
 

Број: 404 - 50/2017    

29.12.2017. године 

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  

 

 

О Д Л У К У 

о додели уговора 

 

 У поступку набавке услуга број 2.2.17, на који се Закон не примењује, на основу 

члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама, уговор о  набавци услуге израде пројекта 

инвестиционог одржавања јавне расвете у Косјерићу са ЛЕД осветљењем, додељује се 

понуђачу  „ИНЖЕЊЕРИНГ КОЛИНГ“ о.д. Прибој, ул. Моше Пијаде 1, који је понудио 

најнижу цену у износу од 145.000,00 динара, без ПДВ-а, односно 174.000,00 са ПДВ-

ом. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је 26.12.2017. године донео одлуку о покретању поступка на који се 

Закон не примењује, на основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама број: 404-

50/2017, за набавку услуге израде пројекта инвестиционог одржавања јавне расвете у 

Косјерићу са ЛЕД осветљењем. 

 

За наведену набавку наручилац је 26.12.2017. године, објавио позив за 

подношење понуда на својој интернет страници и доставио позив на адресе 3 лица, која 

су по сазнањима наручиоца способна да изврше набавку. 

 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднете су две понуде. 

 

Након спроведеног отварања понуда службеник за јавне набавке је приступио 

стручној оцени понуда. 

 

Службеник за јавне набавке је констатовао следеће: 

1. Подаци о набавци: 

Предмет набавке су услуге, односно услуге пројекта инвестиционог одржавања 

јавне расвете у Косјерићу са ЛЕД осветљењем - 71250000 – Архитектонске, техничке и 

геодетске услуге. 

 

            Редни број набавке у Плану набавки за 2017. годину је 2.2.17. 

 

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 150.000,00  динара, без ПДВ-а. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА  КОСЈЕРИЋ 

 

 

Олге Грбић 10 

31260 Косјерић 

 +381 (0) 31 78 14 60    

e-mail: kabinet@kosjeric.rs 



            Основни подаци о понуђачима и понудама: 

 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена  

Назив (име)/шифра понуђача 

Понуђена 

цена 

 без ПДВ-а 

(дин) 

                                                                                                                                              

Понуђена 

цена  

са ПДВ-ом 

(дин) 

Уочени 

недостаци у 

понудама 

1. 

Димитрије Лукић пр, Биро за 

инжењерске делатности и 

техничко саветовање 

„ЕЛТЕСТИНГ“ Сокобања, ул. 

Алексе Маркишића 32 

149.000,00 

 

/ 

Није достављена 

фотокопија 

лиценеце и 

потврда о 

важности исте 

2. 
 „ИНЖЕЊЕРИНГ КОЛИНГ“ 

о.д. Прибој, ул. Моше Пијаде 1 
145.000,00 

 

174.000,00 

 

/ 

 

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: 

 

Назив/име понуђача чија је понуда 

одбијена 

Разлози одбијања 

понуде 

Понуђена цена 

без ПДВ-а 

(дин) 

Димитрије Лукић пр, Биро за инжењерске 

делатности и техничко саветовање 

„ЕЛТЕСТИНГ“ Сокобања, ул. Алексе 

Маркишића 32 

 

Није достављена 

фотокопија лиценеце 

и потврда о важности 

исте 

149.000,00 

 

  2. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена 

 а) Ранг листа понуђача (у случају примене критеријума најнижа понуђена цена): 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена,  

без ПДВ-а 

(динара) 

Понуђена цена,  

без ПДВ-а 

(динара)                                                                                   

1.  „ИНЖЕЊЕРИНГ КОЛИНГ“ о.д. Прибој, 

ул. Моше Пијаде 1 
145.000,00 

174.000,00 

Службеник за јавне набваке, после стручне оцене понуда, констатује да уговор 

треба доделити понуђачу  „ИНЖЕЊЕРИНГ КОЛИНГ“ о.д. Прибој, ул. Моше Пијаде 1. 

Вредност уговора о набавци (без ПДВ-а): 145.000,00 динара. 

Вредност уговора о набавци (са ПДВ-ом): 174.000,00 динара. 

 

Председник општине је прихватио предлог службеника за јавне набавке о избору 

најповољније понуде, и донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке. 

 

                                                       

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 

                                                                                  Жарко Ђокић 


