
Установа дом културе „Ивањица“ 
Број: 29-08/2020 
28.01.2020.године 
И в а њ и ц а 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике Србије'', бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), и извештаја о стручној оцени понуда комисије у поступку јавне 
набавке мале вредности бр. 1-2-1/2020, и то набавке услугa услуживањa у ресторанима, 
покренутом по одлуци бр. 29-01/2020 од 20.01.2020.године, доносим 
  

О Д Л У К У 
о додели уговора 

 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор о јавној набавци услугa услуживањa у ресторанима, понуђачу Саша 
Марковић ПР УР „Добар поглед 477“ Ивањица, ул.Друге пролетерске бригаде б.б., 32250 
Ивањица, по понуди заведеној под бројем 29-04/2020 од 27.01.2020.године, по цени од 
290.000,00 динара без пореза на додату вредност. 
   
Уговор о јавној набавци ће бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту 
права у складу са одредбама члана 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама (,,Службени 
гласник Републике Србије'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).   

 
О б р а з л о ж е њ е  

   
Установа дом културе „Ивањица“, ул. Венијамина Маринковића б.б., као наручилац, одлуком 
бр. 29-01/2020 од 20.01.2020.године, покренула је поступак јавне набавке мале вредности бр. 1-
2-1/2020, и то услуга услуживањa у ресторанима.  
 
Процењена вредност јавне набавке износила је 290.000,00 динара без пореза на додату 
вредност. 
 
Конкурсном документацијом одређено је да ће се приликом оцењивања понуда, комисија за 
јавну набавку водити критеријумом најниже понуђене цене. 
 
Позив за подношење понуда са комплетном конкурсном документацијом објављен је на 
Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и на интернет страници наручиоца.    
 
До истека рока за подношење понуда, односно до дана 28.01.2020.године до 1200 часова, 
приспеле су понуде понуђача: 
 

1. 
  Број под којим је понуда заведена: 29-04/2020 
  Назив понуђача: Саша Марковић ПР УР „Добар поглед 477“ Ивањица 

ул.Друге пролетерске бригаде б.б., 32250 Ивањица 
  Датум пријема: 27.01.2020.године 
  Сат: 1150 часова 
 
Имајући у виду да је приспела само једна понуда која је прихватљива, није утврђиван 
појединачни број пондера понуђача, и у складу са одредбама члана 107. став 3. Закона о јавним 
набавкама (,,Службени гласник Републике Србије'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), донета је 
одлука да се додели уговор понуђачу чија је понуда једина приспела и прихватљива, а то је 
понуђач Саша Марковић ПР УР „Добар поглед 477“ Ивањица.  
 



H3  cBIIx  HaBe/|eHHx  pa3TTora  floHeTa je  oHjTyKa  Kao  y  HHcrl03HTVIBy  HPHMeHOM  oj]PeH6e  uraHa   108.
3aKOHa  o  jaBHHM  Ha6aBKaMa  („CTlyx6eHH  rTlacHHK  Peny6j"Ke  Cp6Hje",   6p.124/2012,14/2015   H
68/2015).

yllyTCTB0  0  IIPABHOM  CPEHCTBy:   Hpo"B  oBe  oHJlyKe  Moxe  ce  liofllie"  3axTeB  3a
3am"Ty rlpaBa HapyH14ol|y HeliocpeHHOM  ITpeAajoM,  nyTeM  IIomTe,  eJ]eKTpoHCKe rlolllTe  H"  dyaKcoM,

y3  HCTOBpeMeHy  HocTaBy  Kor"je  3axTeBa  Pelry6J"|IKoj  KOMIICHjH,  HajKac"je  y  poKy  ofl  5  HaHa  o;I
HaHa  06jaBjT>urBaH,a  OHjryKe  Ha  HOpTajry jaBHHx  Ha6aBKH,  y3  ylijTary  TaKce  y  113HOcy  Oj]  6o.ooo,oo
/IHHapa Ha mHpo paryH 6poj:  840-30678845-06.
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