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Дел.бр.713/15 
Вршац, 17.10.2015. 
 
На основу члана 107. ЗЈН („ Сл.Гласник“ РС број 14/2015 и 68/2015) наручилац Висока 
школа струковних студија „Михаило Палов“ у Вршцу, у поступку набавке хотелско-
угоститељских услуга  ЈНМВ 2/15 (трећа и четврта партија) а на основу Одлуке о 
додели уговора дел.бр.712/15 од 17.10.2015. а у вези са четвртом партијом предметне 
јавне набавке доставља                
 
      
              О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 
1.Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу је донела 
одлуку дел.бр. 654/15 од 06.10.2015. године  о спровођењу јавне набавке мале 
вредности ЈНМВ 2/15 -трећа и четврта партија.  
 
2. Јавна набавка је обликована по партијама (две партије) .  
 
3. Предмет јавне набавке су угоститељске-хотелске услуге који ће се реализовати у 
Вршцу током 2015 закључно са 31.03.2015. године. По оштем речнику јавних набавки, 
предмет јавне набавке су: 

55 11 0000  услуге хотелског смештаја; 
55 12 0000  хотелске услуге за састанке и и конференције; 
55 13 0000 остале хотелске услуге; 
55 30 0000 услуге ресторана и услуге послуживања храном; 
55 40 0000 услуге послуживања пића и напитака.  

  
4. У измењеном  плану набавки наручиоца, за 2015. годину, поменута јавна набавка се 
води под контом  423621 . 
 
Процењена вредност набавке је:  
    1) трећа партија –  400.000,00 динара  без пдв-а (480.000,00 динара са пдв-ом); 
    2) четврта партија- 333,333.00 динара без пдв-а (400.000,00 динара са пдв-ом) . 

 
5. Одступања од плана набавки са образложењем: Постоји одступања од плана јавних 
набавки код четврте партије у погледу висине процењене вредности-не и по укупној 
вредности јавне набавке. 

5.1). По плану јавних набавки за организацију четврте партије Конференције 
„wwvrsac2015“ која ће се одржати 29-30.октобра у Вршцу,  процењена вредност је  
333.333,00  (400.000,00 динара са пдв-ом). У предметној јавној набавци пристигла је 
само једна понуда на 360.874,91 без пдв-а (400.000,00 са пдв-ом). Процена вредности 
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јавне набавке је рачуната према бруто ценама за хотелске услуге које су анализиране, 
при чему нигде није наглашено колики је пдв на преноћиште, а полазило  се од  
претпоставке  да је пдв на преноћиште  20%. Разлика између претпостављеног пдв-а 

(20%) приликом израде плана и стварне висине пдв-а (10%) је створила разлику у 

погледу процењене вредности, при чему је укупна планирана вредност јавне 

набавке са додатим пдв-ом остала иста - 400.000,00 динара.  

С обзиром да је разлика између процењене вредности и понуђене цене мања од 10%  а  
ЗЈН у члану 51.став 4.одређује: „ Изменом и допуном плана јавних набавки сматра се 
измена у погледу повећања процењене вредности јавне набавке за више од 10%, измена 
предмета јавне набавке,односно планирања нове јавне набавке“, сматрамо да овај члан 
индиректно омогућава  прихватање овакве понуде, с обзиром да понуђена цена није 
већа за више од 10% од процењене вредности. 
5.2). Такође, члан 107.став 4.ЗЈН одређује: „Наручилац може доделити уговор понуђачу 
чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке  ако 
није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим  
понудама веће од од процењене вредности јавне набавке “ што такође представља још 
један правни основ за прихватање овакве понуде. 
5.3) У предметној јавној набавци  за партију 4. је поднета само једна понуда. По 
мишљењу комисије за стручну процену понуда  из разлога што остали потенцијални 
понуђачи нису имали тражене смештајне капацитете у периоду одржавања 
конференције односно већ су их издали за исту конференцију односно нису 
испуњавали додатни услов-поседовање биоскопске сале. 
5.4) Предметна јавна набавка је и са већом понуђеном ценом од процењене вредности у 
оквиру финансијског плана и плана јавних набавки и обезбеђених средстава за њено 
извршење.    
 

6. Позив и конкурсна документација су објављени на веб страници наручиоца и 
порталу УЈН 07.10.2015. године. 
 
 

 
     Председник Комисије за спровођење јавне набавке 
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