
 

 

Р е п у б л и к а С р б и ј а 

Туристичка организација ,,Опленац,, 

Бул.Краља Александра I број 18 

Број: 266-2-1/33 

Дана: 17.08.2015. године 

Топола 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012 и 

68/2015), директор Туристичке организације ,,Опленац,, доноси 

 

ОДЛУКУ  

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

УГОВОР за јавну набавку угоститељских услуга за потребе спровођења манифестације 

,,Опленачка берба 2015. год,, , обликованој у више партија, се додељује: 

- За Партију 1. понуђачу УР,,Народна кујна,, , ул.Миливоја Петровића Блазнавца 

2, 34310 Топола,,  понуда број 300/33 од 12.08.2015.г  

- За Партију 2. понуђачу СУР,,Стара варош плус,, ул.Пилота Зорана Томић 32,  

34310 Топола, понуда број 303/33 од 14.08.2015.г. 

- За Партију 3. понуђачу СУР,,Стара варош плус,, ул.Пилота Зорана Томић 32,  

34310 Топола, понуда број 304/33 од 14.08.2015.г. 

- За Партију 4. понуђачу УР,,Народна кујна,, , ул.Миливоја Петровића Блазнавца 

2, 34310 Топола,,  понуда број 301/33 од 12.08.2015.г  

 

 

Образложење 

Наручилац је дана 05.08.2015.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 

мале вредности, бр. 266-2-1/33, за јавну набавку угоститељских услуга за потребе 

спровођења манифестације ,,Опленачка берба 2015. год,, , обликованoj у више партија, 

и то: 

Партија 1 – Набавка услуге издавања оброка за раднике који учествују у спровођењу 

манифестације ,,Опленачка берба 2015. год,, и ланч пакета за учеснике културно-

уметничког програма, 

Партија  2 – Набавка услуге издавања свечаних ручкова за госте 

Партија  3 – Набавка услуге организације пријема на винарији 

Партија  4 -  Набавка услуге смештаја гостију и учесника програма манифестације. 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

55320000- услуживање оброка, 

за коју се спроводи поступак јавне набавке мале вредности обликован по партијама, по 

позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет 

страници дана 06.08.2015.године.  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је по 1 понуда за 

све четири Партије. 

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање 

понуда и саставила извештај. 

У извештају о стручној оцени понуда, бр. 266-2-1/33 од 17.08.2015. године, Комисија за 

јавне набавке је констатовала следеће: 



 

 

 

1. Подаци о јавној набавци 

- Врста предмета јавне набавке  услуга - јавна набавка угоститељских услуга за потребе 

спровођења манифестације ,,Опленачка берба 2015. год,, , број ЈН МВ 266-2-

1/33,обликоване у више партија, и то: 

Партија 1 – Набавка услуге издавања оброка за раднике који учествују у спровођењу 

манифестације ,,Опленачка берба 2015. год,, и ланч пакета за учеснике културно-

уметничког програма, 

Партија  2 – Набавка услуге издавања свечаних ручкова за госте 

Партија  3 – Набавка услуге организације пријема на винарији 

Партија  4 -  Набавка услуге смештаја гостију и учесника програма манифестације 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

55320000- услуживање оброка, 

за коју се спроводи поступак јавне набавке мале вредности обликован по партијама, по 

позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет 

страници дана 06.08.2015.године. Јавна набавка планирана Планом јавних набавки. 

Средства за наведену набавку су предвиђена Одлуком о буџету општине Топола за 

2015.годину (,,Службени гласник СО Топола,, број 25/2014, 5/2015 и 10/2015),извор 

финасирања -буџет општине Топола, раздео 3, позиција 238 , економска класификација 

група конта 423711 – репрезентација . 

- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 1.712.500,00 динара, и то: 

-Партија 1.- 1.250.000,00 динара без пдв-а; 

-Партија 2.- 145.833,00 динара без пдв-а; 

-Партија 3.- 150.000,00 динара без пдв-а; 

-Партија 4.- 166.667,00 динара без пдв-а. 

 

2. Подаци о понуђачима 

 

У поступку је учествовало по 1 понуђач за сваку Партију ,и то: 

Партија 1. 

УР  ,,Народна кујна,, , ул.Миливоја Петровића Блазнавца 2, 34310 Топола 

 ПИБ 106416329,матични број 61435107 

 Партија 2. 

СУР,,Стара варош плус,, ул.Пилота Зорана Томић 32,  34310 Топола 

ПИБ 107438371,матични број 62743123 

Партија 3. 

СУР,,Стара варош плус,, ул.Пилота Зорана Томић 32,  34310 Топола 

ПИБ 107438371,матични број 62743123 

Партија 4. 

УР  ,,Народна кујна,, , ул.Миливоја Петровића Блазнавца 2, 34310 Топола 

 ПИБ 106416329,матични број 61435107 

 

3. Подаци о одбијеним понудама 

Нема одбијених понуда. 

 

4. Начин примене методологије доделе пондера 

Критеријум  за избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“ за све 4 

Партије. 



