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Република Србија  

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

Ул.Пролетерских бригада бб 

Број:I-404/1-90/2016 

Дана: 21.11.2016.године  

Интернет страница наручиоца:  

www.kursumlija.org 

К у р ш у м л и ј а  

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2012 и 

68/2015), В.Д. Начелника општинске управе општине Куршумлија доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У поступку јавне набавке мале вредности услуга – Услуге одржавања, ажурирања и развоја 

сајта општине Куршумлија и сајта Канцеларије за младе, број јавне набавке 90/2016 УГОВОР СЕ 

ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Владимир Митровић ПР Консалтинг и маркетинг услуге „Interactive 

consulting“ Блаце, ул. Краља Петра Првог Карађорђевића број 73, 18420 Блаце, ПИБ 107237144, 

мат.број 62599782, број рачуна 205-170427-94 заступник Владимир Митровић, као 

најповољнијем понуђачу по понуди број I-404/1-90-5 од 17.11.2016.године.  

Уговорена цена износи 240.000,00 динара без ПДВ-а, односно 240.000,00 динара са ПДВ-ом. 

Ову одлуку у року од три дана објавити на Пoрталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 07.11.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности број I-404/1-90/2016, за јавну набавку услуга – Услуге одржавања, ажурирања и развоја 

сајта општине Куршумлија и сајта Канцеларије за младе. 

Процењена вредност јавне набавке у укупном износу без ПДВ-а износи 250.000,00 динара. 

Ознака у речнику јавне набавке: 72267000 Услуге одржавања и поправке софтвера. 

 

Дана 07.11.2016. године наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки (шифра 1281687) и интернет страни наручиоца: www.kursumlija.org, у складу са чланом 57. 

ЗЈН.  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 5 (пет) понуда.  

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и 

саставила извештај. 

У извештају о стручној оцени понуда, бр. I-404/1-90/2016 од 21.11.2016. године, комисија за 

јавне набавке, констатовала је следеће: 

 

Благовремено тј. до времена предвиђеног за подношење понуда приспело је 5 (пет) понуда и 

то:   

 

1. „Logic Solutions“ Д.О.О. Нови Сад, ул. Партизанска број 4, 21000 Нови Сад, ПИБ 109437716, 

мат.број 21182320, број рачуна 160-448271-71 заступник Синиша Марић. 

„Logic Solutions“ Д.О.О. Нови Сад нуди да услуге одржавања, ажурирања и развоја сајта 

општине Куршумлија и сајта Канцеларије за младе извршава по следећим условима:  

Укупна цена: 246.000,00 динара без ПДВ-а, односно 246.000,00 динара са ПДВ-ом;  
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Услуге које су предмет ове јавне набавке биће извршене у року од  1 дана од дана пријема 

података. 

 Рок важења понуде износи 30 дана од дана отварања понуда. 

 Цена и начин плаћања: Цена је фиксна.  

  Плаћање  ће се извршити у року од 15 дана од дана пријема рачуна након извршења услуге 

рачунајући од дана службеног пријема рачуна након извршења услуга које су предмет јавне набавке, 

а по испостављеној фактури за услуге извршене у претходном месецу. 

 

Комисија је прегледала понуду овог понуђача и исту је оценила као одговарајућу и 

прихватљиву. 

 

2. „Јоомбооз“ Д.О.О. Ниш, ул. Пастерова број 16а, 18000 Ниш, ПИБ 107146406, мат.број 

20749725, број рачуна 160-0000000356482-55 заступник Саша Ристић. 

„Јоомбооз“ Д.О.О. Ниш нуди да услуге одржавања, ажурирања и развоја сајта општине 

Куршумлија и сајта Канцеларије за младе извршава по следећим условима:  

Укупна цена: 959.400,00 динара без ПДВ-а, односно 959.400,00 динара са ПДВ-ом;  

Услуге које су предмет ове јавне набавке биће извршене у року од  ½ (12 часова) дана од дана 

пријема података. 

 Рок важења понуде износи 45 дана од дана отварања понуда. 

 Цена и начин плаћања: Цена је фиксна.  

  Плаћање  ће се извршити у року од 30 дана од дана пријема рачуна након извршења услуге 

рачунајући од дана службеног пријема рачуна након извршења услуга које су предмет јавне набавке, 

а по испостављеној фактури за услуге извршене у претходном месецу. 

 

Комисија је прегледала понуду овог понуђача и исту је оценила као одговарајућу али 

неприхватљиву из разлога што понуђена цена прелази процењену вредност јавне набавке. 

 

3. Љубица Симовић ПР Студио за веб дизајн „Плетисанак“ Горњи Милановац, ул. Николе 

Милићевића Луњевице број 3д/4, 32300 Горњи Милановац, ПИБ 109391284, мат.број 

64139886, број рачуна 105-17719-28 заступник Љубица Симовић. 

Студио за веб дизајн „Плетисанак“ Горњи Милановац нуди да услуге одржавања, 

ажурирања и развоја сајта општине Куршумлија и сајта Канцеларије за младе извршава по следећим 

условима:  

Укупна цена: 786.000,00 динара без ПДВ-а, односно 786.000,00 динара са ПДВ-ом;  

Услуге које су предмет ове јавне набавке биће извршене у року од  1 дана од дана пријема 

података. 

