
Назив наручиоца: Установа Спортски центар“БОР“ у Бору 

Адреса: Зелени булевар бб, 19210 Бор  

Датум: 07.02.2020. године 

Број: 254/2020 

 

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

- даље: Закон), доносим следећу: 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  УСЛУГА  - Остале стручне услуге – 

израда аката о Процени ризика од катастрофа, План заштите и спасавања и План заштите 

од удеса 

Редни број ЈНМВ бр. 02/2020 

 

  Уговор се додељује понуђачу ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ  А.Д. НОВИ САД,  21101 

Нови Сад,  Марка Миљанова 9/9А, понуда број: 12-01-20-0033 од 29.01.2020.године, код наручиоца 

заведена под бројем  188/2020 од 31.01.2020.године. 

Образложење 

Наручилац је дана 22.01.2020 године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности број 115/2020 године  чији је предмет – Услуга -  Остале стручне услуге – израда аката о 

Процени ризика од катастрофа, План заштите и спасавања и План заштите од удеса. 

 Позив  и конкурсна документација су објављени дана  24.01.2020. године на  Порталу јавних           

набавки и на интернет страници Наручиоца http://www.sportskicentarbor.com/ 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 

219/2020 од 04.02.2020 године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда, 

датој у Извештају од 06.02.2020 године. 

У извештају о стручној оцени понуда комисија је констатовала следеће: 

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:  

 

Предмет јавне набавке је: набавка Услуга  – Остале стручне услуге – израда аката о Процени 

ризика од катастрофа, План заштите и спасавања и План заштите од удеса. 

Јавна набавка предвиђена је у  Плану набавки за 2020 годину  Наручиоца, под  редним бројем 

1.2.2. програм.класиф. 1301-0004, функција 810, позицији 347/0, економска класификација –

конто/позиција 423599- 1301-0004 Остале стручне услуге – израда аката о Процени ризика од 

катастрофа, План заштите и спасавања и План заштите од удеса. 

 Назив и ознака из општег речника набавки: 90711100 – Процена ризика или опасности, осим у                 

грађевинарству. 

Процењена вредност јавне набавке је 1.300.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.  

http://www.sportskicentarbor.com/


Предметна јавна набавка није обликована по партијама 

2. Наручилац самостално спроводи поступак јавне набавке. 

 

Рок за подношење понуда 04.02.2020 године до 11
00

. 

Јавно отварање понуда обављено је дана 04.02.2020 године у 11
30

 часова  на адреси  Наручиоца 

ресторан ,,Медаља“, ул. Зелени булевар бб,19210 Бор. 

Отварању понуда нису присуствовали представници понуђача. 

3. Основни подаци о понуђачима - на оглас је конкурисало 5 (пет) понуђача и то: 

  Ред. 

број 

Заводни  

бр. код  

Наручиоца 

 

Назив понуђача 

Датум    

пријема 
Час  

пријема 

 

1. 

 

188/2020 
ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ  А.Д. 

НОВИ САД,   
21101 Нови Сад  Марка Миљанова 9/9А 

 

31.01.2020. 

 

09
25

 

 

2. 

 

205/2020 

АГЕНЦИЈА МИЈАИЛОВИЋ ДОО,       

  Југ Богдана 125, 22320 Инђија 

 

03.02.2020. 

 

10
45

 

 

3. 

 

206/2020 

112 ПЛАНЕКС ДОО, Војводе Мицка Крстића 

1М/С3, 11060 Београд Палилула 

 

03.02.2020. 

 

10
45

 

4. 207/2020 АЛМАКС ДОО БЕОГРАД,         

  Господара Вучића  129, 11000 Београд 

03.02.2020. 10
45

 

 

5. 

