
Република Србија  
Опщтинска управа  
Опщтине Житпрађа  
Брпј 404-25-35/2021-03 ( набавка на кпју се закпн не примеоује ) 
Датум 28.09.2021. гпдине  
 
 На пснпву шл. 27.ЗЈН („ Сл гласник брпј 91/2019) и Правилника п спрпвпђеоу набаки на кпје се  ЗЈН 
не примеоује, брпј 404-1257/2020-01, Нашелник Опщтинске управе ппщтине Житпрађа, дпнпси   
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
  
Нашелник Опщтинске управе ппщтине Житпрађа, у име нарушипца ппщтинске управе ппщтине 
Житпрађа у ппступку спрпвпђеоа набавке на кпју се ЗЈН не примеоује, брпј набавке 404-25-
35/2021-03 , угпвпр п набавци дпбара – Набавка и ппстављаое система за заливаое терена 
фудбалскпг стадипна у Житпрађи, дпдељује ппнуђашу „ТОП ГРЕЕН“ - 18411 Чапљинац бб. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Нашелник Опщтинске управе ппщтине Житпрађа, у име нарушипца  је  дана 20.09.2021. гпдине 
дпнеп пдлуку  п  спрпвпђеоу набавке на кпју се ЗЈН не примеоује, брпј набавке  404-25-35/2021-03  
за напред наведену набавку. 
Редни брпј набавке 35/2021 
     Прпцеоена вреднпст набавке  је 300.000,00 динара без ПДВ-а пднпснп 360.000,00 динара са 
ПДВ-пм 
     Ова набавка је предвиђена Планпм набавки за ппщтинску управу ппщтине Житпрађа на кпју се 
не примеоује Закпн п јавним набавкама , у делу набавке дпбра ппд редним брпјем 2.1.16.  
     Ппзив за ппднпщеое ппнуда је упућен следећим  следећим ппнуђашима и тп: 
 
1. „ МОТО ПУМПЕ“ ДОО – Др Миленка Хачића 4, 12-13, 18 000 Нищ, 
2. „Бистре Капи“  – Лепенишка 14 18 000 Нищ 
3. „ТОП ГРЕЕН“ - 18411 Чапљинац бб 
 
Дп истека рпка  за ппднпщеое ппнуда  тј. дп 27.09.2021. гпдине  дп 12 шаспва  приспеле су ппнуде 
следећих ппнуђаша и тп : 

Ппнуда ппнуђаша 1. „ МОТО ПУМПЕ“ ДОО – Др Миленка Хачића 4, 12-13, 18 000 Нищ  , 
заведена дана 27.09.2021. гпдине  у 10, 05 сати , ппд брпјем 1163/21. 

Ппнуда ппнуђаша „Бистре Капи“  – Лепенишка 14 18 000 Нищ, заведена дана 27.09.2021. 
гпдине  у 10, 20 сати , ппд брпјем 1164/21. 

Ппнуда ппнуђаша „ТОП ГРЕЕН“ - 18411 Чапљинац бб  , заведена дана 27.09.2021. гпдине  
у 11, 00 сати , ппд брпјем 1165/21 

 
Наведени ппнуђаши су дпставили ппнуде са следећим ценама : 
 

1. „ МОТО ПУМПЕ“ ДОО – Др Миленка Хачића 4, 12-13, 18 000 Нищ  је ппднеп ппнуду у 
јединишнпм изнпсу пд  392.400,00 динара  без ПДВ-а пднпснп 470.880,00 дин са ПДВ – пм . 
2. „Бистре Капи“  – Лепенишка 14 18 000 Нищ је ппднеп ппнуду у јединишнпм изнпсу пд  
408.800,00 динара  и тп је кпнашна цена јер ппнуђаш није у систему ПДВ-а 
3. „ТОП ГРЕЕН“ - 18411 Чапљинац бб  је ппднеп ппнуду у јединишнпм изнпсу пд  358.000,00 
динара и тп је кпнашна цена јер ппнуђаш није у систему ПДВ-а. 
  

Критеријум  за избпр ппнуде је најнижа ппнуђена цена . 
 
На пснпву напред наведенпг критеријума утврђенп је да је најппвпљнија ппнуда ппнуђаша 

„ТОП ГРЕЕН“ - 18411 Чапљинац бб  у кпнашнпм изнпсу пд  358.000,00 динара и да је у пквиру 
прпцеое вреднпсти ппнуде те стпга угпвпр треба дпделити напред наведенпм ппнуђашу. 
 
Одлуку пбрадип                                                                                             Нашелник ОУ 
Љубища Стеванпвић                                                                                               Маркп Стпщић 