 

 

Партија 1. 

Обзиром да је приспела једино понуда понуђача УР,,Народна кујна,, , ул.Миливоја 

Петровића Блазнавца 2, 34310 Топола која је прихватљива, нема потребе за применом 

методологије бодовања за рангирање понуђача. Елементи понуде: 

- Понуду подноси:  самостално 

- Укупна цена из понуде: 1.234.367,50 динара без пдв-а, односно 1.481.241,00 

динара са пдв-ом. 

-  Рок и начин плаћања: авансно 400.000,00 динара, остатак 45 дана од дана 

фактурисања. 

      -     Важност понуде: 60 дана 

Партија 2. 

Обзиром да је приспела једино понуда понуђача СУР,,Стара варош плус,, ул.Пилота 

Зорана Томић 32,  34310 Топола која је прихватљива, нема потребе за применом 

методологије бодовања за рангирање понуђача. Елементи понуде: 

- Понуду подноси:  самостално 

- Укупна цена из понуде: 3.083,30 без пдв-а, односно 3.699,99 динара са пдв-ом 

- Рок и начин плаћања: 15 дана. 

      -     Важност понуде: 60 дана 

Партија 3. 

Обзиром да је приспела једино понуда понуђача СУР,,Стара варош плус,, ул.Пилота 

Зорана Томић 32,  34310 Топола која је прихватљива, нема потребе за применом 

методологије бодовања за рангирање понуђача.Елементи понуде: 

- Понуду подноси:  самостално 

- Укупна цена из понуде: 150.000,00 без пдв-а, односно 180.000,00 динара са пдв-

ом 

- Рок и начин плаћања: 15 дана. 

      -     Важност понуде: 60 дана 

Партија 4. 

Обзиром да је приспела једино понуда понуђача УР,,Народна кујна,, , ул.Миливоја 

Петровића Блазнавца 2, 34310 Топола која је прихватљива, нема потребе за применом 

методологије бодовања за рангирање понуђача. Елементи понуде: 

- Понуду подноси:  самостално 

- Укупна цена из понуде: 162.500,00 динара без пдв-а, односно 195.000,00 динара 

са пдв-ом. 

-  Рок и начин плаћања: 45 дана од дана фактурисања. 

      -     Важност понуде: 60 дана 

 

5. Најповољнија понуда 

За Партију 1. 

 На основу стручне оцене понуда, Комисија за предметну јавну набавку је констатовала 

да је понуда понуђача УР,,Народна кујна,, , ул.Миливоја Петровића Блазнавца 2, 34310 

Топола, заведена  под бројем 300/33 прихватљива и предложила наручиоцу његов 

избор. 

За Партију 2. 

 На основу стручне оцене понуда, Комисија за предметну јавну набавку је констатовала 

да је понуда понуђача СУР,,Стара варош плус,, ул.Пилота Зорана Томић 32,  34310 



 

 

Топола, заведена под бројем 303/33 прихватљива и предложила наручиоцу његов 

избор. 

За Партију 3. 

 На основу стручне оцене понуда, Комисија за предметну јавну набавку је констатовала 

да је понуда понуђача СУР,,Стара варош плус,, ул.Пилота Зорана Томић 32,  34310 

Топола, заведена под бројем 304/33 прихватљива и предложила наручиоцу његов 

избор. 

За Партију 4. 

 На основу стручне оцене понуда, Комисија за предметну јавну набавку је констатовала 

да је понуда понуђача УР,,Народна кујна,, , ул.Миливоја Петровића Блазнавца 2, 34310 

Топола, заведена  под бројем 301/33 прихватљива и предложила наручиоцу његов 

избор. 

 

6. Састав Комисије 

1. Биљана Мијовић,  председник   

2. Мирјана Ћирић,  члан     

3. Александра Киш, члан                

 

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели 

уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку обликованом по партијама 

додељен понуђачу: 

 За Партију 1. 

 УР,,Народна кујна,, , ул.Миливоја Петровића Блазнавца 2, 34310 Топола,  понуда број 

300/33 од 12.08.2015.г. 

За Партију 2. 

 СУР,,Стара варош плус,, ул.Пилота Зорана Томић 32,  34310 Топола,,  понуда број 

303/33 од 14.08.2015.г. 

За Партију 3. 

 СУР,,Стара варош плус,, ул.Пилота Зорана Томић 32,  34310 Топола,,  понуда број 

304/33 од 14.08.2015.г. 

За Партију 4. 

 УР,,Народна кујна,, , ул.Миливоја Петровића Блазнавца 2, 34310 Топола,  понуда број 

301/33 од 12.08.2015.г. 

 

 

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може, преко наручиоца, поднети захтев за заштиту 

права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у 

року од пет дана од дана пријема исте. 

 

                                                                                                                                                                                   

Туристичка организација 

                                                                               ,,Опленац,, 

                                                    

                                                                                ____________________ 

        Љиљана Тодоровић 



 

 

 

 


