
  
Број: 349 
Датум: 08.03.2018. године 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 I 
68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 348 од 08.03.2018. године,  директор Малог 
позоришта „Душко Радовић“ Београд, Абердарева бр. 1, дана 08.03.2018. године доноси:   
 

 
О Д Л У К У 

О  ДОДЕЛИ УГОВОРА 
/ЈН број 01/18/ 

 
 У поступку јавне набавке набавку услуга: Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна 
заштита објекта Малог позоришта „Душко Радовић“, за период од годину дана, ЈН број 01/18, 
назив и ознака из општег речника набавке: 79710000 – услуге обезбеђења, наручиоца Мало 
позориште „Душко Радовић“ , Београд, Абердарева бр. 1, додељује се Уговор понуђачу ДВД 
„ВРАЧАР“, улица Метохијска 42, Београд, на основу понуде од 08.03.2018. године. 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 
              Наручилац Мало позориште „Душко Радовић“, Београд, Абердарева бр. 1, је спровело 
поступак јавне набавке мале вредности , број 01/18 за јавну набавку услуга : Физичко-техничко 
обезбеђење и противпожарна заштита објекта Малог позоришта „Душко Радовић“, за период од 
годину дана, назив и ознака из општег речника набавке: 79710000 – услуге обезбеђења, наручиоца 
Мало позориште „Душко Радовић“ , Београд, Абердарева бр. 1., а на основу Одлуке о покретању 
поступка број 285 од 28.02.2018. године. 
 
Решењем бр. 286 од 28.02.2018. године образована је Комисија за јавну набавку у саставу:  
 

1.   Марина Стјеља, секретар, представник Малог позоришта „Душко Радовић“, 
члан и Ирина Гергинов-Потић, организатор продаје, представник Малог 
позоришта „Душко Радовић“, заменик члана 
2.   Јелена Ђурица, шеф рачуноводства, представник Малог позоришта „Душко 
Радовић“, члан и Сандра Вујиновић, уметнички секретар, представник Малог 
позоришта „Душко Радовић“, заменик члана 
3.  Душан Јовић, благајник билета  представник Малог позоришта „Душко 
Радовић“, члан и Стојанка Николић, контиста, представик Малог позоришта 
„Душко Радовић“, заменик члана 
 

 
Планом набавки наручиоца за 2018. годину предвиђена је Предметна јавна набавка и врши се на 

терет позиције у буџету града Београда за 2018. годину. 
 
Процењена вредност јавне набавке: 3.233.333,00 динара без ПДВ-а. 
 
Оквирни датум извршења Уговора је март 2019. године. 

 



 Наручилац је конкурсну документацију и позив ѕа достављање понуда, дана 28.02.2018. 
године објавио на интернет страници наручиоца: www.malopozoriste.co.rs  и на сајту Портала јавних 
набавки: www.portal.ujn.gov.rs. 
 

Рок за подношење понуда је 08.03.2018. године, до 10.00 часова. 
   
 Комисија у саставу : Марина Стјеља, птредседник, Јелена Ђурица, члан Душан Јовић члан, 
спровела поступак отварања понуда 08.03.2018. године са почетком у 10:30 часова у просторијама 
Малог позоришта „Душко Радовић“ у Београду, Абердарева 1, у канцеларији 310, након чега је 
сачињен Записник са отварања понуда заведен под бројем 347  од 08.03.2018. године, који је 
достављен свим понуђачима. 
 
 Након извршеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени 
понуда и саставила Извештај о стручној оцени понуда број 348 од 08.03.2018. године, у коме је 
констатовала следеће: 
    
 У року за подношење допуне понуда благовремено су пристигле понуде следећих понуђача: 
 
1) ДВД Врачар доо, број понуде: 187 од 06.03.2018. године, стигла понуда 08.03.2018. године у 08:50 
часова; 
 
 Нема неблаговремених понуда.   

 
 Комисија је саставила табеларни преглед података из понуда који су одређени као елементи 

критеријума и који се могу нумерички приказати: 
 
 

 
Назив понуђача 

 
ДВД Врачар доо 

Број под којим је понуда заведена код наручиоца:  346 од 
08.03.2018. 

 
 

Број понуде понуђача: 187 од 
06.03.2018. 

 Начин давања понуде: самостално 

Јединична цена услуге без ПДВ  
228,00 

Јединична цена услуге са ПДВ  
273,60 

Укупна цена услуге без ПДВ  
3.214.800,00 

Укупна цена услуге са ПДВ  
3.857.760,00 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 
(минимум 60 дана) 

60 дана 

 
 Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда : 
             Није било Понуда које су одбијене. 
 
 

http://www.malopozoriste.co.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/


 
Комисија је извршила анализу понуде, рачунску контролу и контролу достављене 

документације и констатовала, да је у року за подношење понуда поднета  једна и то понуда ДВД 
„Врачар“ доо која задовољава услове из позива за достављање понуда и оцењује се као исправна, 
одговарајућа и прихватљива. 
  

Комисија је констатовала да је најповољнија понуда понуђача  ДВД „ВРАЧАР“, улица 
Метохијска 42, Београд и предложила наручиоцу да понуђачу додели уговор. 
 
 
                                МАЛО ПОЗОРИШТЕ „ДУШКО РАДОВИЋ“ 
                                                                                        
                           ---------------------------------------------------------
                      Александар Родић,  директор   
 
 
 
 
 
 
 


