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На основу Извештаја о поступку набавке II број 404-734-1/22 од 28.12.2022. године, 

председник Градске општине Севојно, доноси: 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

Додељује се уговор о пружању услуге одржавање и администрација званичне интернет 

странице Градске општине Севојно у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године, 

понуђачу „Душан Симовић Пр Плетисанак“, Горњи Милановац, ул. Николе Луњевице 

3Д/4, понуда број 71/22 од 27.12.2022. године по понуђеној цени 168.000,00 динара без 

пдв-а (понуђач није у систему пдв-а). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац, Градска општина Севојно, је дана 20.12.2022. године донео Одлуку о 

покретању поступка набавке на коју се не примењују одредбе Закона о јавним набавкама 

II број 404-734-1/22 „Одржавање и администрација званичне интернет странице Градске 

општине Севојно у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године“.  

За наведену набавку Наручилац је дана 20.12.2022. године објавио позив за подношење 

понуда и конкурсну документацију на интернет страници Наручиоца www.sevojno.org.rs. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 2 (две) понуде. 

Лица задужена за спровођење поступка набавке спровела су поступак отварања понуда у 

просторијама Градске општине Севојно у Малој сали, ул. Миливоја Марића бр. 40, дана 

28.12.2022. године са почетком у 12:00 часова, о чему је сачињен Записник о отварању 

понуда II број 404-734-1/22 од 28.12.2022. године који је послат путем електронске поште 

понуђачима чији представници нису присуствовали јавном отварању понуда и који је 

објављен на интернет страници Наручиоца www.sevojno.org.rs. 

Након спроведеног отварања понуда лица задужена за спровођење поступка су  

приступила прегледу и стручној оцени понуда, сачинила Извештај о поступку набавке      

II број 404-734-1/22 од 28.12.2022. године и констатовала следеће: 

 

1) Предмет јавне набавке: набавка услуге – „Одржавање и администрација званичне 

интернет странице Градске општине Севојно у периоду од 01.01.2023. године до 

31.12.2023. године“, II брoj 404-734-1/22 

2) Процењена вредност јавне набавке: 180.000,00 динара без ПДВ-а 

3) Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на интернет 

страници Наручиоца www.sevojno.org.rs дана 20.12.2022. године 

http://www.sevojno.org.rs/
http://www.sevojno.org.rs/
http://www.sevojno.org.rs/


4) Основни подаци о понуђачима: 

Благовремено тј. до дана 28.12.2022. године до 11:00 часова на адресу Наручиоца 

пристигла су две понуде: 

 

 

Неблаговремених понуда није било. 

 

5) Лица задужена за спровођење поступка набавке су спровела поступак прегледа 

и оцене понуда и утврдила следеће: 

 Понуђач „Душан Симовић Пр Плетисанак“, Горњи Милановац, ул. Николе 

Луњевице 3Д/4, је поднео понуду број 71/22 од 27.12.2022. године са понуђеном 

ценом 168.000,00 динара без пдв-а. Понуђач није у систему пдв-а. Понуда наведеног 

понуђача је заведена код Наручиоца под бројем II 404-734-1/22-1 дана 28.12.2022. 

године.  

Лица задужена за спровођење поступка набавке су извршила рачунску контролу и 

констатовала да понуда не садржи рачунску грешку. Након спроведеног прегледа и 

оцене понуде, лица задужена за спровођење поступка набавке констатују да је 

понуда број 71/22 од 27.12.2022. године понуђача „Душан Симовић Пр 

Плетисанак“, Горњи Милановац, ул. Николе Луњевице 3Д/4 - прихватљива. 

 

 Понуђач „NIKOLA MIRČETIĆ PR VEB PORTALI WMN GORNJI 

MILANOVAC“, Горњи Милановац, ул. Кеј косовских божура бр. 4, је поднео 

понуду број 71/22 од 27.12.2022. године са понуђеном ценом 240.000,00 динара без 

пдв-а. Понуђач није у систему пдв-а. Понуда наведеног понуђача је заведена код 

Наручиоца под бројем II 404-734-1/22-2 дана 28.12.2022. године.  

