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    Апатин 

 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015, у даљем тексту: Закон), директор Туристичке организације „АПАТИН“ Апатин, доноси 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –  

Редни број – 1/2018 

 

 Уговор за јавну набавку услуга бр. 1/2018 – изнајмљивање техничке опреме са транспортом, 

монтажом  и техничком подршком за „55. Апатинске рибарске вечери“, „Мото сусрете“, „IX Личку 

олимпијаду” и “Dear&Beer fest” додељују се понуђачу „ЈАН АУДИО“ са седиштем у Кисачу, ул. Трг Јана 

Амоса Коменског бр. 6. 

 

 Одлуку о додели уговора наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници у року од три дана од дана доношења 

 

 

Образложење 
 

 

 Наручилац Туристичка организација „Апатин“ Апатин је спровела поступак јавне набавке мале 

вредности  – бр. 1/2018– услуге  изнајмљивање техничке опреме са транспортом, монтажом  и техничком 

подршком за „55. Апатинске рибарске вечери“, „Мото сусрете“, „IX Личку олимпијаду” и “Dear&Beer fest”, а 

на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке, бр. 04-1/2018. 

 У смислу члана 57. Закона, дана 07.06.2018. године позив за подношење понуда је објављен на 

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. Рок за подношење понуда је био до 15.06.2018. 

године до 14,30 часова.  

 На основу јавног позива, благовремено су пристигле понуде следећег понуђача:  

 1. „PERFORMER“Кикинда, Арпад Балаж ПР Г.Принципа 21, 23300 Кикинда 

2. Jан Аудио из Кисача, ул. Трг Јана Амоса Коменског бр. 6 

 

 Поступак отварања понуда вођен је дана 15.06.2018. године, на коме су присуствова овлашћени 

представници понуђача. Након отварања понуда, приступило се сручној оцени понуде и сачинио извештај о 

њој. 

 

 У извештају о стручној оцени понуде, бр. 04-01/18 од дана 19.06.2018. године, констатовано је 

следеће: 

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке 

 Предмет јавне набавке услуга  бр. 1/2018 – изнајмљивање техничке опреме са транспортом, 

монтажом  и техничком подршком за „55. Апатинске рибарске вечери“, „Мото сусрете“, „IX 

Личку олимпијаду” и “Dear&Beer fest”. 

 Назив и ознака из општег речника набавки: 79954000 – услуге организовања прослава 

 Процењена вредност јавне набавке: 2.200.000,00 динара без ПДВ 



 
2. Основни подаци о понуђачима – у поступку јавне набавке учествовaло је два понуђача:  

1. „PERFORMER“Кикинда, Арпад Балаж ПР Г.Принципа 21, 23300 Кикинда 

 2. Jан Аудио, ул. Трг Јана Амоса Коменског бр. 6,  Кисач 

 

3. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда – нема. 

 

4. Критеријум за доделу уговора  

 

 Одлука о додели уговора донеће се на основу критеријум најниже понуђене цене 

 
5. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 

 

 

Рб Назив понуђача Понуђена цена  

без ПДВ – а 

Понуђена цена  

са ПДВ – ом 

1. Jан Аудио, ул. Трг Јана Амоса Коменског 

бр. 6, Кисач 

1.399.000,00 динара 1.678.800,00 

динара 

2. „PERFORMER“Кикинда, Арпад Балаж ПР 

Г.Принципа 21, 23300 Кикинда 

1.500.000,00 динара није у систему 

ПДВ-а 

 

 
6. Назив понуђача коме се додељује уговор 

 После стручне оцене Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија  понуда понуђача: 

Jан Аудио из Кисача, ул. Трг Јана Амоса Коменског бр. 6. 

Комисија  је поштујући Начела једнакости понуђача у складу са чланом 11. став 1 Закона о Јавним 

набавкама, рангирала понуде без ПДВ-а  како би обезбедила једнак положај свих понуђача и како би 

поднете понуде биле међусобно упоредиве. 

 

 На основу горе изнетог, директор је одлучио као у изреци ове одлуке. 

 

 Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року 

од 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, на начин предвиђен чланом 149. 

Закона. 

 

 

 

  Директор 

  ______________ 

  Немања Јовић 

 


