
Установа Спортски центар „Бор“ у Бору  

Зелени булевар бб, 19210 Бор 

Комисија за јавну набавку  

Број: ЗАП – брoj:1702 . од 13.11.2017  . године 
ЈН 04/2017 

ЗАПИСНИК 
О ОТВАРАЊУ ПОНУДА 

 
 

1) Поступак отварања понуда спроводи се дана 13.11.2017.године са почетком у 12 часова у просторији 
зграде Установе Спортски центар „Бор“ у Бору – Ресторана „Медаља“. 

2) Предмет јавне набавке број ЈН 04/2017 су  Добра – набавка горива за моторни погон (Европремијум BMB 
95 и Евродизел ). 
             Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН) : 09132100   Европремијум  БМБ 95  ,  
                                                                                                 (ОРН): 09134200    Евро дизел 

3) Укупна процењена вредност јавне набавке добра је износ од  275.000,00 динара без урачунатог пдв-а.  
Позив и конкурсна документација су објављени 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/ 

             Критеријум за оцену понуда је била  „најниже понуђена цена“. 

4) Чланови комисије за јавну набавку који учествују у поступку отварања понуда  су :      

 Чланa комисије Гојко Џаковић  

Члан комисије Мирјана Денисов 

Члан комисије Дејан Станковић 

 
5) Констатује се да нa отварању понуда присуствују овлашћени представници понуђача :  
     ТУД  ДОО «МИХАЈЛОВИЋ»  овлашћење за Миленковић Златомир бр. 008200290 , ПС Бољевац 

6)  Поступку отварања понуда присуствују и друга лица: Нема 

7)  Благовремено, до дана 13.11.2017. године до 1100 сати пристигле су понуде следећих  понуђача и то по 
наведеном редоследу:      
 
Ред. Број Заводни бр.код  

Наручиоца 
Назив понуђача Датум    

пријема 
Час  

пријема 
1. 

1662 
НИС ад 

Булевар 12 фебруар бр.157  
18000 Ниш 

06.11.2017.год. 08.00 

2 
 1696 

ЛУКОИЛ СРБИЈА АД 
Булевар Михајла Пупина бр.165 д 

11070 Нови Београд 

13.11.2017.год 09.28 

3 
 1697 

ТУД «МИХАЈЛОВИЋ» ДОО 
Доња Мутница  
35250 Параћин 

13.11.2017.год 10.10 

 

8)  У поступку јавне набавке 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 

http://www.sportskicentarbor.com/


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 

 
Неблаговремено приспеле понуде: једна понуда 
- КНЕЗ ПЕТРОЛ ул.Царице Јелене бр.28, 11273 Батајница заведена код наручиоца бр.1700 од  

13.11.2017год.     у 12.20 часова  
 



 
9)  Уочени недостаци у понудама: нема 
 
10)  Евентуалне примедбе представника понуђача које се односе на поступак отварања  понуда: нема  
 
11)  Потписи чланова  Комисије : 

1.  Члан комисије Гојко Џаковић   

2. Члан комисије Мирјана Денисов   

3. Члан комисије Дејан Станковић  

 
12) Потписи присутних овлашћених представника понуђача: 

       Миленковић Златомир _____________________________ 
 
13) Разлози због којих је овлашћени представник понуђача одбио да потпише записник: Нема   

14) Поступак отварања понуда за набавку добра завршен је  у 1242 сати. 
 

            Записник водила Бранкица Михајловић   __________________. 

15) Понуђачима – овлашћеним представницима који су присуствовали поступку отварања понуда за ЈН 
04/2017, копија записника је уручена по отварању понуда, а осталим понуђачима биће прослеђена у року 
од 3 дана од дана отварања понуда. 
 
У Бору, дана  13.11.2017.године                            

 
  Примио дана  __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На  основу потребе  ангажовања   лица  за обављање послова које су ван  делатности  послодавца  ( за  рад  
ван  радног односа)  Установа  Спортски центар „БОР“ у Бору  објављује:   
 

ОГЛАС 
за  посао спасиоца на базену  у  Установи  Спортски центар „БОР“ у Бору 

 

Установи  Спортски центар „БОР“ у Бору су потребна 2 (два) извршиоца - спасиоца на затвореним 
базенима са којим би склопили уговор о привременим и повременим пословима. 
 
 Опис посла 
Потребан лиценцирани спасилац за : 

 бригу о сигурности купача 
 превентивно  деловање 

Знање и вештине 
 организацијске вештине 
 брзина и спретност 

Радно искуство 
 Обавезно  искуство на истим пословима. 

 
Профил кандидата 
Потребне су: 

 озбиљне и одговрне особе 



 спремне на брзо и правовремено реаговање 
 образовање минимум  средња  школа 

Нудимо 
 рад у динамичном окружењу 
 радно време од 15-19 часова радним даном  и 11-19 часова викендом 
 плата  по уговору о привременим и повременим пословима. 

 
Потребна документација уз пријаву  

 лиценца/ дозвола за рад за  посао  спасиоц на  води издата од акредитоване организације 
 диплома о завршеној средњој школи( III, IV степен)  
 лична карта (очитана са читача за лк) 
 кратка биографија (са описом квалификација , образовања  и радним искуством ) 

 
Документацију доставити лично или путем поште у затвореној коверти на адресу: 

 Установа Спортски центар „БОР“ у Бору 
 Ул. Зелени булевар бб 
 19210 Бор 

 
 
Напомена : Само лиценцирани спасиоци  биће  контактирани. 
                       Рок  за доставу понуда на адресу наручиоца  је 09.11.2017.године  до 12.00 часова 
 
 
 
 
 


