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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), а у складу са Извештајем о стручној оцени понуда број I-404/1-105/2016 

од  30.12.2016.године, Председник општине Куршумлија доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

1. У поступку јавне набавке мале вредности радова – Радови на санацији цурења воде 

из леве коморе резервоара "Боровњак", број јавне набавке 105/2016 врши се измена и 

допуна Одлуке о додели уговора број I-404/1-105/2016 од 04.01.2016.године у следећим 

деловима: 

- У образложењу одлуке, уместо „Благовремено тј. до времена предвиђеног за 

подношење понуда приспела је 1 (једна) благовремена понуда и то:“ треба да стоји 

„ Благовремено тј. до времена предвиђеног за подношење понуда приспело је 2 

(једна) благовремене понуде и то:“ 

 

- У образложењу одлуке додаје се тачка 2., и то: 

 

„2. ЦД „ХИС“ Д.О.О. Ниш, ул. Зеленгорска број 15, 18000 Ниш, ПИБ 107172914, 

мат.број 20768070, број рачуна 220-133634-91, заступник Драган Цветановић. 

 

ЦД „ХИС“ Д.О.О. Ниш нуди да радове на санацији цурења воде из леве коморе резервоара 

"Боровњак" изврши по следећим условима:  

- Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 2.486.359,00 динара без ПДВ-а, односно 

2.983.630,80 динара са ПДВ-ом; 

- Рок извођења радова: 5  дана од дана увођења у посао;  

- Начин плаћања: аванс 100% 

- Рок плаћања: 5 дана од дана пријема авансне ситуације и истовременог достављања менице за 

повраћај аванса, захтева за регистрацију менице и меничног овлашћења, са роком важења до 

коначног извршења посла. Аванс се мора оправдати са окончаном ситуацијом; 

- Рок важења понуде: 30 дана, од дана отварања понуда. 

Комисија је прегледала понуду овог понуђача, те је оценила исту као одговарајућу али  

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

 

2. Остале одредбе Одлуке о додели уговора број I-404/1-105/2016 од 04.01.2016.године 

остају непромењене. 
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