
Наручилац: Центар за културу Пожаревац
Место:  12000 Пожаревац
Ул. Јована Шербановића  бр. 1
Број: 1551
Датум:  31.05.2019.године

На  основу  чл.  108.  Закона  о  jавним  набавкама  ("Сл.Гласник  РС”  бр.124/2012, 
14/2015 и 68/2015), а по претходно спроведеном поступку јавне набавке по Одлуци 
о покретању поступка јавне набавке  бр. 1429 од  24.05.2019.године и  Извештаја о 
стручној оцени понуда бр. 1550 од 31.05.2019. године који је саставила и поднела 
Комисије  за  јавне  набавке  основане  Решењем  број  1430 од  24.05.2019. године, 
директор Центра за културу Пожаревац, доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ 

ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
услуга – Извођење концерта трупе под називом ''MAGIJA 

BALKANA''
 ЈН ПП 1.2.9./2./2019

1. 1.  Подаци  о  наручиоцу:  Центар  за  културу  Пожаревац,  Пожаревац,  ул. 
Јована Шербановића бр. 1.

2.  ПРИХВАТА  СЕ Извештај  о  стручној  оцени  понуда  бр.  1550 од 
31.05.2019.  године  у  поступку  јавне  набавке  која  се  спроводи  у 
преговарачком  поступку  без  објављивања  позива  за  подношење  понуда 
услуга – Извођење концерта трупе под називом ''MAGIJA BALKANA'', редни 
број  јавне  набавке  ЈН  ПП  1.2.9./2./2019 и  УГОВОР  СЕ  се   ДОДЕЉУЈЕ 
понуђачу   ''UNA SAGA SERBICA''  Dance company,  Београд,  Улица 2  Грге 
Андријановића 24д, самостална понуца, на износ од 300.000,00 динара, без 
ПДВ-а.

3. Предмет и процењена вредност јавне набавке: 

3.1  Предмет: услуга  –  Извођење  концерта  трупе  под  називом  ''MAGIJA 
BALKANA'', редни број јавне набавке ЈН ПП 1.2.9./2./2019,

3.2. Назив и ознака из општег речника набавки: ОРН: -92000000 - услуге из области 
рекреације, културе и спорта,

3.3. Редни број у Плану набавки: ЈН ПП 1.2.9./2019

3.4. Процењена вредност: 300.000,00  динара без ПДВ-а.

3.5. Јавна набавка није обликована по партијама.



3.6. Средства за реализацију предметне јавне набавке обезбеђена су Финансијским 
планом  за  2019.  годину,  на  позицији 193  економска  класификација  4242  – 
Специјализоване услуге  -  Услуге  образовања,  куртуре  и спорта у износу од 
1.300.000,00  динара  са  пдв-ом  из  буџетских  средстава  Града  Пожаревца и 
Планом набавки за 2019.  годину, под бројем 1.2.9.  у износу од 1.083.330,00 
динара без пдв-а.

3.7.  Предметна  јавна  набавка  се  спроводи  у  преговарачком  поступку  без 
објављивања позива за подношење понуда.

3.8.   Разлози  за  примену  преговарачког  поступка  без  објављивања  позива; 
Годишњим програмом рад наручиоца за 2019. годину, поред осталог, предвиђене 
су средства и активности  на извођењу професионалних програма у току године 
(представе,  концерти,  мјузикли ...).  Годишњим програмом и Планом набавки  за 
2019. годину предвиђена су средства за ту намену. Планом набавки предвиђено је 
да  се  наведена  набавка  спроводи  у  преговарачком  поступку  без  објављивања 
позива за подношење понуда прописаног чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН. имајући у 
виду да се репертоар  и избор програм заснива на уметничким разлозима са циљем 
доприношења  побољшању  и  промоцији  куртурних  вредности,  имиџа  и 
стваралаштва услед којих предметну јавну намбвку може извршити са одређени 
понуђач. ''UNA SAGA SERBICA'' Dance company је наручиоцу доставио потврду да 
је искључиви уговорни дистрибутер својих концерата играчке трупе. Наручилац је, 
пре  покретања  поступка,  Управи за  јавна набавке  поднео  Захтев  о  основаности 
примене преговарачког поступка бр 1314 од 10.05.2019.год., све у складу са чланом 
36. став 2. ЗЈН и од исте добио Мишљење бр. 404-02-2173/19 од 16.05.2019. године.

3.9. Основни подаци о лицима којима је наручилац упутитио позив за подношење 
понуда  истовремено  са  објављивањем  обавештења  о  покретању  преговарачког 
поступка  и  конкурсне  документације; ''UNA  SAGA  SERBICA''  Dance  company, 
Београд, Улица 2 Грге Андријановића 24д

3.10. Не постоје одступања од  плана јавних набавки

4. У поступку јавне набавке учествовало је два понуђача..

5. Основни подаци о понуђачима: 

Р. 
бр. 

