
 

Београд, Митрополита Петра бр.8, Тел.011/2762-225; Факс 011/2764-757 ПИБ: 105202498, Матични број: 17698672 

Т.рн    840-1051668-49   , www.ckvladadivljan.rs; email: office@ckvladadivljan.rs Page 1 

 

Број одлуке:  ППЈН    16-10/19 
Датум: 07 .03.2019. 

 
На основу члана 108. и у складу са прилогом 3Ж Закона о јавним набавкама (''Службени 

гласник Републике Србије'', бр. 124/12),   и на основу Извештаја о стручној оцени понуда број 
ППЈН   16-9/19  од 07.03.2019. наручилац, Центар за културу“Влада Дивљан“ , доноси: 

 
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

- преговарачки поступак без објављивања позива  за подношење понуда ППЈН   16 / 19  
-  

1. Назив наручиоца-   Центар за културу „Влада Дивљан“ .Митрополита Петра бр. 8 , 
Београд  

2. Врста наручиоца -    Установа  – култура 
3. Врста предмета   -    Услуге 
4. Опис предмета набавке                                                                                                                 

Предмет јавне набавке : ЈЕДНО  извођење  позоришне представе “СУМЊИВО ЛИЦЕ“.  
5. Ознака из ОРН:  92000000 услуге у области рекреације,културе и спорта 
6.  Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену 
На основу чл. 36. ст. 1. тач. 2) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013) , позитивног Мишљења Управе за јавне набавке бр. 404-02-
847/19  од 28.02.2019. год.  , Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: ППЈН  16-
3/19  од  05.03.2019. и  Решења о образовању комисије за јавну набавку број: ППЈН   16-
4/19   од  05.03.2019. год. и Извештаја о стручној оцени понуда  ППЈН  16-9/19   од 
07.03.2019. год. 
7. Процењена вредност набавке:   70.000,00  
8.   Број примљених понуда:  1 
9.   Највиша и најнижа понуђена цена:   70.000,00 

     10.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  70.000,00                                                            
11.  Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:     /                                                     
12.  Основни  подаци  о понуђачу и понуди којој је додељен уговор: Удружење  драмских 
уметника “АПАРТЕ“ из Новог Пазара, Палих бораца 26, кога заступа Семир Гицић, М.Б 
28136137, ПИБ 108411820                                               
   13.   Период важења уговора:  Календарска   сезона  2019. год.                                                                 

14.  Податке о начину и року за подношење захтева за заштиту права:  

Против ове одлуке незадовољни понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту 
права у року од  10 дана од  дана пријема исте. 
 

                                                                                                                         ЦК“ВЛАДА ДИВЉАН“ 
У Београду,  07.03.2019. год. 
 

  
 
                Љубиша Ђуровић ,   директор 
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