
Установа дом културе „Ивањица“ 
Број: 75-07/2018 
04.05.2018.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. 1-2-7/2018, и то набавке услуга – угоститељске услуге припремања 
и послуживања хране и услуге послуживања пића и напитака, покренутом по одлуци бр. 75-
01/2018 од 23.04.2018.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 Миљан Остојић ПР УР 
„Валентина – НМ“ Чачак, Славка Крупежа бр. 72, 32000 Чачак, по понуди заведеној под бројем 
88/2018 од 30.04.2018.године, по цени од 60.000,00 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. 75-01/2018 од 23.04.2018.године, покренула је поступак јавне набавке мале вредности бр. 1-
2-7/2018, и то услуга – угоститељске услуге припремања и послуживања хране и услуге 
послуживања пића и напитака.  
 
Процењена вредност јавне набавке износила је 50.000,00 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 03.05.2018.године до 12 часова, 
приспеле су понуде понуђача: 
 

1. 
  Број под којим је понуда заведена: 88/2018 
  Назив понуђача: Миљан Остојић ПР УР „Валентина – НМ“ Чачак 

ул. Славка Крупежа бр.72, 32000 Чачак 
  Датум пријема: 30.04.2018.године 
  Сат: 1020 часова 
 
Имајући у виду да је приспела само једна понуда која је прихватљива, није утврђиван 
појединачни број пондера понуђача. Иако је понуђена цена већа од процењене вредности јавне 
набавке, али није већа од упоредиве тржишне цене, у складу са одредбама члана 107. Став 3 и 
4. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике Србије'', бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), уз предходно прибављенo мишљење службе финансија и рачуноводства да се 
прихватањем предметне понуде не прелази износ финансијских средстава која су предвиђена 
финансијским планом Установе дом културе „Ивањица“ за 2018. годину за потребе 
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