
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ 

 
Број: 11304 

Датум: 18.12.2019.године 

Београд 

Француска 3 

Јавна набавка број 32/2019 

 
 
Управницa Народног позоришта у Београду, на основу члана 3., 107. и члана 108. Закона о 

јавним набавкама ("Службени  гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  д о н о с и 

 
 

                                                             ОДЛУКУ  

                                                   О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

за  јавну набавку услуга хотелског смештаја са 4 звездице - хотел или гарни хотел 

(ЈНМВ 32/2019): 

        Наручилац је реализацијом поступка јавне набавке мале вредности под редним бројем 

32/2019, који има за предмет набавку услуга хотелског смештаја са 4 звездице- хотел или 

гарни хотел, одлучио да се уговор по овој јавној набавци додели понуђачу: Срботел доо, 

Белграде Инн Хотел, Француска 11, 11000 Београд, понуда број 11265 oд 

17.12.2019.године. 

        Саставни део ове Одлуке чини Извештај о стручној оцени понуда број 11267/1 од 

18.12.2019. године.                                                                                                                  

               Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у  

року од 3 ( три) дана од дана доношења. 

 

  

                                                ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

           Одлуком Управнице Народног позоришта у Београду, број 10809 од 04.12.2019.године,      

покренут је поступак јавне набавке 32/2019 мале вредности који има за предмет набавку услуга 

хотелског смештаја са 4 звездице - хотел или гарни хотел (ОРН 55110000 – Хотелски смештај). 

           Процењена вредност ове јавне набавке која се уговара на период од 12 месеци,  износи 

3.000.000,00 динара без ПДВ. 

    Обавезе које наручилац преузима уговором о јавној набавци биће уговорене у складу са 

прописима којима се уређује буџетски систем, односно располагање финансијским средствима. 

Јавна набавка  се врши се на терет средстава Народног позоришта у Београду: конто 422131.  

    Ова јавна набавка  предвиђена  је Планом набавки за 2019. годину,  број 478 од 14.01.2019. 

године и Допуном плана број 9251 од 22.10.2019.године. 



Међусобна права и обавезе између наручиоца и најповољнијег понуђача  регулишу  се 

уговором. 

           Решењем  број 10808 од 04.12.2019. године,   образована  је Комисија за јавну набавку у 

саставу: 

1. Милорад Јовановић  - председник Комисије  

2. Гојко Давидовић - члан  

3. Зоран Ивковић - члан  

Дана 04.12.2019. године, позив и конкурсна документација објављени су  на Порталу јавних 

набавки и интернет страници наручиоца.  

          Јавно отварање понуда је заказано за 17.12.2019. године у 12:00 часова. 

         Отварању понуда присуствовали су представници понуђача који су поднели пуномоћје: 

Ред. 

бр. 

Понуђач Представник Пуномоћје број 

1.  Menahot doo, ogranak Menahot 

tours  

Александар Јовановић                     54 

2. ADOC DOO Beograd,ogranak 

Envoy Hotel Beograd, 

Ана Јовићевић                  19044 

 

У остављеном року за подношење понуда, 17.12.2019. године до 10:00 часова, 

примљене су  понуде: 

 

      Понуђачи  су понудили,  у складу са утврђеним критеријумом Најнижа понуђена цена, 

следеће: 

Ред. 

бр. 

Понуда 

заведена 

Назив понуђача Датум пријема Час 

1. 11240 ADOC DOO Beograd,ogranak Envoy Hotel Beograd, 

Милорада Јовановића 11, 11147 Београд 

16.12.2019. 11:25 

2. 11265 Срботел доо, Белграде Инн Хотел, 

Француска 11, 11000 Београд 

17.12.2019. 09:20 

3.  11267 Menahot doo, ogranak Menahot tours, 

Устаничка 127ц, 11000  Београд 

17.12.2019. 09:25 



 
Присутни представници понуђача су поучени о праву увида у понуде, по оним елементима који се 

уносе у записник. 

            Присутни  представници понуђача нису имали примедбе на поступак отварања понуда и 

Записник.  

            Поступак отварања понуда завршен је у 12:15 часова.  

            Комисија за јавну набавку је извршила стручну оцену понуде и констатовала следеће: 

           - За услугу хотелског смештаја са 4 звездице, хотел или гарни хотел достављене су три 

понуде: 

             ADOC DOO Beograd,ogranak Envoy Hotel Beograd,Милорада Јовановића 11, 11147 Београд, 

понуда број 11240 oд 16.12.2019.године. 

             Срботел доо, Белграде Инн Хотел, Француска 11, 11000 Београд, понуда број 11265 oд 

17.12.2019.године. 

             Menahot doo, ogranak Menahot tours, Устаничка 127ц, 11000  Београд, понуда број 11266 oд 

17.12.2019.године. 

            -Понуда  ADOC DOO Beograd,ogranak Envoy Hotel Beograd,Милорада Јовановића 11, 11147 

Београд, понуда број 11240 oд 16.12.2019.године, оцењена је као одговарајућа и прихватљива.  

            -Понуда  Срботел доо, Белграде Инн Хотел, Француска 11, 11000 Београд, понуда број 

11265 oд 17.12.2019.године, оцењена је као одговарајућа и прихватљива.  

            -Понуда  Menahot doo, ogranak Menahot tours, Устаничка 127ц, 11000  Београд, оцењена је 

као неодговарајућа и неприхватљива јер је понуђени хотел на већој удаљености од тражене  а 

самим тим не испуњава техничке спецификације из Конкурсне документације . 

            У члану 3. Закона о јавним набавкама (ЗЈН) наводи се да је: одговарајућа понуда, понуда 

која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.  

Прихватљива понуда је понуда која је одговарајућа и која не условљава права наручиоца.  

У складу са чланом 107. ЗЈН наручилац је дужан да у поступку јавне набавке , пошто прегледа и 

оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. 

            На основу рангирања прихатљивих понуда, примењујући критеријум Најнижа понуђена 

цена Комисија за јавну набавку је утврдила следеће: 

Ред. 

бр. 

Понуда 

заведена 
Назив понуђача УКУПНА 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА без ПДВ-а 

УКУПНА 

ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА 

са ПДВ-ом 

Удаљеност хотела 

од службеног 

улаза, Француска 

3, Народног 

позоришта 

(уписана у понуду) 

1. 11240 ADOC DOO Beograd,ogranak Envoy 

Hotel Beograd,Милорада Јовановића 

11, 11147 Београд 

15.922,46 17.617,00 260 м 

2. 11265 Срботел доо, Белграде Инн Хотел, 

Француска 11, 11000 Београд 

14.408,82 15.877,00 180 м 

3. 11267 Menahot doo, ogranak Menahot tours, 

Устаничка 127ц, 11000  Београд 

 

11.242,00 13.395,00 700 м 



 


