
 

  

Наручилац: Установа Нишки културни центар Ниш 

Адреса: Станоја Бунушевца бб 

Место: Ниш 

Број и датум: 451 од 03.07.2020. год. 
 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 68/15),  
Директор Установе Нишки културни центар Ниш доноси:  

 
 

О Д Л У К У  

            о додели уговора 
 

у поступку јавне набавке мале вредности бр. 21/2020, Услуге озвучења и расвете за  

фестивал „Филмски сусрети“ 2020, понуђачу „MAGIC LIGHT“ из Ниша, понуда бр. 

405 од 29.06.2020. године. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е  

Предмет јавне набавке: Услуге озвучења и расвете за  фестивал „Филмски сусрети“ 2020 

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

Процењена вредност јавне набавке:  1.800.000,00 динара; 

Евентуална одступања од плана набавки: нема; 

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

Јавна набавка се спроводи самостално;  

Основни подаци о понуђачима: 

Назив понуђача Број 
понуде 

Понуђена цена 
без пореза 

Понуђена цена са 
порезом 

Недостаци 
понуда: 

 „MAGIC LIGHT“- Ниш 405 од 
29.06.2020. 
године 

 

1.800.000,00 
динара 

2.160.000,00 

динара 

нема 

 

VD SYSTEM – Пожаревац 407 од 
29.6.2020. 
године 

 

1.600.000,00 
динара 

 

1.920.000,00 

динара 

 

 

има 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Понуде које су одбијене :  
ОДБИЈА СЕ као не прихватљива понуда због битних недостатака понуда заведена под бројем 
407 од 29.06.2020. године понуђача Владимира Гроздановића предузетника из Пожаревца који 
послује под пословним именом Радња за сервисирање рачунара и трговине „VD SYSTEM“ 
Пожаревац ,улица Моше Пијаде бб, 12000 Пожаревац, односно из разлога што понуђач није 
доказао да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке због којих није могуће 
утврдити стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

Имајући у виду да је наручилац одредио у конкурсној документацији као додатни услов 

2.Пословни капацитет- да понуђач располаже пословним капацитетом, да је у 2019. години имао 

најмање 5 закључених уговора за услуге које су предмет јавне набавке , требало је доставити 

уговоре који се односе на УСЛУГЕ ОЗВУЧЕЊА И РАСВЕТЕ. 

Понуђач Владимир Гроздановић, радња за сервисирање рачунара и трговине „VD SYSTEM“ 

Пожаревац ,улица Моше Пијаде бб,  Пожаревац  је доставио: 
- Уговор о техничкој и пословној сарадњи са Установом  Центар за културу Костолац, из Костолца о 

изнајмљивању аудио бинске опреме за извођење дечије манифетације „Костолац пева“ ; 

- Уговор са Градском Управом града Пожаревац за изнајмљивање опреме за бину поводом обележавања 

15.октобра; 

- Одлуку Градске Управе града Пожаревац о набавци услуге мобилне телефоније од предузећа за 

телекомуникацију Телеком Србија АД Београд која се не односи на предметну јавну набавку; 

- Уговор са Центром за културу Костолац  о извођењу новогодишњег концерта групе „Бубашваба бенд“; 

- Уговор са Центром за културу Костолац о извођењу 4 концерта DJ GROZDE; 

- Уговор са Туристичком организацијом Петровац на Млави у заједничком понуди са Полет Д.О.О. о 

изнајмљивању опреме бине, расвете и озвучења за одржавање концерта „Тропико бенда“; 

- Уговор са Туристичком организацијом општине Жагубица о изнајмљивању опреме бине, расвете и 

озвучења за одржавање музичког програма на манифестацији Сабор „Врела Хомоља“; 

- Уговор са Градском Управом града Пожаревца о изнајмљивању бине за потребе обележавања 

манифестације Дан борбе против беле куге. 

- Како одређивање додатних услова има за циљ доказивање способности понуђача да с обзиром на 

карактеристике сваког конкреног предмета јавне набавке, у истој учествују, односно да су способни да 

реализују конкретан уговор о јавној набавци уколико им исти буде додељен. 

- Разлика између понуђача управо постоји због неједнаког финансијског,пословног,кадровског и техничког 

капацитета, те је смисао прописивања додатних улова да се изврши селекција оних понуђача који с 

обзиром на своје капацитете могу успешно и квалитетно реализовати уговор који са њима буде закључен. 

- Сходно наведеном за наручиоца је у предметном поступку јавне набавке једино било релеватно 
да понуђачи достваљеним уговорима докажу да су имали искуство у пружању услуга које у 
конкретном случају предствљају предмет јавне набавке, а које су несумљиво дефинисане као 
Услуге озвучења и расвете 

- Како је  понуђач Владимир Гроздановић, радња за сервисирање рачунара и трговине „VD 

SYSTEM“ Пожаревац ,улица Моше Пијаде бб,  Пожаревац  доставио  доказе о изнајмљивању 

опреме, организовању концерта и DJ наступа, исти не могу бити уважени као докази да 

располаже довољним пословним  капацитетом јер се исти не односе на предмет јавне набавке а 

то су Услуге озвучења и расвете. 

- Из тога даље следи да је понуда поменутог понуђача неприхватљива из разлога што садржи 

битне недостатке у смислу одредби члана 106.став 1.тачке 2.и 5. Закона о јавним набавкам јер 

није доказао да изпуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке односно понуда 

садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде и није 

могуће упоредити је са другим понудама. 

 



 

 

 

 

 

Понуде које су одбијене због неуобичајено ниске цене: нема; 

Критеријум за избор најповољније понуде је : најнижа понуђена цена. 

 

Одговорно лице наручиоца је на основу законских овлашћења и на основу 

Извештаја комисије о стручној оцени понуда, донело Одлуку о додели уговора 

понуђачу „MAGIC LIGHT“- Ниш. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права  
у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки (чл.149.,став 6. 
ЗЈН).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Одговорно лице наручиоца: 
                               Директор 

 
_________________________ 

                                                                                                         (м.п.)                                                     Срђан Савић 
 


