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Овлашћено лице Наручиоца-Председник Српске асоцијације америчког фудбала, на основи 

Извештаја комисије о стручној оцени понуде бр.01-20 од 30.09.2020. године, а у складу са 

чланом 104.став 3 и чланом 108.став 1 ЗЈН РС (Сл.Гласник РС број 124-12, 14-15 и 68-15) 

доноси 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Јавна набавка број ЈВНМ 01-2020 

 
Уговор у поступку Јавне набавке број 01-2020, услуге 55110000, 55200000 и 55300000, 

спроводи се као поступак јавне набавке мале вредности, а по стицању услова из члана 

107.став 3 ЗЈН, додељује се понуђачу „Предузеће за угостотељство и туризам ЈУНИОР 

ДОО“ из Бруса, Брзеће ББ. 

 

Укупна понуђена цена (за пуних 260 пансиона) по датом обрасцу структуре цена износи 

650.000,00 РСД са обрачунатим ПДВом  и 579.488,00 РСД без обрачунатог ПДВа. 

Рок важења понуде износи 60 дана од отварања понуде. 

Назив и адреса објекта у коме ће бити спроведена понуда: Предузеће за угостотељство и 

туризам ЈУНИОР ДОО“ из Бруса, Брзеће ББ. 

Период коришћења услуге: долазак 08.10.2020. и одлазак 11.10.2020.године. Укупно 260 

пансиона, тј. 3 ноћења. 

Начин плаћања: Плаћање се врши на текући рачун понуђача услуге. 

Рок плаћања: 30 дана од доставе валидне и исправне фактуре. 

  

Образложење: 

 

Предмет јавне набавке: Смештај са исхраном спортиста и употребом терена и помоћних 

просторија за потребе кампа перспективних м спортиста, 55110000, 55200000 и 55300000. 

Процењена вредност јавне набавке је 600.000,00 РСД. Без ПДВа. 

 

Одлуком 01-2020 од 22.09.2020.године покренут је поступак Јавне набавке мале вредности 

за смештај и исхрану спортиста и употребом терена и помоћних просторија за потребе 

кампа перспективних младих спортиста. 

Одлуком је одређен критеријум за оцену понуда, а то је „најнижа понуђена цена“. 

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу ЈН, као и на официјалном сајту СААФа 

23.09.2020.године. 

Благовремено, тј. до 30.09.2020.године до 12.00 часова пристигле су понуде следећих 

понуђача: 

1. Предузеће за угостотељство и туризам ЈУНИОР ДОО“ из Бруса, Брзеће ББ, 

30.09.2020. у 09.11 часова. 

Није пристигла нити једна неблаговремена понуда. 



Поступак отварања понуда понуђача вођен је 30.09.2020.године са почетком од 13.00 часова 

на адреси Српске асоцијације америчког фудбала, Топлицин венац бр.19-21, Београд. ( 

Записник о отварању понуда 01-19) 

 

Цена и остали подаци из понуде: 

 

Понуђач: Предузеће за угостотељство и туризам ЈУНИОР ДОО“ из Бруса, Брзеће ББ. 

Број понуде: 01-2020 од 30.09.2020. 

Укупна цена за 260 пансиона без ПДВа: 579.488,00 РСД. 

Укупна цена за 260 пансиона са ПДВом: 650.000,00 РСД. 

Рок важења понуде: 60 дана. 

Рок плаћања: 30 дана. 

 

Понуда понуђача „Предузеће за угостотељство и туризам ЈУНИОР ДОО“ из Бруса, Брзеће 

ББ је прихватљива. 

 

С обзиром да је поннуда понуђача „Предузеће за угостотељство и туризам ЈУНИОР ДОО“  

уједно и једина понуда, као и да је стигла на време у назначеном року за ЈВНМ 01-2020, 

услуге 55110000, 55200000 и 55300000, поводом чега је Комисија за отварање понуда 

сачинила Извештај стручне Комисије о оцени понуде број 01-2020 од 30.09.2020.године. 

 

Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за Јавну набавку о додели 

уговора, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђача 

„Предузеће за угостотељство и туризам ЈУНИОР ДОО“ из Бруса, Брзеће ББ које је у 

предметном поступку Јавне набавке мале вредности поднело једину понуду бр.01-2020. 

дана 30.09.2020.године. 

 

 Укупна понуђена цена (за пуних 260 пансиона) по датом обрасцу структуре износи 

579.488,00 РСД без ПДВа и 650.000,00 РСД са урачунатим ПДВом. 

Рок важења понуде износи 60 дана од отварања понуде. 

Период коришћења услуге: долазак 08.10.2020. и одлазак 11.10.2020.године. Укупно 260 

пансиона, тј. 3 ноћења. 

 

Поука о правном леку: 

Против ове Одлуке Понуђач може Наручиоцу поднети Захтев за заштиту права у року од 5 

дана од дана објављивања на Порталу Јавних набавки. 

 

У Београду, 02.10.2020. 

 

 

                                                                 

 

 

 


