
Назив наручиоца: Установа Спортски центар“БОР“ у Бору 

Адреса: Зелени булевар бб, 19210 Бор  

Датум: 15.11.2017.година 

Број :1716 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 

- даље: Закон), и Извештаја Комисије о стручној оцени понуде  бр.1715 од 15.11.217 године, в.д. 

директор Установе спортски центар „БОР“ у Бору као представник Наручиоца, доноси: 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр.ЈН 4/2017 
 

Установа Спортски центар“БОР“ у Бору, ул. Зелени булевар бб, 19210 Бор као Наручилац у 

поступку јавне набавке мале вредности – добра - набавка горива за моторни погон (Европремијум 

BMB 95 и Евродизел ), редни број ЈН 4/2017, за потребе Установе Спортски центар „БОР“ у Бору.  

Уговор о јавној набавци додељује понуђачу ТУД «МИХАЈЛОВИЋ» ДОО, Доња Мутница , 35250 

Параћин  који је укупну понуду доставио у вредности-износ од 266.449,85 динара без ПДВ-а и 

319.739,82 динара са ПДВ-ом. 

Образложење 

 

Вршилац дужности директора Установе Спортски центар „БОР“ у Бору је донео Одлуку о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.1590  од 24.10.2017 године, чији је предмет 

добра - набавка горива за моторни погон (Европремијум BMB 95 и Евродизел ), редни број 

 ЈН 4/17, за потребе Установе Спортски центар „БОР“ у Бору.  

Подаци предмета јавне набавке бр. ЈН 4/17 је набавка добра - набавка горива за моторни погон 

(Европремијум BMB 95 и Евродизел )   за потребе Установе Спортски центар „БОР“ у Бору.  

Назив и ознака из општег речника набавки (ОРН) - 09132100   Европремијум БМБ 95,  (ОРН): 

09134200    Евро дизел.  

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

Процењена вредност јавне набавке је 275.000,00 динара без обрачунатог ПДВ. 

Позив и конкурсна документација објављени су дана 27.10.2017.године и Измена конкурсне 

документације објављена дана 01.11.2017.године на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници Наручиоца http://www.sportskicentarbor.com/ 

Јавна набавка предвиђена је у измењеном Плану набавки за 2017 Наручиоца бр. 1584-1 од 

24.10.2017. године. 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“, 

 за избор најповољнијег понуђача биће изабрана она понуда која има најнижу вредност дате 

понуде. 

Неблаговремено приспелих понуда била је једна:  од  КНЕЗ ПЕТРОЛ  , ул.Царице Јелене бр.28, 

11273 Батајница заведена код наручиоца бр.1700 од  13.11.2017год.   која је стигла на адресу 

наручиоца  у 12.20 часова  непосредном  доставом. 

У поступку јавне набавке мале вредности су учествовали следећи понуђачи и дали следеће 

услове: 

1)  Назив понуђача:  НИС ад 

Заводни бр. понуде код Понуђача:   ПРО 732130/ИЗ-ДО /015865 од 03.11.2017.године. 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:     275.186,00 динара 

              Висина ПДВ-а:          55.037,26  динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом:     330.223,56 динара 

 



1. Европремијум 

БМБ 95 

Укупна количина у литрима 705 

Јединична цена без ПДВ-а динара / литар  117,67 

Попуст без ПДВ динара/ литар  / 

Укупна вредност динара без ПДВ-а  82.957,35 

Износ ПДВ-а 16.591,46  

Вредност са ПДВ-ом 99.548,82  

2. Евро дизел 

Укупна количина у литрима 1565 

Јединична цена без ПДВ-а динара / литар  124,08 

Попуст без ПДВ динара/ литар  1,25 

Укупна вредност динара без ПДВ-а  192.228,95 

Износ ПДВ-а  38.445,79 

Вредност са ПДВ-ом  230.674,74 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

Укупна вредност динара без ПДВ-а (1+2) 275.186,30  

Износ ПДВ-а  55.037,26 

Укупна вредност динара са ПДВ-ом 330.223,56  

 

2)   Назив понуђача:  ЛУКОИЛ СРБИЈА АД 

Заводни бр. понуде код Понуђача:  5784-2 од 10.11.2017.године 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:    268.630,05 динара 

              Висина ПДВ-а:       53.729,45 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом:    322.359,50 динара 

 

