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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 

  

Начелник Општинске управе општине Житорађа, у име наручиоца Општине 

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

10/2022-03 (набавка испод лимита) за набавку добра – Канцеларијски материјал за 

потребе општине Житорађа, додељује понуђачу  „ХИЈЕРОГЛИФ“Д.О.О., Вожда 

Карађорђа 84а, 18000 Ниш. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Начелник  Општинске управе општине Житорађа, у име наручиоца  је  дана 

23.02.2022. године донео одлуку  о  спровођењу набавке на коју се ЗЈН не примењује, 

број набавке  404-25-10/2022-03  за напред наведену набавку. 

Редни број набавке 10/2022 

     Процењена вредност набавке  је 791.666,66 динара   без ПДВ-а, односно  950.000,00 

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 2.1.1. 

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

 

1. „СТАТОВАЦ КОМЕРЦ“ д.о.о., Светоилијска 7, Лесковац, 

2. СЗТР Књижара „ХОЛ“, Димитрија Туцовића 2, Панчево 

3. „ХИЈЕРОГЛИФ“Д.О.О., Вожда Карађорђа 84а, 18000 Ниш 

 

До истека рока  за подношење понуда  тј. до 28.02.2022. године  до 12 часова  приспеле 

су понуде следећих понуђача и то : 

- Понуда понуђача „СТАТОВАЦ КОМЕРЦ“ д.о.о., Светоилијска 7, 

Лесковац, заведена дана 28.02.2022.године у 11,15 сати под бројем 

251/22,  

- Понуда понуђача СЗТР Књижара „ХОЛ“, Димитрија Туцовића 2, 

Панчево, заведена дана 28.02.2022. године у 11,00 сати под бројем 

250/22, 

- Понуда понуђача „ХИЈЕРОГЛИФ“Д.О.О., Вожда Карађорђа 84а, 

18000 Ниш, заведена дана 28.02.2022. године у 11,25 сати  под бројем 

252/22, 

 



 

Наведени понуђачи су доставили понуде са следећим ценама : 

 

1. „СТАТОВАЦ КОМЕРЦ“ д.о.о., Светоилијска 7, Лесковац, је поднео понуду 

у износу од 816.666,66 динара без ПДВ-а, односно 980.000,00 динара са ПДВ-

ом. 

2. СЗТР Коижара „ХОЛ“, Димитрија Туцпвића 2, Панчевп, је поднео понуду у 
износу од 869.166,66 динара без ПДВ-а, односно 1.043.000,00 динара са ПДВ-
ом,  

3. „ХИЈЕРОГЛИФ“Д.О.О., Впжда Карађпрђа 84а, 18000 Ниш, је поднео понуду у 
износу од 791.660,24 динара без ПДВ-а, односно 949.992,29 динара са ПДВ-ом  

 

Критеријум  за избор понуде је најнижа понуђена цена . 

 

На основу напред наведеног утврђено је да је најповољнија понуда понуђача  

„ХИЈЕРОГЛИФ“Д.О.О., Вожда Карађорђа 84а, 18000 Ниш, са ценом од 

791.660,24 динара без ПДВ-а, односно 949.992,29 динара са ПДВ-ом, те стога 

уговор треба доделити напред наведеном понуђачу. 

 

 

Одлуку обрадио 

________________ 

 

                                                                                                     Начелник ОУ 

                                                                                                     Марко Стошић 

                                                                                                __________________ 

 