 

2016/2020 
BALKANS SECURITY DOO,         

Бродарска бб, Нови Београд , 11070 Београд 

 

04.02.2020 

 

07
55

 

    

          4.  Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање: Нема 

          5.  Дана 06.02.2020 године Комисија за јавну набавку извшила је стручну оцену понуда 

понуђача који испуњавају све потребне услове на основу доказа достављених уз понуду, у складу 

са захтевима из Конкурсне документације. 

         5.1)  Назив понуђача:  ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ  А.Д. НОВИ САД,               

21101 Нови Сад  Марка Миљанова 9/9А    

 Заводни бр. понуде код Понуђача:  12-01-20-0033 од 29.01.2020.године 

  Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  392.000.00 динара 

                                    Висина ПДВ-а: 78.400.00 динара 

  Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 470.400,00 динара 

 

Остали услови: 

1)   Начин и рок плаћања: након извршених услуга  у року од  30 дана ( не краће од 30 дана) од 

дана пријема рачуна претходно исправно регистрованог  у Централном регистру фактура 

Министарства финансија.  

 

2) Рок  за извршење услуге и место испоруке  (максимално 100 дана од закључења уговора) : 

Рок за израду Акта о процени ризика од катастрофа  90 дана, 

Рок за израду Плана заштите и спасавања  је 90 дана, 

Рок за израду Плана заштите од удеса је 90 дана.  

Место испоруке Установа Спортски центар „Бор“ у Бору, Зелени булевар бб 19210. 

 



3) Рок важења понуде: 120 дана од дана отварања понуда ( не краће од 60 дана) 

 

          5.2)  Назив понуђача:  АГЕНЦИЈА МИЈАИЛОВИЋ ДОО ИНЂИЈА, Југ Богдана 125, 

22320 Инђија 

 

 Заводни бр. понуде код Понуђача: 29 од 29.01.2020. године 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:    950.000,00 динара 

   Висина ПДВ-а:    190.000,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом:1.140.000,00 динара 

 

Остали услови: 

 

1)   Начин и рок плаћања: након извршених услуга  у року од   30 дана ( не краће од 30 дана) од 

дана пријема рачуна претходно исправно регистрованог  у Централном регистру фактура 

Министарства финансија.  

 

2)  Рок  за извршење услуге и место испоруке  (максимално 100 дана од закључења уговора) : 

Рок за израду Акта о процени ризика од катастрофа  40 дана, 

Рок за израду Плана заштите и спасавања  је 20 дана, 

Рок за израду Плана заштите од удеса је 40 дана.  

Место испоруке Установа Спортски центар „Бор“ у Бору, Зелени булевар бб 19210. 

 

3)  Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда ( не краће од 60 дана) 

 

         5.3)  Назив понуђача:  112 ПЛАНЕКС ДОО, Војводе Мицка Крстића 1М/С3, 11060 Београд 

Палилула 

 

 Заводни бр. понуде код Понуђача: 112.1-21/20 од 30.01.2020. године 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  850.000,00 динара 

                                        Висина ПДВ-а:  170.000,00  динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 1.020.000,00 динара 

 

Остали услови: 

 

1)  Начин и рок плаћања: након извршених услуга  у року од  30 дана ( не краће од 30 дана) од дана 

пријема рачуна претходно исправно регистрованог  у Централном регистру фактура Министарства 

финансија.  

 

2)  Рок  за извршење услуге и место испоруке  (максимално 100 дана од закључења уговора) : 

Рок за израду Акта о процени ризика од катастрофа  50 дана, 

Рок за израду Плана заштите и спасавања  је 30 дана, 

Рок за израду Плана заштите од удеса је 20 дана.  

Место испоруке Установа Спортски центар „Бор“ у Бору, Зелени булевар бб 19210. 

