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Број: 118-05/19 
Датум: 15.05.2019. године 
К р а г у ј е в а ц  
 
 
Директор Спортског привредног друштва ФК „Раднички 1923“ д.о.о. Крагујевац, на основу чл. 
16 став 1. тач.1. Одлуке о оснивању променом правног облика из спортског удружења у 
Спортско привредно друштво ФК „Раднички 1923“ д.о.о. Крагујевац, члана 107. став 3. и 
члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 
14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набавку од 21.03.2019.године, доноси 
 

О Д Л У К У 
о додели уговора за трећу партију 

 

 
 1. На предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне 
набавке број 404-60/19-XII од 18.02.2019. године, у предмету јавне набавке број 1.1.1/19: 
Канцеларијски материјал по партијама (ОРН: 30192000), уговор се додељује понуђачу: 
  
„SGM“ d.o.o. Крагујевац, улица Радоја Домановића број 15; Матични број: 06957757; 
ПИБ:101509272 у складу са понудом за трећу партију број 26-03/19 од 20.03.2019. године. 
 
2.Одбија се као неприхватљива понуда СЗТР„ Мост “ Крагујевац.  
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Градска управа за јавне набавке као Tело за централизоване јавне набавке, у складу са 
Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 
68/15), спровела je отворени поступак јавне набавке број 1.1.1/19, добра – Канцеларијски 
материјал по партијама, са циљем закључења оквирног споразума са једним добављачем, 
на период важења од годину дана. 
Позив за достављање понуда објављен је дана 18.02.2019. године. на Порталу јавних 
набавки, (portal.ujn.gov.rs), интернет страници наручиоца (www.kragujevac.rs).  
Процењена вредност централизоване јавне набавке износи: 14.527.960,00 динара (без 
урачунатог ПДВ-а). 
Процењена вредност јавне набавке за трећу партију – Установе и ДОО износи: 2.251.817,00 
динара. 
Процењена вредност јавне набавке – канцеларијски материјал по партијама- трећа партија 
Спортског привредног друштва ФК „Раднички 1923“ д.о.о. Крагујевац износи: 33.333 динара 
(без урачунатог ПДВ-а). 
Рок за достављање понуда био је 21.03.2019. године до 12:00 часова. Благовремено су 
приспеле понуде: 
 
01.СЗТР„Мост“ Крагујевац; 
02.„SGM“ d.o.o. Крагујевац. 
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