
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим  
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ 

БРОЈ:  10/2017 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ  
 
Понуђачу  „Агенција за посредовање у продаји и консалтинг“ Cardmen“ Београд- Савски Венац,  
ул. Михаила Аврамовића 54/3.  понуда број: 503 од  27.12.2017.год. 
 

 
  О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 22.12.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број: 10/2017. 

Обавештење о покретању поступка објављено је на Порталу јавних набавки дана  22.12.2017. године. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 509 од 30.12.2017. 
године Комисија за јавну набавку приступила је  стручној оцени понуда, датој у Извештају бр. 510 од 30.12.2017. 
године. 

У Извештају о стручној оцени понуда  констатовано је  следеће: 

 

     1. Предмет и процењена вредност јавне набавке: 

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности – преговарачки поступак без 
објављивања позива за достављање понуда; 

 Предмет јавне набавке: Услуга организације Нове године - назив и ознака из Општег речника набавки: 

Услуге у области рекреације, културе и спорта – 92000000, ЗАБАВНЕ УСЛУГЕ 92300000. Укупна процењена 

вредност набавке: 1.020.000,00 динара. 

 
      2. Разлози и околности које оправдавају примену поступка мале  вредности: 

 
Јавна набавка број 7/2015 спроведена је сходно члану 39. ЗЈН и члану 36. став 1. тачка 2 (Службени гласник РС“ 
број 124/2012, 14/2015, 68/2015), као  и због процењене вредности јавне набавке. 
 

3. У поступку јавне набавке учествовао је један (1) понуђач: 
Сходно члану 55.став 1. тачка 7., члан 57. став 1. ЗЈН (’’Службени гласник РС’’, бр.124/12, 14/2015, 68/2015) 

Обавештење о покретању поступка за набавку за ЈНМВ: Услуга организације Нове године број 10/2017, објављено 

је 22.12.2017.год. на Порталу јавних набавки УЈН  . 

  
  

Туристичка организација  
Града Лесковца 

 

Број: 10/2017  
Дана: 30.12.2017.год.  
Лесковац, Масариков Трг б.б. 
 

 



 

 
4. Благовремено, до 30.12.2017. до 10.3000 примљена је  укупно једна(1) понуда следећих понуђача, 
и то: 

Ред. 
број 

Понуђач Датум пријема 
       Место/ Време 
пријема 

1 
„Агенција за посредовање у продаји и 

консалтинг“ Cardmen“ Београд- Савски Венац 
27.12.2017. ТОЛ,09:30 часова 

 
4а. Неблаговремене понуде:  Нема 

5. Основни подаци о понуђачима: 

Р. бр. Назив и адреса понуђача 
 

Начин 
 наступања 

 
Назив и седиште 

подизвођача 
Назив и седиште  

члана групе понуђача 

1. 
„Агенција за посредовање у продаји и 
консалтинг“ Cardmen“ Београд- Савски Венац 
МБ: 54594810, ПИБ 102258872 

Самостално 
-  

- 

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

7. Критеријум за доделу уговора: 
 
Критеријум за избор најповиљније понуде: „Најнижа понуђена цена“.  
 
Подаци о понуђачима, цена и остали елементи понуде: 
 

Р. бр. Назив понуђача/Број понуде 
 

Понуђена цена 
У динарима без ПДВ 

Остали елементи понуде 

1 
Агенција за посредовање у продаји и 

консалтинг“ Cardmen“ Београд- Савски 

Венац од  27.12.2017.год. 

1.020.000,00  Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања 
понуде 

 
8. Понуђач којем се додељује уговор: 
 
Комисија констатује да је понуђач „Агенција за посредовање у продаји и консалтинг“ Cardmen“ 

Београд- Савски Венац, ул.Михаила Аврамовића 54/3, доставио  благовремену, одговарајућу и 
прихватљиву понуду за ЈНМВ 10/2017. 
 
Констатује се да је најповољнија понуда понуђача „Агенција за посредовање у продаји и консалтинг“ 

Cardmen“ Београд- Савски Венац, број понуде 503 од  27.12.2017.год. са седиштем у Београду ул. 
Михаила Аврамовића 54/3. те предлаже наручиоцу да њему додели уговор за ЈНМВ 10/2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке 
понуђач може поднети захтев за заштиту права у року 
од 10 дана од дана њене објаве. Захтев се подноси 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима 
јавних набавки, а предаје наручиоцу.  

    

   

 

        В.Д.ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ      

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

Коцић Небојша 
_____________________ 

 


