
 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  Error! Reference source not found. 

Управа за урбанизам, финансије, скупстинске и опсте послове 

ПИБ:  100876853  

ул. Томе Живановић бр.10 

35250 Параћин 

Република Србија 

Датум: 17.02.2023 

Број: 404-5-4/2023-В-01 

На основу члана 146. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19), наручилац доноси, 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Наручилац: Óďđŕâŕ çŕ óđáŕíčçŕě, ôčíŕíńčĽĺ, ńęóďńňčíńęĺ č îďńňĺ ďîńëîâĺ 

Референтни број: 404-5-4/2023-Â-01 

Назив набавке: Íŕáŕâęŕ óńëóăĺ đĺńňîđŕíŕ 

Број огласа на Порталу јавних набавки: 2023/С Ф02-0002173 

Врста уговора  Радови  Добра  Услуге 

Главна CPV ознака: 55310000 

Назив предмета / партије: Íŕáŕâęŕ óńëóăĺ đĺńňîđŕíŕ 

Процењена вредност предмета / партије (без ПДВ-а): 958.333,00 Валута: РСД 

Уговор се додељује привредном субјекту: 

МИХАЈЛОВИЋ БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ ДОО, 112960490, БРАНКА КРСМАНОВИЋА, 11, ДОЊА МУТНИЦА, 35255, Србија 

 

Вредност уговора (без ПДВ): 423.000,00 

Вредност уговора (са ПДВ): 507.600,00 

Валута: РСД 



 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

   

Подаци о поступку 

Назив поступка Набавка услуге ресторана 

Реф. број 404-5-4/2023-В-01 

Врста поступка Отворени поступак 

Број и датум одлуке о спровођењу 404-5-4/2023-В-01, 31.01.2023 

Процењена вредност 958.333,00 

Техника  

ЦПВ 55310000-Услуживање у ресторанима 

Кратак опис набавке Неопходно је спровести услугу ресторана у објекту понудјача за госте на основу одобреног захтева надлежног лица, у складу са достављеном техничком 
спецификацијом и оквирном процењеном вредношћу у складу са Правилником о коришћењу репрецентације, где су финансијска средства предвидјена 
у финансијском плану Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове за 2023.гд., са конта 423621 - Угоститељске услуге. 

Подељен у партије НЕ 

Образложење зашто предмет није подељен у 

партије 

 

Број огласа 2023/С Ф02-0002173 

Врста огласа Јавни позив 

Објављено 03.02.2023 

Рок за подношење 13.02.2023 12:00:00 
 

  

Чланови комисије за јавну набавку 

Име и презиме 

Александар Станојевић 

Марија Петковић 

Весна  Петровић 
 

 

Подаци о предмету / партијама 

Назив партије Набавка услуге ресторана 

Критеријум за доделу уговора на основу Цене 
   

  

   



 

 

 
 

Подаци о отварању 

Датум и време отварања: 13.02.2023 12:00:00 

Електронско отварање понуда завршено у: 13.02.2023 12:06:09 

Број пристиглих понуда / пријава 3 
 

 

Понуђач Облик понуде Ознака / број понуде Подизвођачи Датум и време подношења 

ПЕТРУС ДОО ПАРАЋИН, ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ, 84, 35250, ПАРАЋИН, Србија Самостално 01/2023 НЕ 9.2.2023. 13:29:18 

Приспели су делови понуде / пријаве који нису поднети путем Портала: ДА 

Сви делови који нису поднети путем Портала су приспели благовремено: ДА 

Делови понуде који нису поднети путем Портала: Датум и време пријема Опис примљеног дела 

 13.2.2023. 10:58:00 Понуђач ДОО Петрус - Параћин, ул.Царице Милице 
бр.84., је доставио благовремено средство обезбеђења 
за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу са 
траженом документацијом у складу са ЗЈН и конкурсном 
документацијом. 

ЈАСМИНА РАДИВОЈЕВИЋ ПР УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА СТОЛОВО ЈАС 
ПАРАЋИН, БОВАНСКА, 52А, 35250, ПАРАЋИН, Србија 

Самостално 01/2023 НЕ 11.2.2023. 11:58:00 

Приспели су делови понуде / пријаве који нису поднети путем Портала: ДА 

Сви делови који нису поднети путем Портала су приспели благовремено: ДА 

Делови понуде који нису поднети путем Портала: Датум и време пријема Опис примљеног дела 

 13.2.2023. 11:09:00 Понуђач Јасмина Радивојевић ПР УР Столово ЈАС - 
Параћин, ул. Бованска бр.52А,  је доставио благовремено 
средство обезбеђења за озбиљност понуда и то бланко 
сопствену меницу са траженом документацијом у складу 
са ЗЈН и конкурсном документацијом. 

