
Мало позориште „Душко Радовић“  
Абердарева бр.1, Ташмајдански парк 
Београд 
Број:1163 
Датум: 24.10.2017. године 
 
 
На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 
бр.124/12, 14/15, 68/15) а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама и усвојеног 
Извештаја Комисије о стручној оцени понуда бр. 1161 од 24.10.2017.године у поступку 
јавне набавке мале вредности за подношење  понуда за набавку добара сценских завеса 
у црној и белој боји и сценских тепиха у црној и натур боји са монтажом, Директор 
Малог позоришта „Душко Радовић“ доноси: 

 
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

којом уговор за набавку добара сценских завеса у црној и белој боји и сценских тепиха 
у црној и натур боји са монтажом,  додељује понуђачу СВЕТЛОСТ ТЕАТАР ДОО 
     

О б р а з л о ж е њ е  
Одлука наручиоца о додели уговора је донета након спроведеног  поступка јавне 
набавке мале вредности  за подношење  понуда за набавку добара сценских завеса у 
црној и белој боји и сценских тепиха у црној и натур боји са монтажом. 
 
Број јавне набавке: Д1/2017. 

 
Предмет јавне набавке је набавка добара сценских завеса у црној и белој боји и 
сценских тепиха у црној и натур боји са монтажом. 
 
Вредност ове набавке у поступку јавне набавке мале вредности  како наручилац 
процењује и очекује је  1.016.000,00 динара без пдв. 
 
Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији тканине од 
текстила и сродни производи  (ознака 192000000)  
 
Поступак отварања понуда спроведен је дана 24.10.2017. године са почетком у 12.00 
часова у просторијама наручиоца Малог позоришта „Душко Радовић“.  
 
Поступак отварања понуда спровела је Комисија наручиоца  у следећем саставу: 

1. Јелена Ђурица, Председник комисије 
2. Марина Стјеља, члан  
3. Марија Пејовић, заменик члан 
 

Наручилац је у предметном поступка јавне набавке Позив за подношење понуда и 
конкурсну документацију објавио на порталу Управе за јавне набавке и на својој 
интернет страници www.malopozoriste.co.rs 
 
Наручиоцу су у предметној јавној набавци  благовремено достављене понуда следећих 
понуђача: 

http://www.malopozoriste.co.rs/


Ред. 
Бр. 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив или шифра 
понуђача 

Датум пријема 
понуде 

Време 
пријема 

понуде (сат) 

1.  1159 СВЕТЛОСТ ТЕАТАР 
ДОО 

24.10.2017. 11:12 

 
 
1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : Еxцелсиор а.д. Београд 
Понуђена цена : 916.192,00 без пдв, 1.099.430,40 са пдв 
Рок и начин плаћања : 45 дана од дана пријема фактуре по извршеној реализацији 
уговора 
Важност понуде: 30 дана 
 
Ценећи достављену понуду понуђача СВЕТЛОСТ ТЕАТАР ДОО Комисија је 
установила да је иста прихватљива  у погледу члана 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама. 
 
Критеријум за  избор најприхватљивије  понуде је критеријум  НАЈНИЖЕ 
ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 
 
У предметној јавној набавци сходно горе наведеном критеријуму , на предлог  
Комисије наручиоца  Директор Малог позоришта „Душко Радовић“ је донео Одлуку о 
додели уговора којом уговор додељује  понуђачу СВЕТЛОСТ ТЕАТАР ДОО 
 
На основу изнетог, донета је одлука као у изреци. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту 
права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу 
јавних набавки. 
Захтев за заштиту права подноси наручиоцу сходно одредбама Закона о јавним 
набавкама. 
Копију Захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Комисији за 
заштиту права. 
Одлуку о додели уговора  и обавештење о закљученом уговору о јавној набавци 
наручилац ће објавити на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници 
наручиоца. 
 

МАЛО ПОЗОРИШТЕ 
 „ДУШКО РАДОВИЋ“ 

Александар Родић 
 
Доставити: 
-архиви     


