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Република Србија  

ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА 

Ул. Пролетерских бригада бб 

Број: II-404-51/2022 

Дана: 10.5.2022.године  

Интернет страница наручиоца:  

www.kursumlija.org 

К у р ш у м л и ј а  

 

Нa oснoву члана 10. став 5. Правилника о ближем уређењу спровођења поступака набавки 

на које се закон о јавним набавкама не примењује, број III-404-94/2020 од 04.11.2020. године,  

Председник  скупштине општине Куршумлија, објављује:  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

У поступку набавке на коју се не примењује ЗЈН 

„Остале медијске услуге -  Услуге телевизије - у виду развоја, копродукције и продукције 

радио и телевизијског програма, видео материјала са тематиком актуелних догађаја и 

активности општине Куршумлија и куповине времена за емитовање снимљених прилога " 

Редни број набавке: 51/2022 

 

 1. Наручилац: Општинска управа општине Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб, 

18430 Куршумлија 

2. Врста наручиоца: орган јединице локалне самоуправе 

3. Предмет јавне набавке Предмет јавне набавке – услуге - „Остале медијске услуге -  

Услуге телевизије - у виду развоја, копродукције и продукције радио и телевизијског програма, 

видео материјала са тематиком актуелних догађаја и активности општине Куршумлија и 

куповине времена за емитовање снимљених прилога“. CPV-ознака: Услуге преноса радијских и 

телевизијских емисија - 64228000-0. 

4. Уговорена вредност Укупна уговорена вредност: 480.000,00 динара без ПДВ-а, односно 

480.000,00 динара са ПДВ-ом.  

5. Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена 

6. Највиша понуђена цена 600.000,00 динара без ПДВ-а, односно 600.000,00 динара са 

ПДВ-ом. 

7. Најнижа понуђена цена 480.000,00 динара без ПДВ-а, односно 480.000,00 динара са 

ПДВ-ом. 

8. Датум доношења одлуке о додели уговора 09.5.2022. године 

9. Датум закључења уговора 10.5.2022. године  

10. Основни подаци о понуђачу: РТВ „КУРШУМ“  Д.О.О. из Куршумлије, ул.Палих 

бораца бр.79, матични број 17620525, ПИБ 103668420, број текућег рачуна 325-9500600017431-40 

11. Период важења уговора: од дана потписивања од стране овлашћених лица обе 

уговорне стране и траје до утрошка средстава предвиђених у ставу 2. Члана 6. Уговора (о чему 

Корисник услуге писаним путем обавештава Извршиоца), а најдуже за период од 12 месеци од 

дана закључења уговора. 

 


