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УСТАНОВА НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

Број: 343 

Датум: 10.08.2021. године  

 
На основу чл. 146. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 91/2019), Извештаја о стручној 

оцени понуда бр. 342 од 10.08.2021. године, и члана 35. Правилника о ближем уређивању поступка 

јавне набавке и поступка набавки на које се закон не примењује Директор Установе Нишки културни 

центар доноси 

  

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

 

 У отвореном поступку  јавне набавке добара, број 4- Закуп опреме – LED екран за 

фестивал„Филмски сусрети“ 2021, ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР следећем понуђачу 

ДРАГАН САВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА ПРИПРЕМУ МУЗИЧКИХ ПРОГРАМА  ГАЛЕТОН 

ВРАЊЕ, 109760760, 64409859, ПЕТРА КОЧИЋА, 35, ВРАЊЕ. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На основу Одлуке о спровођењу отвореног поступка јавне набавке бр. 306 од 30.07.2021. 

године, покренут је поступак јавне набавке добара – број 4- Закуп опреме – LED екран за фестивал  

„Филмски сусрети“ 2021. 

 

Назив и ознака из општег речника набавки (Главна CPV ознака): 32351200 - Екрани. 

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак. 

Процењена вредност јавне набавке: Укупна процењена вредност јавне набавке је 400.000,00 

динара. 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора. 

  

 Средства потребна за реализацију јавне набавке обезбеђена су: 

 

 Финансијским планом наручиоца – Установе Нишки културни центар  за 2021. годину и 

његовом изменом,у делу: 1201 Програм 13 – Развој културе и информисања,Раздео 4, Глава 4.06 – 

Установе културе, Функција 820 – Услуге културе, позиција 231 – Стални трошкови , економска 

класификација 4216 – закуп имовине и опреме 

Планом јавних набавки Установе Нишки Културни центар   за 2021. годину, под редним 

бројем 0010 - Закуп опреме – LED екран за фестивал  „Филмски сусрети“ 2021 

  

Оглас о јавној набавци са пратећом документацијом послат је на објављивање дана 

30.07.2021. а објављен је на Порталу дана 31.07.2021. године под шифром  

2021/S F02-0027487. 

  

   Благовремено, тј. до дана 09.08.2021. године до 10,00 часова, примљена је следећа 

понуда: 
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Предмет/Партија Понуђач Датум електронског 

пријема понуде на 

Порталу 

Закуп опреме - LED 

екрани  за фестивал 

„Филмски сусрети “ 

2021 

ДРАГАН САВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА ПРИПРЕМУ 

МУЗИЧКИХ ПРОГРАМА  ГАЛЕТОН ВРАЊЕ, 

109760760, 64409859, ПЕТРА КОЧИЋА, 35, 17500, 

ВРАЊЕ 

09.08.2021 

09:21:36 

 

Систем није регистровао неблаговремене понуде. Након електронског отварања 

понуда, Наручилац је путем Портала јавних набавки примио Записник о отварању 

понуда,  након чега су у складу са чл. 50, ст. 8.  Закона о јавним набавкама, чланови 

комисије, односно лице именовано за спровођење предметне јавне набавке, 

потписали Изјаву о непостојању сукоба интереса.  

 

Понуда понуђача: 

 

 1. ДРАГАН САВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА ПРИПРЕМУ МУЗИЧКИХ ПРОГРАМА  

ГАЛЕТОН ВРАЊЕ, 109760760, 64409859, ПЕТРА КОЧИЋА, 35, ВРАЊЕ, наступа самостално 

  

 Укупна цена понуде без ПДВ-а 392.000,00 динара, односно са ПДВ-ом 392.000,00 

динара, рок плаћања 45 дана, рок важења понуде 30 дана. 

 

ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ: 

 

По извршеном прегледу прихватљивих понуда и применом критеријума најнижа 

понуђена цена, лице задужено за спровођење предметне  јавне набавке констатује да су 

испуњени услови за доделу уговора из члана 146. ст.1. ЗЈН-а, те предлаже да се уговор о 

јавној набавци додели понуђачу ДРАГАН САВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА ПРИПРЕМУ 

МУЗИЧКИХ ПРОГРАМА  ГАЛЕТОН ВРАЊЕ, 109760760, 64409859, ПЕТРА КОЧИЋА, 35, 

ВРАЊЕ. 

 

Лице задужено за спровођење ове јавне набавке предлаже да се у складу са чланом 

151. ст.2, т.3 Закона о јавним набавкама, закључи Уговор о јавној набавци добара и пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, јер је поднета само једна понуда, која 

је прихватљива. 

  

Узимајући у обзир напред наведено директор Установе нишки културни центар 

прихватио је предлог, те је на основу законског овлашћења донео одлуку као у 

диспозитиву. 

 

 ПРАВНА ПОУКА: Рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана 

објављивања ове одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се 

електронским путем преко Портала јавних набавки истовремено наручиоцу и Републичкој 

комисији, односно у писаном облику, непосредном предајом или препорученом поштом 
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наручиоцу, у ком случају је подносилац захтева дужан да копију захтева достави 

Републичкој комисији.  Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе прописане 

чланом 217.ЗЈН. Уз захтев доставити доказ о уплати таксе. 

  

 Ову одлуку у року од три дана објавити на Порталу јавних набавки и интернет 

страници . 

 

      ДИРЕКТОР 

 

_____________________ 

                                                                                                               Срђан Савић 

 

 

 