Назив и седиште 
понуђача/ шифра понуђача Назив и седиште подизвођача Број понуде, Датум и 

време приспећа

1

''UNA SAGA SERBICA'' 
Dance company, Београд, 

Улица 2 Грге 
Андријановића 24д

/
б.п.  1513
датум.29.05.2019.
Време  08,36часа



6.  Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање, неблаговремене понуде и 
понуђена цена тих понуда:

Нема одбијених понуда

7. Критеријум за доделу уговора: 

Критеријум за доделу уговора је  најнижа понуђена цена

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

Р. 
бр.

Назив и седиште 
понуђача/шифра понуђача Назив и седиште подизвођача Понуђена цена без 

ПДВ-а
1.

''UNA SAGA SERBICA'' 
Dance company, Београд, 

Улица 2 Грге Андријановића 
24д

 300..000,00

9. Групе понуђача у заједничкој понуди : 

аједничких понуда није било. 

10.Ову одлуку  објавити  на  Порталу  јавних  набавки  и  интернет  страници 
наручиоца.

О б р а з л о ж е њ е

Годишњим  програмом  рада  и  Финансијским  планом  Центра  за  културу 
Пожаревац,  као и Планом јавних набавки,  предвиђене су наведене услуге   и на 
наведеном конту предвиђена средства за  набавку истих,  Управи за јавна набавке 
поднет је Захтев о основаности примене преговарачког поступка., све у складу са 
чланом 36. став 2. ЗЈН и од исте добијено Мишљење да је примена преговарачког 
поступка  без  објављивања  позива  за  подношење  понуда  основана,  Одлуком 
Директора   покренут  је  поступак  јавне  набавке  у  преговарачком  поступку  без 
објављивања  позива  за  подношење  понуда,   Решењем  формирана  комисија  за 
спровођење поступка. Комисија је, на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца,  објавила  обавештење  о  покретању  преговарачког  поступка  без 
објављивања позива и истовремено послала позив за подношење понуда понуђачу 
из тачке 2.9. диспозитива.

Комисија  је, како је то даље у образложењу наведено, приликом детаљног 
прегледа конкурсне документације понуде понуђача који је доставио благовремену 
понуде, редовног прегледа коју комисија спроводи, приступила (у складу са својим 
обавезама из члана 107. став 1. ЗЈН) утврђивању да ли пристигла понуда садрже 



битне недостаке из члана 106 ЗЈН и да ли је  пристигла понуда прихватљива и 
констатовала  је следеће; 

У погледу   понуде ''UNA SAGA SERBICA'' Dance company, Београд, Улица 2 
Грге Андријановића 24д,самостална понуда, наручилац је утврдио  да је понуђач 
доставио уредно  попуњен и оверен образац бр 5.  – Образац изјаве понуђача о 
испуњености обавезних и додатних услова за учешће  у поступку јавне набавке, 
чиме је – на начин предвиђен конкурсном документацијом - доказао да испуњава 
обавезне и додатне услове предвиђене конкурсном документацијом. 

Комисија  наручиоца,  је  затим  утврдила  да  услуге  испуњавају  све 
карактеристике захтеване конкурсном документацијом. 

Комисија наручиоца је утврдила да је понуда, која  износи 300.000,00динара 
без пдв-а, у оквиру процењене вредности набавке и да испуњава  и све захтеве у 
погледу рока и начина плаћања, рока важења понуде,  рока и места извођења.

Комисија је  утврдила да су сви остали тражени обрасци уредно потписани и 
оверени на оригиналним обрасцима, на начин како је то предвиђено конкурсном 
документацијом.

На основу свега напред наведеног наручилац је утврдио да  понуда наведеног 
понуђача не садржи битне недостатке из члана 106. ЗЈН, те да је, сходно члану 3. 
став 1. алинеја 33. ЗЈН ПРИХВАТЉИВА . 

Након отварања понуда  и  сачињавања записника  о  истом и  након  што  је 
утврдила да је  пристигла понуда прихватљива комисија је  приступила  поступку 
преговарања о чему је  сачинила  записник  о преговарању.   На начин предвиђен 
конкурсном  документацијом,  обзиром  да  овлашћени  представник  понуђача  није 
присуствовао процесу преговарања, комисија је констатовала да је основна понуда 
и коначна.

    Након  спроведеног  поступка,  јавног  отварања  понуда  и  сачињавања 
записника  о  истом,  поступка  преговарања  и  сачињавања  записника  о  истом, 
сачињеног и достављеног   Извештаја комисије наручилац је одлучио како је то у 
диспозитиву ове одлуке наведено. 

Поступак  и  начин  доделе  уговора  предвиђени  су  Законом  о  јавним 
набавкама и подзаконским актима .
 Понуђачи су у  конкурсној документацији поучени о  начину подношења 
захтева  за  заштиту  права  а  упутсво  о  истом  могу  наћи  на  интернет  страници 
страници  Републичке  комисије  за  заштиту  права  у  поступцима  јавних  набавки 
www.kjn.gov.rs/, где се налази и упутство о уплати таксе

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев 
за  заштиту  права  наручиоцу,  а  копија  се  истовремено 
доставља  Републичкој  комисији  у  року  од  10 дана  од 
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

ДИРЕКТОР
                                                                           ____________________
                                                                     Галина Павленко Перић,.проф.

http://www.kjn.gov.rs/

