
 На основу  чл. 107. и 108.Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Народног позоришта Ниш, Синђелићев Трг бб, 

доноси 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

 

  Д О Д Е Љ У Ј Е   С Е   уговор понуђачу „ТОНЧЕВ ГРОУП“ ДОО НИШ, ул. 

Вожда Карађорђа бр. 12, за јавну набавку услуге хотелски смештај и пратеће угоститељске 

услуге у хотелу високе категорије у Нишу за потребе фестивала „Театар на раскршћу“, 

ЈНМБ-У- 01/2019   

 Предмет јавне набавке је набавка услуге хотелски смештај и пратеће угоститељске 

услуге у хотелу високе категорије у Нишу за потребе фестивала „Театар на раскршћу“ 

ОРН55100000 – хотелске услуге, број ЈН 01/2019 

 Одлуком наручиоца - Народног позоришта Ниш бр. 01-344 од 18.02.2019. године 

покренут је поступак јавне набавке мале вредности услуга бр. 01/2019 - услуге хотелски 

смештај и пратеће угоститељске услуге у хотелу високе категорије у Нишу за потребе 

фестивала „Театар на раскршћу“ и образована Комисија Решењем о образовању комисије за 

јавну набавку, бр. 01-361 од  18.02.2019. године. 

 

Средства потребна за реализацију јавне набавке обезбеђена су Финансијским планом за 2019. 

бр.01-2326 од 28.12.2018. године. Предметна набавка је предвиђена Финансијским планом за 

2019.годину бр. 2326 од 28.12.2018. године, позиција 250  конто 423900 као и Планом набавки  

за 2019. годину број 01-355 од 18.02.2019. године,  у табели под редним бројем 1.2.1. – 

услуге. Процењена вредност јавне набавке у укупном износу без ПДВ-а износи 

3.000.000,00 динара 

 Назив и ознака из општег речника набавке – ОРН 55100000 – хотелске услуге 

 Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

Наручилац је одлучио да примени поступак јавне набавке мале вредности јер је 

укупна процењена вредност предметне услуге на годишњем нивоу нижа од 5.000.000 динара. 

  Комисија је утврдила: 

  Благовремено, тј. до дана 04.03.2019. године до 12:00 часова, пристигла је 1(једна) 

понуда понуђача: 

„ТОНЧЕВ ГРОУП“ ДОО НИШ, ул. Вожда Карађорђа бр. 12 матични број: 21209163, ПИБ: 

109604854,  је самостално поднео понуду број 34 од 01.03.2019. Укупна вредност понуде (1-

6) износи 41.187,26 динара без ПДВ, односно 46.200,00 динара са ПДВ. 

Рок и начин плаћања: 45 дана, од испостављања фактуре на адресу Наручиоца 

Рок важења понуде је 45 дана од дана отварања понуда.  

Рок за резервацију 2 дана  

Ниво категоризације: 4 звездице 

Удаљеност објекта од зграде Наручиоца: 150 м године и иста је одговарајућа и  прихватљива. 

 Комисија предлаже Наручиоцу да понуђачу „ТОНЧЕВ ГРОУП“ ДОО НИШ, ул. 

Вожда Карађорђа бр. 12 понуда број број 34 од 01.03.2019. године године,укупна вредност 

понуде (1-6) износи 41.187,26 динара без ПДВ, односно 46.200,00 динара са ПДВ, додели 

уговор о јавној набавци услуга ЈНМБ-У- 01/2019 

 Директор Народног позоришта Ниш прихватио је предлог Комисије за јавну набавку 

услуга, ЈНМБ-У- 01/2019 – услуге: хотелски смештај и пратеће угоститељске услуге у хотелу 

високе категорије у Нишу за потребе фестивала „Театар на раскршћу“, и одлучио да додели  

уговор о јавној набавци понуђачу „ТОНЧЕВ ГРОУП“ ДОО НИШ, ул. Вожда Карађорђа 

бр. 12 
  

         ДИРЕКТОР 

          ____________________ 

        Спасоје Ж. Миловановић 


