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К О С Ј Е Р И Ћ 

 

 

 

На основу члана 57. Статута општине Косјерић („Службени лист општине 

Косјерић“, број 9/08) и члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

број 124/12, 14/2015 и 68/2015),  председник општине Косјерић доноси  

 

ОДЛУКУ 

о додели уговора 

 

 

 У поступку набавке на који се Закон не примењује, на основу члана 39. став 2. 

Закона о јавним набавкама - набавка добара – набавка новогодишњих пакетића, уговор  о 

набавци добара додељује се понуђачу ТКР „АС - 31“ Косјерић, Карађорђева 70, ПИБ: 

101089292, матични број: 54970617, који је понудио најнижу цену од 41.333,33 динара, без 

ПДВ-а, односно, 49.600,00 динара, са ПДВ-ом. 

 

   

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

      Одлука о покретању поступка набавке добара – набавка слаткиша за 

обележавање Дечије недеље, донета је 22.12.2017. године. 

 Наручилац набавке добара – набавка новогодишњих пакетића, је Општинска 

управа општине Косјерић,  улица Олге Грбић број 10. 

 Редни број набавке у Плану набавки за 2017. годину је 2.1.14.   

      Предмет набавке су добра – новогодишњи пакетићи. 

 Врста поступка набавке је набавка на коју се Закон не примењује, на основу 

члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама. 

 Процењена вредност набавке је 41.667,00 динара, без ПДВ-a. 

     Захтеви за понуде послати су на следеће адресе: „АС 31“, маркет „Прехрана“ и 

ТР „Сунцокрет“, сви из Косјерића, сагласно одредбама члана 39. став 3. Закона о јавним 

набавкама, које се односе на спречавање постојања сукоба интереса, обезбеђивања 

конкуренције и да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене.  

Благовремено, односно до 25.12.2017. године, до 14,00 часова, примљена је само 

једна  понуда, и то од Трговинске радње „СУНЦОКРЕТ“ Драгана Радојевић Ђорђевић пр, 

са седиштем у Косјерић, ул. Карађорђева 150. Понуда је примљена 25.12.2017. године, у 
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11,15 часова. Понуђена цена је 48.968,97 динара, без ПДВ-а, односно 58.762,50 динара, са 

ПДВ-ом. Понуда је неприхватљива, јер је понуђена цена већа од процењене. 

 Примљена је и једна неблаговремена понуда 25.12.2017. године у 14,12 часова, али 

не потписана, тако да је исту наручилац неотворену задржао у списима предмета, јер нема 

адресу понуђача, како би исту вратио, сходно одредбама члана 104. став 4. Закона о јавним 

набавкама. 

 Имајући у виду напред наведено наручилац је одлучио да понови поступак набавке. 

 Захтеви за понуде послати су поново на исте адресе. 

 Благовремено, односно до 26.12.2017. године, до 14,00 часова, примљена је само 

једна  понуда, и то од ТКР „АС - 31“ Косјерић, Карађорђева 70. Понуда је примљена 

26.12.2017. године, у 11,30 часова. Понуђена цена је 42.708,33 динара, без ПДВ-а, односно 

51.250,00 динара, са ПДВ-ом. Понуда је неприхватљива, јер је понуђена цена већа од 

процењене. 

Имајући у виду напред наведено наручилац је одлучио да се поступак набавке не 

понавља и необуставља, већ да се из спецификације избаци артикал под редним бројем 22. 

и да се тако добије прихватљива понуда, са ценом од 41.333,33 динара, без ПДВ-а, односно 

49.600,00 динара, са ПДВ-ом. 

 На основу свега напред наведеног oдлучено је се у поступку набавке добара – 

новогодишњих пакетића, уговор о набавци добара додели понуђачу ТКР „АС - 31“ 

Косјерић, Карађорђева 70, ПИБ: 101089292, матични број: 54970617, који је понудио 

најнижу цену од 41.333,33 динара, без ПДВ-а, односно, 49.600,00 динара, са ПДВ-ом. 

 Из разлога горе наведених одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 

                                

                          

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 

                                                                                   Жарко Ђокић 

 