 

3) Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда ( не краће од 60 дана) 

 

         5.4) Назив понуђача: АЛМАКС ДОО БЕОГРАД, Господара Вучића  129, 11000 Београд  

Заводни бр. понуде код Понуђача: D55/20 oд 31.01.2020. године 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 544.690,00 динара 

                                        Висина ПДВ-а: 108.938,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 653.628,00 динара 

 

 



Остали услови: 

1)   Начин и рок плаћања: након извршених услуга  у року од 30 дана ( не краће од 30 дана) од дана 

пријема рачуна претходно исправно регистрованог  у Централном регистру фактура Министарства 

финансија.  

 

2) Рок  за извршење услуге и место испоруке  (максимално 100 дана од закључења уговора) : 

Рок за израду Акта о процени ризика од катастрофа  40 дана, 

Рок за израду Плана заштите и спасавања  је 30 дана, 

Рок за израду Плана заштите од удеса је 30 дана.  

Место испоруке Установа Спортски центар „Бор“ у Бору, Зелени булевар бб 19210. 

 

3) Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда ( не краће од 60 дана) 

 

         5.5) Назив понуђача: BALKANS SECURITY DOO, Бродарска бб, Нови Београд,           

11070 Београд 

 Заводни бр. понуде код Понуђача: 20-01NO-000010  oд  31.01.2020. година 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  945.000,00 динара 

                                       Висина ПДВ-а:  189.000,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 1.134.000,00 динара 

 

Остали услови: 

 

1)   Начин и рок плаћања: након извршених услуга  у року од  45 дана ( не краће од 30 дана) од 

дана пријема рачуна претходно исправно регистрованог  у Централном регистру фактура 

Министарства финансија.  

 

2) Рок  за извршење услуге и место испоруке  (максимално 100 дана од закључења уговора) : 

Рок за израду Акта о процени ризика од катастрофа  40 дана, 

Рок за израду Плана заштите и спасавања  је 30 дана, 

Рок за израду Плана заштите од удеса је 30 дана.  

Место испоруке Установа Спортски центар „Бор“ у Бору, Зелени булевар бб 19210. 

 

3) Рок важења понуде: 80 дана од дана отварања понуда ( не краће од 60 дана) 

 6. Критеријум за доделу уговора:  

Критеријум за доделу уговора је: ,, најнижа понуђена цена“.  

  7. Комисија за јавну набавку je саставила ранг листу прихватљивих понуда применом 

критеријума за доделу уговора:   

            7.1)  Назив понуђача:  ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ  А.Д. НОВИ САД,               
21101 Нови Сад  Марка Миљанова 9/9А   

  

 Заводни бр. понуде код Понуђача:  12-01-20-0033 од 29.01.2020.године 

 

  Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  392.000.00 динара 

                                       Висина ПДВ-а: 78.400.00 динара 

  Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 470.400,00 динара 

 

 



Остали услови: 

1)   Начин и рок плаћања: након извршених услуга  у року од  30 дана ( не краће од 30 дана) од 

дана пријема рачуна претходно исправно регистрованог  у Централном регистру фактура 

Министарства финансија.  

 

2) Рок  за извршење услуге и место испоруке  (максимално 100 дана од закључења уговора) : 

Рок за израду Акта о процени ризика од катастрофа  90 дана, 

Рок за израду Плана заштите и спасавања  је 90 дана, 

Рок за израду Плана заштите од удеса је 90 дана.  

Место испоруке Установа Спортски центар „Бор“ у Бору, Зелени булевар бб 19210. 

 

3) Рок важења понуде: 120 дана од дана отварања понуда ( не краће од 60 дана) 

 

 7.2) Назив понуђача: АЛМАКС ДОО БЕОГРАД, Господара Вучића  129, 11000 Београд  

 Заводни бр. понуде код Понуђача: D55/20 oд 31.01.2020. године 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 544.690,00 динара 

                                        Висина ПДВ-а: 108.938,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 653.628,00 динара 

 

Остали услови: 

1)   Начин и рок плаћања: након извршених услуга  у року од 30 дана ( не краће од 30 дана) од дана 

пријема рачуна претходно исправно регистрованог  у Централном регистру фактура Министарства 

финансија. 

