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  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 404-25-19/2022-03 , угпвпр п набавци услуга – Екстерна 
ревизија заврщнпг рашуна бучета ппщтине Житпрађа за 2021.гпдину, дпдељује 
ппнуђашу  „Институт за јавне финансије и рачуноводство“ Д.о.о,Стевана Немање бр7/1, 

Ниш. 
 
 

О б р а з л п ж е о е 
 
    Нашелник   Опщтинске управе ппщтине Житпрађа, у име нарушипца  је  дана 
19.04.2022. гпдине дпнеп пдлуку  п  спрпвпђеоу набавке на кпју се ЗЈН не примеоује, 
брпј набавке  404-25-19/2022-03  за напред наведену набавку. 
Редни брпј набавке 19/2022 
     Прпцеоена вреднпст набавке  је 166.666,66 динара без ПДВ-а пднпснп 200.000,00 
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 услуга 
ппд редним брпјем 2.2.18.- Екстерна ревизија заврщнпг рашуна бучета ппщтине 
Житпрађа.  
     Ппзив за ппднпщеое ппнуда је упућен следећим ппнуђашима и тп: 
 

1. „Институт за јавне финансије и рашунпвпдствп“ Д.п.п,Стевана Немаое бр7/1, 
Нищ, 

2. „Nexia Star“,Д.п.п., Јужни булевар 86/12, Бепград и  
3. „Салдп рецизија“, Д.п.п., Серафима Негптинца бр 12, Крущевац. 
 

 
Дп истека рпка  за ппднпщеое ппнуда  тј. дп 26.04.2022. гпдине  дп 12 шаспва  
приспеле су ппнуде следећих ппнуђаша и тп: 

- Ппнуда ппнуђаша „Nexia Star“,Д.п.п., Јужни булевар 86/12, Бепград, 
заведена дана 26.04.2022. гпдине  у 10,10 сати, ппд брпјем 517/22, 



- Ппнуда ппнуђаша „Салдп рецизија“, Д.п.п., Серафима Негптинца бр 
12, Крущевац заведена дана 26.04.2022. гпдине у 10,15 сати ппд 
брпјем 518/22, 

- Ппнуда ппнуђаша „Институт за јавне финансије и рашунпвпдствп“ 
Д.п.п,Стевана Немаое бр7/1, Нищ, заведена дана 26.04.2022. гпдине 
у 11,30 сати ппд брпјем 520/22. 
 

Наведени ппнуђаши су дпставили ппнуде са следећим ценама : 
1. „Nexia Star“,Д.п.п., Јужни булевар 86/12, Бепград, је ппднеп ппнуду са ценпм у 

изнпсу пд 150.000,00 динара без ПДВ-а пднпснп 180.000,00 динара са ПДВ-пм, 
2. „Салдп рецизија“, Д.п.п., Серафима Негптинца бр 12, Крушевац, је ппднеп 

ппнуду са ценпм у изнпсу пд 143.000,00 динара без ПДВ-а пднпснп 171.600,00 
динара са ПДВ-пм, 

3. „Институт за јавне финансије и рачунпвпдствп“ Д.п.п,Стевана Немаое бр7/1, 
Ниш, је ппднеп ппнуду са ценпм у изнпсу пд 110.000,00 динара без ПДВ-а 
пднпснп 132.000,00 са ПДВ-пм. 

              
Критеријум  за избпр ппнуде је најнижа ппнуђена цена . 
 
На пснпву напред наведенпг утврђенп је да је најппвпљнија ппнуда ппнуђаша  
„Институт за јавне финансије и рачунпвпдствп“ Д.п.п,Стевана Немаое бр7/1, Ниш, 

који је поднео понуду са ценом у износу од 110.000,00 динара без ПДВ-а односно 

132.000,00 динара са ПДВ-ом, те стпга угпвпр треба дпделити напред наведенпм 
ппнуђашу. 
 
 
 
 
Одлуку пбрадип                                                                                          Нашелник ОУ 
Милан Станкпвић                                                                                      Маркп Стпщић 
 


