
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ГРАД НИШ 

ГРАДСКА ОПШТИНА  

НИШКА БАЊА 

Синђелићева бр.3 

Број: 304/2018-02 

Датум: 18.05.2018. године 

На основу члана 108. Закона o јавним набавкама  („Сл. гласник РС“ бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), решења Републичке комисије за заштиту права у 
поступцима јавних набвки бр. 4-00-223/2018 од 17.04.2018. године и извештаја 
комисије о стручној оцени понуда  број  2-7/22-2018-04/1 од18.05.2018. године,  
 Председник Градске општине Нишка Бања доноси 
 

О Д Л У К У 
о додели уговора 

 
Додељује се уговор о јавној набавци,  у поступку јавне   набавке  мале 

вредности број 2-7/2018-04/1, услуге организовања манифестација од значаја за 
Градску општину Нишка Бања: 
 -назива и ознаке из ОРН: -  92000000 – услуге у области културе, рекреације 
и спорта  понуђачу Издавачко предузеће Епоха Д.О.О. Бакионица бб, Пожега.  
 

О б р а з л о ж е њ е 

Одлуком Председника Градске општине Нишка Бања 2-7/1-2018-04/1 од 
12.01.2018. године, покренут је поступак набавке услуга организовања 
манифестација од значаја за Градску општину Нишка Бања: 

- Пихтијада, 
- Дани вина и мерака, 
- Ускршњи мини баскет фестивал, 
- Велики летњи фестивал и 
- Јелашничко културно-спортско лето; 

  Предмет јавне набавке  и назив и ознака из ОРН: -  92000000 – услуге у 
области културе, рекреације и спорта.  

Број набавке: 2-7/2018/04-1.    
Врста поступка:  поступак јавне набавке мале вредности. 
Предмет набавке ниje обликован  у партијама. 
Средства предвиђена за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету 

Градске општине Нишка Бања за 2018. годину,  број позиције 50, конто   424220. 

Процењена вредност јавне набавке је 1.250.000,00 динара без урачунатог 
ПДВ, 1.500.000,00 са урачунатим ПДВ.         
           Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена.  

Наручилац је дана 15.01.2018 године објавио позив за подношење понуда и 

конкурсну документацију на Порталу  јавних набавки и својој интернет страници. 

До истека рока за подношење  понуда, дана 23.01.2018. године, у 09:00 

часова на адресу наручиоца, приспеле су 2 (две)  понуде  понуђача: 

      1.La CampanellaНиш, Васе Чарапића 32, Ниш  

      2. Издавачко предузеће Епоха Д.О.О. Бакионица бб, Пожега.   



              Отварање понуда обављено је истог дана, са почетком у 09 сати и 15 
минута. Отварању понуда није присуствовао ни један представник понуђача. 
                По доношењу и објављивању Одлуке о додели уговора захтев за заштиту 
права у поступцима јавних набавки, поднео је понуђач  Издавачко предузеће 
Епоха Д.О.О. Бакионица бб, Пожега. 

     Решењем Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 
набвки бр. 4-00-223/2018 од 17.04.2018. године, усвојен је захтев за заштиту права 
подносиоца захтева Епоха Д.О.О. Бакионица бб, Пожега и делимично је поништен 
поступак јавне набавке мале вредности услуга организовања манифестација од 
значаја за Градску општину Нишка Бања ЈН број 2-7/2018-04/1, за који је позив за 
подношње понуда објављен на Порталу јавних набвки 15.01.2018. године. 
  Како би поступила по налогу и року који је наведен у поменутом решењу, а у 
поновљеној стручној оцени понуда, комисија за јавне набавке је поново испитала 
приспеле понуде и констатовала да су обе благовремене, одговарајуће и 
прихватљиве, не прелазе износ процењене вредности. Комисија је даље, у складу 
са ЗЈН утврдила и констатовала да приспеле понуде не садрже битне недостатке. 
Тиме је такође поступила по налогу  Републичке комисије за заштиту права у 
поступцима јавних набавки бр. 4-00-223/2018 од 17.04.2018. године.  Констатујући 
прихватљивост обеју понуда,  комисија је поново извршила увид у цене приспелих 
понуда и том приликом констовала:  
-понуђач La CampanellaНиш, Васе Чарапића 32, Ниш у својој понуди навео цену од 
1.250.000,00 динара без урачунатог ПДВ, као и то да није у систему ПДВ;  
-понуђач Епоха Д.О.О. Бакионица бб, Пожега у својој понуди навео цену од 
1.099.999,00 динара без пдв,  1.319.998,80 динара са ПДВ. 

За тиме је комисија приступила рангирању понуда применом критеријума 
најниже понуђене цене и рангирала понуде на следећи начин: 

1. понуђач Епоха Д.О.О. Бакионица бб, Пожега и  
2. понуђач La CampanellaНиш, Васе Чарапића 32, Ниш, те констатовала да 

је понуђена цена првог понуђача нижа од понуђене цене другорангираног 
понуђача. 

Тиме је комисија у складу са ЗЈН и у свему поступила по налогу и року који 
је наведен у решењу Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 
набвки бр. 4-00-223/2018 од 17.04.2018. године, те  предлаже наручиоцу 
додељивање уговора о јавној набавци понуђачу  Епоха Д.О.О. Бакионица бб, 
Пожега. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења дозвољено је подношење 

захтева  за заштиту права у року од 5 (пет)  дана од дана  објављивања. 

 

ГРАДСКА ОПШТИНА НИШКА БАЊА 

 

          ПРЕДСЕДНИК 

  

                  Дејан Јовановић, ср 