1. Европремијум 

БМБ 95 

Укупна количина у литрима 705 

Јединична цена без ПДВ-а динара / литар 117,67  

Попуст без ПДВ динара/ литар 3,75  

Укупна вредност динара без ПДВ-а  80.313,60 

Износ ПДВ-а 16.059,90 

Вредност са ПДВ-ом 96.373,50 

2. Евро дизел 

Укупна количина у литрима 1565 

Јединична цена без ПДВ-а динара / литар 124,91 

Попуст без ПДВ динара/ литар  4,58 



Укупна вредност динара без ПДВ-а  188.316,45 

Износ ПДВ-а  37.669,55 

Вредност са ПДВ-ом  225.986,00 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

Укупна вредност динара без ПДВ-а (1+2) 268.630,05  

Износ ПДВ-а  53.729,45 

Укупна вредност динара са ПДВ-ом 322.359,50 

 

 

3)  Назив понуђача: ТУД ДОО «МИХАЈЛОВИЋ» 

Заводни бр. понуде код Понуђача:  84- 17 од 08.11.2017године. 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:     266.449,85 динара 

              Висина ПДВ-а:         53.289,97  динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом:    319.739,82 динара 

1. Европремијум 

БМБ 95 

Укупна количина у литрима 705 

Јединична цена без ПДВ-а динара / литар 117,67 

Попуст без ПДВ динара/ литар 5,00  

Укупна вредност динара без ПДВ-а 79.432,35  

Износ ПДВ-а 15.886,47 

Вредност са ПДВ-ом 95.318,82 

2. Евро дизел 

Укупна количина у литрима 1565 

Јединична цена без ПДВ-а динара / литар 124,50 

Попуст без ПДВ динара/ литар  5,00 

Укупна вредност динара без ПДВ-а  187.017,50 

Износ ПДВ-а  37.403,50 

Вредност са ПДВ-ом  224.421,00 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

Укупна вредност динара без ПДВ-а (1+2) 266.449,85 

Износ ПДВ-а 53.289,97  

Укупна вредност динара са ПДВ-ом 319.739,82 

 

 

 

 

 



Комисија за јавну набавку је у фази стручне анализе свих понуда Понуђача и провере понуда 

утврдила да je НЕПРИХВАТЉИВА ПОНУДА  понуђача НИС ад, Булевар 12 фебруар бр.157,  18000 

из следећих разлога:  

- Понуђач НИС ад,  Булевар 12 фебруар бр.157,  18000 Ниш из разлуга што   понуда  прелази 

процењену вредност  јавне набавке. 

Понуда НИС ад је 275.186,30  динара без обрачунатог ПДВ , а процењена вредност јавне набавке 

мале вредности ЈН 04/2017 ЈЕ  275.000,00 динара без обрачунатог ПДВ. 

  

Применом критеријума „најнижа понуђена цена“ сачињена је следећа ранг листа понуђача који су 

доставили ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ: 

Р. бр.  Назив и седиште понуђача Понуђена цена без ПДВ-а  Понуђена цена са ПДВ-ом 

1. ТУД «МИХАЈЛОВИЋ» ДОО 

Доња Мутница  

35250 Параћин 

266.449,85 319.739,82 

2. 

 

ЛУКОИЛ СРБИЈА АД 

Булевар Михајла Пупина бр.165 д 

11070 Нови Београд 

268.630,05  322.359,50 

 

Комисија за јавну набавку је по спроведеном оцењивању и рангирању понуда,  констатовала да је 

најповољнију понуду за набавку добра - – набавка горива за моторни погон (Европремијум BMB 

95 и Евродизел ) за потребе Установе Спортски центар „БОР“ у Бору, редни број јавне набавке ЈН 

4/17 дао понуђач ТУД «МИХАЈЛОВИЋ» ДОО,  са седиштем  у  Доња Мутница , 35250 Параћин 

С тога, Комисија за јавну набавку предлаже Наручиоцу – в.д. Директору Установе Спортски 

центар „БОР“ у Бору, да се уговор о јавној набавци добра, додели понуђачу: ТУД 

«МИХАЈЛОВИЋ» ДОО,  са седиштем  у  Доња Мутница , 35250 Параћин који је укупну понуду 

доставио у вредности-износ од 266.449,85динара без ПДВ-а и 319.739,82динара са ПДВ-ом. 

У складу са изнетим в.д. Директора Установе Спортски центар „БОР“ у Бору прихвати је предлог 

дат у Извештају о стручној оцени понуда па је на основу чл.108. Закона о јавним набавкама 

одлучено као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана 

објављивања на Порталу јавних набавки. 

Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

 

                           

                                                                                                              Установа Спортски центар „БОР“ у Бору   

                                                                                                                                       в.д. Директора 

 

Бојана Длбокић Дубочанин      

 


