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Република Србија  

ОПШТИНA БЛАЦЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Ул. Карађорђева број 4 

Број: II-404-224/16-3 

Дана: 27.5.2016.године  

Интернет страница наручиоца:  

www.blace.org.rs 

Б л а ц е 

 
На основу члана 108. и 109.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2012 и 68/2015), Председник општине Блаце доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У поступку јавне набавке мале вредности услуга  – Техничка контрола техничке 

документације за Дом Трбуње, број 1.2.7./2016, УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу 

„КАПАПРОЈЕКТ“ ДОО Ниш, ул. Обреновићева број 23/1, 18000 Ниш, ПИБ 100335973, мат.број 

06253539, број рачуна 160-40402-23 БАНКА ИНТЕСА, као најповољнијем понуђачу по основу 

понуде број 624 од 18.5.2016. године. 

Укупна цена: 120.000,00 динара без ПДВ-а; 

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 17.02.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности број 1.2.7./2016, за јавну набавку услуга – Техничка контрола техничке документације за 

Дом Трбуње број II-404-224/16. 

Укупна процењена вредност у оквиру предметне јавне набавке износи 245.000,00 динара без 

ПДВ-а. 

Ознака у речнику јавне набавке: 71330000 – разне инжењерске услуге. 

Дана 09.5.2016. године наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки (шифра 1092566) и интернет страни наручиоца: www.blace.org.rs, у складу са чланом 57. 

ЗЈН.  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2 (две) понуда. 

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

саставила извештај. 

У извештају о стручној оцени понуда, бр. II-404-224/16-2 од  26.5.2016. године, комисија за 

јавне набавке, констатовала је следеће: 

Благовремено тј. до времена предвиђеног за подношење понуда приспело је 2 (две) понуде и 

то:   

1. „КАПАПРОЈЕКТ“ ДОО Ниш, ул. Обреновићева број 23/1, 18000 Ниш, ПИБ 100335973, 

мат.број 06253539, број рачуна 160-40402-23 БАНКА ИНТЕСА, заступник Александар 

Стојановић. 

„КАПАПРОЈЕКТ“ ДОО Ниш нуди да услуге техничке контроле техничке документације за 

Дом Трбуње, за потребе општине Блаце, изврши по следећим условима:  

 

 Укупна понуђена цена: 120.000,00 динара без ПДВ-а. 

Рок за извршење услуге је 20 календарских дана. 

Важност понуде износи 30 дана од дана отварања понуда.                              

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

прихватљиву.    
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