МИХАЈЛОВИЋ БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ ДОО, БРАНКА КРСМАНОВИЋА, 11, 
35255, ДОЊА МУТНИЦА, Србија 

Самостално 10/Т НЕ 13.2.2023. 09:20:57 

Приспели су делови понуде / пријаве који нису поднети путем Портала: ДА 

Сви делови који нису поднети путем Портала су приспели благовремено: ДА 

Делови понуде који нису поднети путем Портала: Датум и време пријема Опис примљеног дела 

 10.2.2023. 12:18:00 Понуда Михајловић бензинске станице ДОО - Параћин, је 
доставио благовремено средство финансијског 
обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену 
меницу са траженом документацијом а у складу са ЗЈН и 
конкурсном документацијом. 

 

 

  

 

  



 

 

 
 

Аналитички приказ поднетих понуда 

 Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Рок и начин 
плаћања 

Рок важења 
понуде 

ЈАСМИНА РАДИВОЈЕВИЋ ПР 
УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА 
СТОЛОВО ЈАС ПАРАЋИН 

720000.00 864000.00 РСД 15 дана 30 

МИХАЈЛОВИЋ БЕНЗИНСКЕ 
СТАНИЦЕ ДОО 

423000.00 507600.00 РСД 15 дана.на 
текући рачун 
понуђача 

30 

ПЕТРУС ДОО ПАРАЋИН 769500.00 923400.00 РСД 15 дана 30  
 

 

  

  

   

Аналитички приказ понуда након допуштених исправки 

 Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Рок и начин 
плаћања 

Рок важења 
понуде 

ЈАСМИНА РАДИВОЈЕВИЋ ПР 
УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА 
СТОЛОВО ЈАС ПАРАЋИН 

720000.00 864000.00 РСД 15 дана 30 

МИХАЈЛОВИЋ БЕНЗИНСКЕ 
СТАНИЦЕ ДОО 

423000.00 507600.00 РСД 15 дана.на 
текући рачун 
понуђача 

30 

ПЕТРУС ДОО ПАРАЋИН 769500.00 923400.00 РСД 15 дана 30  
 

 

  

  

   

Стручна оцена 

Понуђач Прихватљиво Одбијено или се не разматра Износ Износ (са ПДВ) Валута 

ПЕТРУС ДОО ПАРАЋИН ДА НЕ 769.500,00 923.400,00 РСД 

Напомена уз преглед понуде: Комисија констатује да понуда не садржи битне недостатке, да нема основа за искључење из поступка јавне набавке чл. 111. и чл.112. 
Закона о јавним набавкама, да нису утврђени други недостаци због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није 
могуће упоредитит са другим понудама и да понуда не прелази процењену вредност јавне набавке што је чини прихватљивом. 

ЈАСМИНА РАДИВОЈЕВИЋ ПР УГОСТИТЕЉСКА 
РАДЊА СТОЛОВО ЈАС ПАРАЋИН 

ДА НЕ 720.000,00 864.000,00 РСД 

Напомена уз преглед понуде: Комисија констатује да понуда не садржи битне недостатке, да нема основа за искључење из поступка јавне набавке чл.111. и чл.112. 
Закона о јавним набавкама, да нису утврђени други недостаци због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није 
могуће упоредити са другим понудама и да понуда не прелази процењу вредност јавне набавке што је чини прихватљивом. 

МИХАЈЛОВИЋ БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ ДОО ДА НЕ 423.000,00 507.600,00 РСД 

Напомена уз преглед понуде: Комисија констатује да понуда не садржи битне недостатке, да нема основа за искључење из поступка јавне набавке чл.111. и чл.112. 

 



 

 

Закона о јавним набавкама, да нису утврђени други недостаци због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није 
могуће упоредити са другим понуда и да понуда не прелази процењену вредност јавне набавке што је чини прихватљивом. 

  

 

   

Уговор ће се доделити ДА 

Сукоб интереса који је утврђен и мере које су 
поводом тога предузете 

 

Додатни подаци / Напомена  

 

 

    

Понуђач Ранг Образложење ранга Бира се 

МИХАЈЛОВИЋ БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ ДОО 1 Цена понуде: 423.000,00 РСД ДА 

ЈАСМИНА РАДИВОЈЕВИЋ ПР УГОСТИТЕЉСКА 
РАДЊА СТОЛОВО ЈАС ПАРАЋИН 

2 Цена понуде: 720.000,00 РСД НЕ 

ПЕТРУС ДОО ПАРАЋИН 3 Цена понуде: 769.500,00 РСД НЕ 
 

  

    

Образложење избора 
 

Понуда понуђача Михајловић бензинске станице ДОО - Параћин, ул. Бранка Крсмановић бр.11., је прихватљива јер испуњава све 
услове предвиђене Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом. 

 

  

    
  

 

   



 

 

Понуда понуђача Михајловић бензинске станице ДОО - Параћин, ул. Бранка Крсмановић бр.11., је прихватљива јер испуњава све 

услове предвиђене Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом. 

Упутство о правом средству: 

Против ове одлуке, понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од десет дана од дана објављивања на 

Порталу јавних набавки у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19) 