Лица задужена за спровођење поступка набавке су извршила рачунску контролу и 

констатовала да понуда не садржи рачунску грешку. Наведени понуђач је понудио 

цену која прелази износ процењене вредности јавне набавке. 

Након спроведеног прегледа и оцене понуде, лица задужена за спровођење поступка 

набавке констатују да се понуда број 71/22 од 27.12.2022. године понуђача 

„NIKOLA MIRČETIĆ PR VEB PORTALI WMN GORNJI MILANOVAC“, Горњи 

Милановац, ул. Кеј косовских божура бр. 4, одбија као неприхватљива из 

разлога што понуђена цена прелази износ процењене вредности јавне набавке. 

 

Број под којим је 

понуда заведена 

код Наручиоца 

Назив и адреса понуђача  
Датум 

пријема 

Време 

пријема 

II 404-734-1/22-1 
„Душан Симовић Пр Плетисанак“, Горњи 

Милановац, ул. Николе Луњевице 3Д/4 28.12.2022. 

10:33 

часова 

II 404-734-1/22-2 

„NIKOLA MIRČETIĆ PR VEB PORTALI 

WMN GORNJI MILANOVAC“, Горњи 

Милановац, ул. Кеј косовских божура бр. 4 
28.12.2022. 

10:43 

часова 



6) Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих 

понуда:  

Понуђач Разлози за одбијање Понуђена цена у 

динарима (без ПДВ-а) 

„NIKOLA MIRČETIĆ PR 

VEB PORTALI WMN 

GORNJI MILANOVAC“, 

Горњи Милановац, ул. Кеј 

косовских божура бр. 4 

Наведени понуђач је 

понудио цену која прелази 

износ процењене 

вредности јавне набавке  

 

240.000,00  

 

7) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – 

начин на који је утврђена та цена:  / 

8) Критеријум за оцењивање понуде је: уговор се додељује економски најповољнијој 

понуди на основу критеријума цене. На основу критеријума најнижа понуђена цена 

лица задужена за спровођење поступка набавке су формирала следећу ранг листу 

прихватљивих понуда: 

 

Ранг Назив понуђача 
Понуђена цена у 

динарима  (без ПДВ-а) 

1. 
„Душан Симовић Пр Плетисанак“, 

 Горњи Милановац, ул. Николе Луњевице 3Д/4 
168.000,00  

 

Лица задужена за спровођење поступка констатују да је понуда број 71/22 од 27.12.2022. 

године понуђача „Душан Симовић Пр Плетисанак“, Горњи Милановац, ул. Николе 

Луњевице 3Д/4, заведена код Наручиоца под бројем II 404-734-1/22-1 дана 28.12.2022. 

године, са понуђеном ценом 168.000,00 динара (понуђач није у систему пдв-а), 

прихватљива и економски најповољнија понуда.  

 

 

9) Назив понуђача коме се додељује уговор 

     Лица задужена за спровођење поступка набавке након стручне оцене понуда предлажу 

одговорном лицу наручиоца да се уговор о пружању услуге одржавање и администрација 

званичне интернет странице Градске општине Севојно у периоду од 01.01.2023. године 

до 31.12.2023. године, додели понуђачу „Душан Симовић Пр Плетисанак“, Горњи 

Милановац, ул. Николе Луњевице 3Д/4, са понуђеном ценом 168.000,00 динара без пдв-а, 

(понуђач није у систему пдв-а). 

 

 



Одговорно лице наручиоца је прихватило предлог лица задужених за спровођење 

поступка на основу Извештаја о поступку набавке II број 404-734-1/22 од 28.12.2022. 

године и донело одлуку као у диспозитиву. 

 

                                                                                                            Председница 

                                                                                          Градске општине Севојно 

Мирјана Ђурић, с.р. 


