
 

Град Ужице 

Градска општина Севојно 

Председник 

II број 404-733-1/22 

28.12.2022. године 

Севојно 

 

 

 

На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 91/19), члана 38. Статута Градске општине Севојно („Службени лист града Ужица“,  

бр. 13/19) и Извештаја о поступку набавке II број 404-733-1/22 од 28.12.2022. године, 

председник Градске општине Севојно доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Прихвата се понуда понуђача „VENIVO DOO“, Ужице, ул. Буар бр. 36, за набавку 

добара - канцеларијског материјала за потребе Градске општине Севојно, као понуда 

понуђача са најнижом понуђеном ценом.  

 

2. На име накнаде за испоручена добра исплатити укупни износ од 53.976,40 динара у који 

износ је урачунат припадајући ПДВ, на име понуђача „VENIVO DOO“, Ужице, ул. Буар 

бр. 36, ПИБ: 109527519, МБ: 21198463, рачун број 170-30044081000-68.  

 

3. Уплату извршити из буџета Градске општине Севојно за 2022. годину, са позиције 30, 

економска класификација 426 - материјал, а плаћање извршити након испоруке робе и 

испостављања фактуре. 

 

4. Саставни део овог решења је понуда понуђача „VENIVO DOO“, Ужице, ул. Буар бр. 36, 

број 9/22 од 28.12.2022. године. 

 

Образложење 

 

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 брoj 404-733-1/22 „Набавка канцеларијског материјала за потребе Градске општине 

Севојно“.  

 

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 приспела је 1 (једнa) понуда. 

Лица задужена за спровођење поступка набавке спровела су поступак отварања понуда 

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

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


отварању понуда II број 404-733-1/22 од 28.12.2022. године који је објављен на интернет 

страници Наручиоца www.sevojno.org.rs. 

 

Након спроведеног отварања понуда лица задужена за спровођење поступка набавке су  

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

II број 404-733-1/22 од 28.12.2022. године и констатовала следеће: да је понуда број 9/22 од 

28.12.2022. године понуђача „VENIVO DOO“, Ужице, ул. Буар бр. 36, заведена код 

Наручиоца под бројем II 404-733-1/22-1 дана 28.12.2022. године, са понуђеном ценом 

44.980,35 динара без пдв-а, односно 53.976,40 динара са пдв-ом, прихватљива, једина 

приспела и истовремено економски најповољнија понуда, односно понуда са најнижом 

понуђеном ценом и предлажила одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о избору 

најповољније понуде.   

 

Одговорно лице Наручиоца је прихватило предлог лица задужених за спровођење 

поступка набавке и на основу Извештаја о поступку набавке II број 404-733-1/22 од 

28.12.2022. године, донело решење као у диспозитиву. 

 

 

                                                                                               Председница 

                                                                                      Градске општине Севојно 

Мирјана Ђурић, с.р.                                                    

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

