
 

 

 
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 
Београд 11040, Јове Илића 165, Србија 

Телефон: (+ 381 11) 309-29-99;  

Факс: (+ 381 11) 2491-501 

Е-пошта: fpn@fpn.bg.ac.rs;  Презентација: www.fpn.bg.ac.rs 

 

 

На основу члана 108. и 109. Закона о јавним набавкама, доносим:  

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

НАБАВКА УСЛУГА: УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ  за потребе ФАКУЛТЕТА 

РЕДНИ БРОЈ  04-5/39 

   

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу  Угоститељска радња Клуб Политиколог  из 

Београда, ул. Јове Илића 165, понуда број: 1/17 од 25.01.2017. године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Наручилац је дана 19.01. 2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке број: 04-5/39. 

 Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца дана 19. 01. 2017. године. 

 Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о 

отварању понуда број: 04-5/43 од 27.01.2017. године, Комисија за јавну набавку (даље: 

Комисија) је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају бр. 04-5/44 од 30. 

01. 2017. године. 

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:  

Предмет јавне набавке је набавка услуга:услуге ресторана за потребе Факултета у 2017. години 

 

Назив и ознака из општег речника набавки ОРЈ:  

услуге ресторана и послуживања храном: 55300000-3 

Процењена вреност јавне набавке је: 1.916.667,00-динара без пдв-а. 

 2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: 

Набавка је планирана под редним бројем 1.2.1, добра: услуге ресторана за потребе Факултета 

политичких наука у 2017. години; планирана средства за јавну набавку су1.916.667,00.-динара без пдв-а; 

планирана је јавна набавка мале вредности; са оквирним датумом покретања поступка јануар; оквирни 

датум закључења уговора јануар и извршење уговора децембар 2017. години. 
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Одступања од плана набавки са образложењем 

Није било одступања од плана јавних набавки. 

Разлози и околности које оправдавају примену поступка мале вредности: 

Мали износ процењене вредности јавне набавке 

Благовремено, односно до 27.01.2017. године до 10.00 сати пристигла је  1 понуда и то по следећем 

редоследу:  

 

6. До 27.01.2017. године  до 10.00 сати  примљенa  je једна понуда, и то по следећем редоследу:  

Р. 

бр.  

Број под којим је понуда 

заведена  

Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  

Датум 

пријема  

Час 

пријема  

1.    04-4/20 

УР Клуб Политиколог из Београда 

  25.01.2017 

   

10:38 

 

7. Неблаговремене понуде: 

Р. 

бр.  

Број под којим је понуда 

заведена  

Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  

Датум 

пријема  

Час 

пријема  

1.  
 

 
  

2.              

8. Назив и седиште понуђача/шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, начин на који понуђач 

наступа, понуђена цена и евентуални попусти које нуди понуђач, подаци из понуде који су одређени као 

елементи критеријума и који се могу нумерички приказати, рок важења понуде (и по потреби други 

подаци из понуде), по редоследу пријема понуда:  

Р. бр.  Подаци из понуде  

1.  

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача  
УР Политиколог из 

Београда 

Број под којим је понуда заведена    04-4/20 

Начин на који понуђач наступа    самостално 

Понуђена цена  

1.895.000,00.-

динара без пдв-а. 

1.895.000,00.-

динара са пдв-ом 

 

Евентуални попусти које нуди понуђач    ------------------ 

Елемент критеријума 1    --------------------- 

Елемент критеријума 2    -------------------- 

Рок плаћања 
45 дана од дана 

службеног пријема 



 

3 

 

фактурње 

Рок важења понуде  30 дана 

 

 

Уочени недостаци у понудама 

нема 

У поступку стручне оцене понуда Комисија је утврдила 

Критеријум за доделу уговора: 

Најнижа понуђена цена 

Анализа одговарајућих и прихватљивих понуда: 

 

  Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 

 Комисија констатује да су понуде понуђача благовремене, одговарајуће и прихватљиве. 

Р. бр.  Подаци из понуде  

1.  

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача  
УР Политиколог из 

Београда 

Број под којим је понуда заведена    04-4/20 

Начин на који понуђач наступа    самостално 

Понуђена цена  

1.895.000,00.-

динара без пдв-а. 

1.895.000,00.-

динара са пдв-ом 

 

Евентуални попусти које нуди понуђач    ------------------ 

Елемент критеријума 1    --------------------- 

Елемент критеријума 2    -------------------- 

Рок плаћања 

45 дана од дана 

службеног пријема 

фактурње 

Рок важења понуде  30 дана 

 

  

 Понуђач којем се додељује уговор: 

УР Политиколог из Београда 

Комисија је предлаже декану Факултета да  уговор закључи са УР Политиколог из Београда 

 

 

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.  
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Поука о правном леку: Против ове Одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту 

права у року од пет дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне 

набавке.  

Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних 

набавки, а предаје се наручиоцу. 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА 

Проф.др Драган Симић 

Објавити на Порталу јавних набавки и интернет страни Факултета. 

 

 

 


