
Установа дом културе „Ивањица“ 
Број: 66-07/2020 
02.04.2020.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. 1-2-3/2020, и то набавке услуга – угоститељске услуге припремања 
и послуживања хране и услуге послуживања пића и напитака, покренутом по одлуци бр. 66-
01/2020 од 20.03.2020.године, доносим 
  

О Д Л У К У 
о додели уговора 

 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор о јавној набавци услуга – угоститељске услуге припремања и 
послуживања хране и услуге послуживања пића и напитака, понуђачу Јелена Томашевић ПР 
ТУР „Јастребовац“ Врмбаје, Врмбаје б.б., 32254 Вионица, по понуди заведеној под бројем 
76/2020 од 31.03.2020.године, по цени од 70.000,00 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. 66-01/2020 од 20.03.2020.године, покренула је поступак јавне набавке мале вредности бр. 1-
2-3/2020, и то услуга – угоститељске услуге припремања и послуживања хране и услуге 
послуживања пића и напитака.  
 
Процењена вредност јавне набавке износила је 70.000,00 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 01.04.2020.године до 1230 часова, 
приспеле су понуде понуђача: 
 

1. 
  Број под којим је понуда заведена: 76/2020 
  Назив понуђача: Јелена Томашевић ПР ТУР „Јастребовац“ Врмбаје 

ул. Врмбаје б.б., 32254 Вионица 
  Датум пријема: 31.03.2020.године 
  Сат: 1330 часова 
 
Имајући у виду да је приспела само једна понуда која је прихватљива, комисија није 
утврђивала 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), оценила је да је најповољнији понуђач онај чија је понуда једина приспела и 
прихватљива, а то је понуђач Јелена Томашевић ПР ТУР „Јастребовац“ Врмбаје.  
 



H3  cBHx  HaBej|eHHx  pa3Tiora  AOHeTa je  oAJiyKa  Kao  y  HHcrTo3H"By  npMMeHOM  oApefl6e  LljiaHa   108.

3aKOHa  o  jaBHHM   Ha6aBKaMa  („CTTyx6eHH   rjiacHHK  PelTy6"Ke  Cp6Hje",   6p.124/2012,14/2015   H

68/2015).

yllyTCTB0  0  IIPABHOM  CPEJ|CTBy:   IIPo"B  oBe  oflJTyKe  Moxe  ce  noAHe"  3axTeB  3a
3aHTHry rlpaBa HapyqHOuy HeliocpeflHOM  rlpe/]ajoM,  nyTeM  rloinTe,  ejiel(TpOHCKe  noLUTe  Hj"  dyaKcOM,

y314cTOBpeMeHy  ;|ocTaBy  Kol"je  3axTeBa  PeTiy6j"LtKoj   KOMMclijH,  HajKacHHje  y  poKy  oH  5  HaHa  ofl
HaHa  o6jaBj"BaH>a  oj|/Iyl(e  Ha  llopTaJly  jaBHHx  Ha6aBKH,  y3  yrlJiaTy  TaKce  y  H3Hocy  ofl  60.000,00
HHHapa Ha xHpo panyH 6poj:  840-30678845-06.
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