
 
Установа Спортски центар „Бор“ у Бору  
Зелени булевар бб, 19210 Бор 
Број: 861/2016 
Датум, 30.06.2016. године 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“ број: 124/2012, 14/2015, 
68/2015), и Извештаја Комисије о стручној оцени понуда – ИЗВ – ЈН 03/2016 од дана 29.06.2016. год,  Дирeктор 
Установе Спортски центар „Бор“ у Бору као представник Наручиоца, доноси: 

 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. ЈН 03/2016 

 
 

Установа Спортски центар „Бор“ у Бору ,ул.Зелени булевар бб, 19210 Бор као Наручилац у поступку  
јавне  набавке  мале вредности   –  Услуге – Остале стручне услуге – Спасиоци  редни број ЈН 03/2016., за 
потребе  отворених  базена  Установе Спортски центар „Бор“ у Бору.   
Уговор о јавној набавци додељује  понуђачу  Планинарско спортски икстрим клуб „ROK AND ICE“, Ђуре 
Ђаковића бр.1, 19210 Бор понуда број: 1010/2016 од  25.06.2016. године, код наручиоца заведена под 
бројем: 845/2016 од 28.06.2016. године. који је укупну  вредност понуде  бруто норма час без ПДВ-а:   
226,19 динара. 
           
 

Образложење 
 
Дирeктор Установе Спортски центар „Бор“ у Бору је донео Одлуку  о покретању поступка јавне набавке  мале 
вредности  бр.772/2016 од 17.06.2016.године чији је предмет   Услуге – Остале стручне услуге – Спасиоци  , 
редни број ЈН 03/2016. Предмет јавне набавке  - Услуге – Остале стручне услуге - Спасиоци 
Назив и ознака из општег речника набавки (ОРН): 75200000 
Процењена вредност јавне набавке је 1.221.458,00 динара без ПДВ-а. 
Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану за плаћање: 
Средства за наведену набавку су предвиђена  финансијским планом наручиоца на програм. класиф. 1301-
0001, функција 810, позицији 258, економска класификација 423599– остале стручне услуге-спасиоци. 
        - позив и конкурсна документација објављени су дана 21. 06. 2016. године на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници Наручиоца www.opstinabor.rs 

        - јавна набавка предвиђена је у измењеном Плану набавки за 2016. годину  Наручиоца  , број: 740/2016 и 
то:  Јавне набавке, редни број у Плану 1.2.1. остале стручне услуге - спасиоци - број јавне набавке: ЈН 03/2016 
-финансијска средства за јавну набавку обезбеђена Решењем о употреби средсава текуће буџетске резерве 
број 401-400/2016-II од 13.06.2016.године.  
-избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“ за избор 
најповољнијег понуђача биће изабрана она понуда која је има најнижу вредност дате понуде. 

Неблаговремено приспелих понуда није било. 

У  поступку јавне набавке мале вредности учествовао је један понуђачи и дао следеће услове: 

1. Назив Понуђача Планинарско спортски икстрим клуб „ROK AND ICE“,  

                                       ул.Ђуре Ђаковића бр.1 19210 Бор 

Заводни број код Понуђача:  1010/16 од 25.06.2016. 

- Укупна вредност понуде бруто норма час без ПДВ-а:   226,19 динара 

- Укупан износ понуде са ПДВ-ом :      није у систему ПДВ-а 

   - Начин плаћања:  

  У року од  5 дана од дана уредно примљене  фактуре(рачуна)   

 - Место пружања услуга : Место извршења услуге је објекат-отворени базени Установа спортски центар 

„БОР“ у Бору. 

 - Рок извршења услуге је Рок извршења услуге  се планира 75 дана или до утрошених планираних средстава  

Рок важности понуде: 30 дана од дана отварања понуда  

 

http://www.opstinabor.rs/


 
      
    Комисија за јавну набавку је у фази стручне анализе понуде Понуђача и провери понуде  утврдила да 
је  ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА  јединог понуђача 
 

Ред. 

бр. 
Понуђач 

Понуђена  цена 

 Бруто норма час без ПДВ-а 

Понуђена  цена 

Бруто норма час без ПДВ-а  

1. 
Планинарско спортски икстрим клуб 

 „ROK AND ICE“,  
Ђуре Ђаковића бр.1 19210 Бор 

226,19 динара 
   Није у систему ПДВ-а 

 
 
           Комисија за јавну набавку,  је по спроведеном  оцењивању  понуде, констатовала  да је једина и уједно 

најповољнија понуду за набавку Услуге – Остале стручне услуге – Спасиоци за  отворене базене Установе 

Спортски центар „Бор“ у Бору редни број јавне набавке: ЈН-03/2016, дао понуђач: Планинарско спортски 

икстрим клуб „ROK AND ICE“, Ђуре Ђаковића бр.1 19210 Бор 

          С тога, Комисија за јавну набавку предлаже  Наручиоцу –директору Установа Спортски центар 

„Бор“ у Бору , да се уговор о јавној набавци добра, додели Понуђачу: Планинарско спортски икстрим 

клуб „ROK AND ICE“, Ђуре Ђаковића бр.1 19210 Бор који је укупну понуду доставио у вредности-износ 

понуђена цена бруто норма час од  226,19 динара без пдв-а . 

У складу са изнетим  Дирeктор Установе Спортски центар „Бор“ у Бору прихватио 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 наабавки.  
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 
                                                                 Директор 
 
                                                          _____________________________ 
                                                             Милан Илић, дипл.инж. ЗОП                                         
                              


