
 

Наручилац 
ЈП СТЦ 

Природњачки 

центар Свилајнац 
 

Адреса 
Краља Петра Првог 

111 
 

Место Свилајнац 
 

Број одлуке         280 /2019 

 

Датум 19.02.2019. године 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкамa ("Службени гласник РС", 

број 124/12,14/15 и 68/15), директор ЈП СТЦ Природњачки центар Свилајнац 

доноси 

 

О Д Л У К У  

о додели уговора 

 

          На основу извештаја о стручној оцени понуда  274/2019  од 
18.02.2019.године додељује се  уговор  за Набавку  Услуге маркетинга, 

телевизијске продукције, израде и емитовања прилога за потребе Природњачког  

центра ''Свилајнац''   понуђачу: 

 
– Тв Центар ДОО Светог Саве 60,  35210 Свилајнац 257/2019 од  14.02.2019. године  

(45/19 од 12.02.2019) 

 

О б р а з л о ж е њ е  
Наручилац је дана 08.02.2019. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности бр. 02/2019, за набавку Услуге маркетинга, телевизијске 

продукције, израде и емитовања прилога за потребе Природњачког  центра 

''Свилајнац'' . 

 

За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда 

на Порталу управе за јавне набавке дана 08.02.2019. године. 

 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигла је 1 

понуда. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је 

приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда 274/2019 од 18.02.2019. године, 

Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 

 

1) Подаци о јавној набавци  

Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег 

речника набавке  

Услуге маркетинга, телевизијске 

продукције, израде и емитовања прилога за 

потребе Природњачког  центра ''Свилајнац'' 

редни број ЈНМВ 04/2019   

  79340000 - Услуге оглашавања и 

маркетинга 
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Редни број јавне набавке 02/2019 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 550.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 660.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци(без ПДВ-а) 540.000,00 динара, 

Вредност уговора о јавној набавци(са ПДВ-ом) 648.000,00 динара, 

Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности 

Редни број набавке у плану Јавних набавки 1.2.2. 

Оквирно време  покретања поступка фебруар  2019.године 

Оквирно време закључења уговора март 2019.године 

Оквирно време извршења уговора децембар  2019.године 

Евентуална одступања од плана набавки / 

Позиција  Средства за наведену набавку су 

предвиђена у финансијском плану за 2019. 

годину, конто 5350-трошкови рекламе и 

пропаганде 

 

   

2) Укупан број поднетих понуда:   1 
 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1.  

Тв Центар ДОО Светог Саве 60,  35210 

Свилајнац 257/2019 од  14.02.2019. године  

(45/19 од 12.02.2019 ) 

/ 

 

 

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за 

њихово одбијање:  
 

 

Број под којим је 

понуда заведена 
Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

 / /                          / 

 

 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

 

Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена: 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а  

1.  

Тв Центар ДОО Светог Саве 60,  35210 

Свилајнац 257/2019 од  14.02.2019. године  

(45/19 од 12.02.2019 ) 
     540.000,00 динара 

 

 

 

 

 

 



 