 Рок важења понуде износи 30 дана од дана отварања понуда. 

 Цена и начин плаћања: Цена је фиксна.  

  Плаћање  ће се извршити у року од 20 дана од дана пријема рачуна након извршења услуге 

рачунајући од дана службеног пријема рачуна након извршења услуга које су предмет јавне набавке, 

а по испостављеној фактури за услуге извршене у претходном месецу. 

 

Комисија је прегледала понуду овог понуђача и исту је оценила као одговарајућу али 

неприхватљиву из разлога што понуђена цена прелази процењену вредност јавне набавке. 

 

4. Никола Јањић ПР Агенција за рачунарско програмирање „ROSTER SOFT“ Ужице, ул. 

Михајла Пупина број 1, 31102 Ужице, ПИБ 109578070, мат.број 64277880, број рачуна 220-

138128-92 заступник Никола Јањић. 

Агенција за рачунарско програмирање „ROSTER SOFT“ Ужице нуди да услуге 

одржавања, ажурирања и развоја сајта општине Куршумлија и сајта Канцеларије за младе извршава 

по следећим условима:  

Укупна цена: 517.356,00 динара без ПДВ-а, односно 517.356,00 динара са ПДВ-ом;  
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Услуге које су предмет ове јавне набавке биће извршене у року од  1 дана од дана пријема 

података. 

 Рок важења понуде износи 30 дана од дана отварања понуда. 

 Цена и начин плаћања: Цена је фиксна.  

  Плаћање  ће се извршити у року од 20 дана од дана пријема рачуна након извршења услуге 

рачунајући од дана службеног пријема рачуна након извршења услуга које су предмет јавне набавке, 

а по испостављеној фактури за услуге извршене у претходном месецу. 

 

Комисија је прегледала понуду овог понуђача и исту је оценила као одговарајућу али 

неприхватљиву из разлога што понуђена цена прелази процењену вредност јавне набавке. 

 

5. Владимир Митровић ПР Консалтинг и маркетинг услуге „Interactive consulting“ Блаце, ул. 

Краља Петра Првог Карађорђевића број 73, 18420 Блаце, ПИБ 107237144, мат.број 

62599782, број рачуна 205-170427-94 заступник Владимир Митровић. 

Консалтинг и маркетинг услуге „Interactive consulting“ Блаце нуди да услуге одржавања, 

ажурирања и развоја сајта општине Куршумлија и сајта Канцеларије за младе извршава по следећим 

условима:  

Укупна цена: 240.000,00 динара без ПДВ-а, односно 240.000,00 динара са ПДВ-ом;  

Услуге које су предмет ове јавне набавке биће извршене у року од  1 дана од дана пријема 

података. 

 Рок важења понуде износи 45 дана од дана отварања понуда. 

 Цена и начин плаћања: Цена је фиксна.  

  Плаћање  ће се извршити у року од 15 дана од дана пријема рачуна након извршења услуге 

рачунајући од дана службеног пријема рачуна након извршења услуга које су предмет јавне набавке, 

а по испостављеној фактури за услуге извршене у претходном месецу. 

 

Комисија је прегледала понуду овог понуђача и исту је оценила као одговарајућу и 

прихватљиву. 

 

Примљене понуде понуђача које су оцењене као одговарајуће и прихватљиве, комисија рангира 

примењујући критеријум за оцењивање понуда „најниже понуђена цена“ на следећи начин: 

 

Р.б. Понуђач 

 

„ понуђена цена“ 

у динарима без ПДВ-а 

1.  Владимир Митровић ПР Консалтинг и маркетинг 

услуге „Interactive consulting“ Блаце 

240.000,00 

2.  „Logic Solutions“ Д.О.О. Нови Сад 246.000,00 

 

На основу извршене стручне оцене понуда, примењујући критеријум „најниже понуђена 

цена“, у складу са чланом 105 став 2 тачка 7  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2012 и 68/2015) комисија је предложила да се у јавној набавци услуга број 90/2016 – 

Услуге одржавања, ажурирања и развоја сајта општине Куршумлија и сајта Канцеларије за младе, 

додели уговор понуђачу Владимир Митровић ПР Консалтинг и маркетинг услуге „Interactive 

consulting“ Блаце, ул. Краља Петра Првог Карађорђевића број 73, 18420 Блаце.  

Сходно члану 107 став 3 ЗЈН Наручилац је прихватио предлог комисије за јавне набавке и 

донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу 

Владимир Митровић ПР Консалтинг и маркетинг услуге „Interactive consulting“ Блаце, ул. Краља 

Петра Првог Карађорђевића број 73, 18420 Блаце, ПИБ 107237144, мат.број 62599782, број рачуна 

205-170427-94 заступник Владимир Митровић, као најповољнијем понуђачу по понуди број I-404/1-

90-5 од 17.11.2016.године.  

 

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења. 
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