10.06.2021. гпдине дпнеп пдлуку  п  спрпвпђеоу набавке на кпју се ЗЈН не примеоује, 
брпј набавке  404-25-28/2021-03  за напред наведену набавку. 

Редни брпј набавке 28/2021 
  Прпцеоена вреднпст набавке  је 30.000,00 динара без ПДВ-а пднпснп 36.000,00 
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 2.2.18. 
      Ппзив за ппднпшеое ппнуда је упућен следећим  следећим ппнуђачима и тп: 
 

1. ПР Дарко Марјановић “Проценитељ вредности непокретности“, др. Ивана 

Рибара 162, Нови Београд,  

2. ПР Дејан Андрејевић  “Прпценитељ вреднпсти неппкретнпсти“, Степана 
Филиппвића бб, Бепград и  

3. ПР Александар Јанић „Прпценитељ вреднпсти неппкретнпсти“, Видена 
Јпванпвића бр21, Ниш. 

 



Дп истека рпка  за ппднпшеое ппнуда  тј. дп 14.06.2021. гпдине дп 12 часпва  
приспеле су ппнуде следећих ппнуђача и тп: 

-  Ппнуда ппнуђача   ПР Дарко Марјановић “Проценитељ вредности 

непокретности“, др. Ивана Рибара 162, Нови Београд, заведена дана 
11.06.2021. гпдине  у 08,15 сати , ппд брпјем 816/21 

- Ппнуда ПР Дејан Андрејевић  “Прпценитељ вреднпсти 
неппкретнпсти“, Степана Филиппвића бб, Бепград, заведена дана 
11.06.2021. гпдине у 08,17 сати ппд брпјем 817/21, 

- Ппнуда ппнуђача  ПР Александар Јанић „Прпценитељ вреднпсти 
неппкретнпсти“, Видена Јпванпвића бр21, Ниш, заведена дана 
11.06.2021 гпдине у 08,20 сати  ппд брпјем 818/21. 

Наведени ппнуђачи су дпставили ппнуде са следећим ценама : 
 

1. ПР Дарко Марјановић “Проценитељ вредности непокретности“, др. Ивана 

Рибара 162, Нови Београд, је поднео понуду са укупном ценом у износу 

15.000,00 динара и то је коначна цена јер понуђач није у систему ПДВ-а.  
2. ПР Дејан Андрејевић  “Проценитељ вредности непокретности“, Степана 

Филиповића бб, Београд, је ппднеп ппнуду са укупнпм ценпм у изнпсу пд  
16.000,00 динара и то је коначна цена јер ппнуђач није у систему ПДВ-а.  

3. ПР Александар Јанић „Проценитељ вредности непокретности“, Видена 
Јовановића бр21, Ниш, је ппднеп ппнуду са укупнпм ценпм у изнпсу пд 
12.000,00 динара, 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  ПР 

Александар Јанић „Проценитељ вредности непокретности“, Видена Јовановића бр21, 
Ниш, који је поднео понуду са укупном ценом у износу 12.000,00 динара и то је 

коначна цена јер понуђач није у систему ПДВ-а, те стпга угпвпр треба дпделити 
напред наведенпм ппнуђачу. 
 
 
 
 
Одлуку пбрадип                                                                                         Начелник ОУ 
Милан Станкпвић                                                                                      Маркп Стпшић 
 


