
 

 
 
 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 68/2015),  
Директор Установе Нишки културни центар Ниш доноси:  

 

 
 

О Д Л У К У 
 

о закључењу оквирног споразума 
 

у поступку јавне набавке мале вредности – оквирни споразум бр. 29/2020, Услуге ресторана  

за редовне програме и манифестације – национална кухиња: 

 

 Услуге ресторана за редовне програме и манифестације – национална кухиња са следећим 

понуђачима:  

 

У.Р. „Дом рукомета“ Ниш који је понудио укупну јединичну  цену без ПДВ-а у износу од 

28.584,00 динара за све ставке из конкурсне документације у понуди 455 од 06.07.2020. године 

,  У.Р. „Бисер“ Ниш који је понудио укупну јединичну  цену без ПДВ-а у износу од 29.516,59 

динара за све ставке из конкурсне документације  у понуди 454 од 06.07.2020. године и Tami 

trade d.o.o. Ниш који је понудио укупну јединичну цену без ПДВ-а у износу од 30.373,26 

динара за све ставке из конкурсне документације у понуди 456 од 06.07.2020. године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Предмет јавне набавке: Услуге ресторана за редовне програме и манифестације – национална 
кухиња 

Предметна јавна набавка се налази у Плану јавних набавки НКЦ-а за 2020 

Процењена вредност јавне набавке: 800.000,00 динара; 

Евентуална одступања од плана набавки: нема; 

Јавна набавка се спроводи у:   поступку јавне набавке мале вредности – оквирни споразум; 

Јавна набавка се не спроводи заједно са другим наручиоцем; 

Основни подаци о понуђачима: 

 

 

Наручилац: Установа Нишки културни центар Ниш 

Адреса: Станоја Бунушевца бб 

Место: Ниш 

Број и датум:  481од 13.07.2020. године 



 

 

 

Назив понуђача Број понуде Понуђена цена 

без ПДВ-а 

Понуђена цена са 

ПДВ –ом 

Недостаци 

понуда: 

У.Р.»Дом 

рукомета» Ниш 

455 од 

06.07.2020. 

године 

28.584,00 динара 

(укупна 

јединична цена 

без ПДВ-а за све 

ставке из 

конкурсне 

документације) 

34.300,00 динара 

(укупна 

јединична цена са 

ПДВ-ом за све 

ставке из 

конкурсне 

документације) 

нема 

У.Р. »Бисер» 

Ниш 

454 од 

06.07.2020. 

године 

29.516,59 динара 

(укупна 

јединична цена 

без ПДВ-а за све 

ставке из 

конкурсне 

документације) 

35.420,00 динара 

(укупна 

јединична цена са 

ПДВ-ом за све 

ставке из 

конкурсне 

документације) 

нема 

Tami trade d.o.o. 

Ниш 

456 од 

06.07.2020. 

године 

30.373,26 динара 

(укупна 

јединична цена 

без ПДВ-а за све 

ставке из 

конкурсне 

документације) 

36.445,00 динара 

(укупна 

јединична цена са 

ПДВ-ом за све 

ставке из 

конкурсне 

документације) 

нема 

                      

 

Одговорно лице наручиоца је на основу законских овлашћења и на основу Извештаја 

комисије о стручној оцени понуда, донело Одлуку о закључењу оквирног споразума са 

следећим понуђачима:   У.Р. „Дом рукомета“ – Ниш,   У.Р. „Бисер“ – Ниш и Tami trade 

d.o.o. Ниш 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права  

у року од 5 дана од дана пријема исте (чл.149., став 6. ЗЈН).  
 
 

Одговорно лице наручиоца: 
Директор 

_________________________ 

(м.п.)                                                                       Срђан Савић 

 


