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Република Србија  

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

Ул.Пролетерских бригада бб 

Број: III-404/1-26/2017 

Дана: 15.3.2017.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), Начелник општинске управе општине Куршумлија доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У поступку јавне набавке мале вредности услуга – Услуге поправке и одржавања 

рачунара, локалне рачунарске мреже и штампача за потребе општине Куршумлија, број јавне 

набавке 26/2017 УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СЗР „VIZOPE“ Куршумлија, ул. Радета 

Драинца бб, 18430 Куршумлија, ПИБ 107708335, мат.број 62933780, број рачуна 355-3200190431-

52, заступник Виолета Радивојевић, као најповољнијем понуђачу по понуди број III-404/1-26-3 

10.3.2017.године.  

Уговорена цена услуга поправке и одржавања рачунара, локалне рачунарске мреже и 

штампача за потребе општине Куршумлија за период од 12 месци износи 261.000,00 динара без ПДВ-

а, односно 261.000,00 динара са ПДВ-ом, месечна  цена за услугу одржавања рачунара: 18.000,00 

динара без ПДВ-а, односно 18.000,00 динара са ПДВ-ом, а цена радног сата за услугу поправке и 

одржавања штампача за потребе општине Куршумлија: 450,00 динара без ПДВ-а, односно 450,00 

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 27.02.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности број III-404/1-26/2017, за јавну набавку услуга – Услуге поправке и одржавања рачунара, 

локалне рачунарске мреже и штампача за потребе општине Куршумлија. 

Процењена вредност јавне набавке у укупном износу без ПДВ-а износи 500.000,00 динара. 

Ознака у речнику јавне набавке: Услуге поправке и одржавања персоналних рачунара -

50320000. 

Дана 27.02.2017. године наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки (шифра 1385347) и интернет страни наручиоца: www.kursumlija.org, у складу са чланом 57. 

ЗЈН.  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 (три) понуде.  

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

саставила извештај. 

У извештају о стручној оцени понуда, бр. III-404/1-26/2017од 14.3.2017. године, комисија за 

јавне набавке, констатовала је следеће: 

 

Благовремено тј. до времена предвиђеног за подношење понуда приспело је 3 (три) понуде и 

то:   
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1. П.Д. „Сервис Слога“ Ниш, ул. Топличина број 2, 18000 Ниш, ПИБ 100337413, мат.број 

17045652, број рачуна 325-9500800001401-17, заступник Десимир Николић. 

П.Д. „Сервис Слога“ Ниш нуди да услуге поправке и одржавања рачунара, локалне 

рачунарске мреже и штампача за потребе општине Куршумлија извршава по следећим условима:  

Укупна цена: 425.000,00 динара без ПДВ-а, односно 510.000,00 динара са ПДВ-ом;  

Месечна  цена за услугу одржавања рачунара: 30.000,00 динара без ПДВ-а, односно 36.000,00 

динара са ПДВ-ом; 

Цена радног сата за услугу поправке и одржавања штампача за потребе општине 

Куршумлија: 650,00 динара без ПДВ-а, односно 780,00 динара са ПДВ-ом. 

Услуге које су предмет ове јавне набавке биће извршене у року од 3 радна дана од дана 

пријема података; 

Рок важења понуде износи 32 дана од дана отварања понуда.  

Цена и начин плаћања: Цена је фиксна. Плаћање ће се извршити у року од 20 дана 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. Драган Миљевић ПР „АГЕНЦИЈА ЗА ВЕБ ДИЗАЈН ДИГИ WEB МЕДИА“ 

Куршумлија, ул. Вука Караџића број 76, 18430 Куршумлија, ПИБ 108417424, мат.број 63437646, 

број рачуна 325-9500700032974-19, заступник Драган Миљевић. 

Драган Миљевић ПР „АГЕНЦИЈА ЗА ВЕБ ДИЗАЈН ДИГИ WEB МЕДИА“ Куршумлија 

нуди да услуге поправке и одржавања рачунара, локалне рачунарске мреже и штампача за потребе 

општине Куршумлија извршава по следећим условима:  

Укупна цена: 480.000,00 динара без ПДВ-а, односно 480.000,00 динара са ПДВ-ом;  

Месечна  цена за услугу одржавања рачунара: 30.000,00 динара без ПДВ-а, односно 36.000,00 

динара са ПДВ-ом; 

Цена радног сата за услугу поправке и одржавања штампача за потребе општине 

Куршумлија: 1.200,00 динара без ПДВ-а, односно 1.200,00 динара са ПДВ-ом. 

Услуге које су предмет ове јавне набавке биће извршене у року од 3 радна 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 

службеног пријема рачуна након извршења услуга које су предмет јавне набавке, а по испостављеној 

фактури за услуге извршене у претходном месецу.  

У понуди понуђача”DIGI WEB MEDIA“ Куршумлија образац број 6.2. Образац изјаве о 

независној понуди није оверен печатом, већ је само потписан.  

 

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

неприхватљиву из разлога што је понуђач дужан да као саставни део понуде, у сваком појединачном 

поступку јавне набавке, достави изјаву о независној понуди, на обрасцу и по упутству које сачини 

наручилац, што у својој понуди овај понуђач није испоштовао.    

 

 3. СЗР „VIZOPE“ Куршумлија, ул. Радета Драинца бб, 18430 Куршумлија, ПИБ 

107708335, мат.број 62933780, број рачуна 355-3200190431-52, заступник Виолета Радивојевић. 

СЗР „VIZOPE“ Куршумлија нуди да услуге поправке и одржавања рачунара, локалне 

рачунарске мреже и штампача за потребе општине Куршумлија извршава по следећим условима:  

Укупна цена: 261.000,00 динара без ПДВ-а, односно 261.000,00 динара са ПДВ-ом;  

Месечна  цена за услугу одржавања рачунара: 18.000,00 динара без ПДВ-а, односно 18.000,00 

динара са ПДВ-ом; 
 



 

3 

 

 