  

2) Рок  за извршење услуге и место испоруке  (максимално 100 дана од закључења уговора) : 

Рок за израду Акта о процени ризика од катастрофа  40 дана, 

Рок за израду Плана заштите и спасавања  је 30 дана, 

Рок за израду Плана заштите од удеса је 30 дана.  

Место испоруке Установа Спортски центар „Бор“ у Бору, Зелени булевар бб 19210. 

 

3) Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда ( не краће од 60 дана) 

 

         7.3)  Назив понуђача:  112 ПЛАНЕКС ДОО, Војводе Мицка Крстића 1М/С3, 11060 Београд 

Палилула 

 Заводни бр. понуде код Понуђача: 112.1-21/20 од 30.01.2020. године 

 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  850.000,00 динара 

                                        Висина ПДВ-а:  170.000,00  динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 1.020.000,00 динара 

 

Остали услови: 

1)  Начин и рок плаћања: након извршених услуга  у року од  30 дана ( не краће од 30 дана) од дана 

пријема рачуна претходно исправно регистрованог  у Централном регистру фактура Министарства 

финансија.  

 

2)  Рок  за извршење услуге и место испоруке  (максимално 100 дана од закључења уговора) : 

Рок за израду Акта о процени ризика од катастрофа  50 дана, 

Рок за израду Плана заштите и спасавања  је 30 дана, 

Рок за израду Плана заштите од удеса је 20 дана.  

Место испоруке Установа Спортски центар „Бор“ у Бору, Зелени булевар бб 19210. 

3)Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда ( не краће од 60 дана) 



         7.4) Назив понуђача: BALKANS SECURITY DOO, Бродарска бб, Нови Београд,           

11070 Београд 

 Заводни бр. понуде код Понуђача: 20-01NO-000010  oд  31.01.2020. године 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  945.000,00 динара 

                                       Висина ПДВ-а:  189.000,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 1.134.000,00 динара 

 

Остали услови: 

1)   Начин и рок плаћања: након извршених услуга  у року од  45 дана ( не краће од 30 дана) од 

дана пријема рачуна претходно исправно регистрованог  у Централном регистру фактура 

Министарства финансија.  

 

2) Рок  за извршење услуге и место испоруке  (максимално 100 дана од закључења уговора) : 

Рок за израду Акта о процени ризика од катастрофа  40 дана, 

Рок за израду Плана заштите и спасавања  је 30 дана, 

Рок за израду Плана заштите од удеса је 30 дана.  

Место испоруке Установа Спортски центар „Бор“ у Бору, Зелени булевар бб 19210. 

 

3) Рок важења понуде: 80 дана од дана отварања понуда ( не краће од 60 дана) 

 

          7.5)  Назив понуђача:  АГЕНЦИЈА МИЈАИЛОВИЋ ДОО ИНЂИЈА, Југ Богдана 125, 

22320 Инђија 

 Заводни бр. понуде код Понуђача: 29 од 29.01.2020. година 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  950.000,00 динара 

   Висина ПДВ-а: 190.000,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 1.140.000,00 динара 

 

Остали услови: 

 

1)   Начин и рок плаћања: након извршених услуга  у року од   30 дана ( не краће од 30 дана) од 

дана пријема рачуна претходно исправно регистрованог  у Централном регистру фактура 

Министарства финансија.  

 

2)  Рок  за извршење услуге и место испоруке  (максимално 100 дана од закључења уговора) : 

Рок за израду Акта о процени ризика од катастрофа  40 дана, 

Рок за израду Плана заштите и спасавања  је 20 дана, 

Рок за израду Плана заштите од удеса је 40 дана.  

Место испоруке Установа Спортски центар „Бор“ у Бору, Зелени булевар бб 19210. 

 

3)  Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда ( не краће од 60 дана) 

 

             8. Комисија за јавну набавку,  је по спроведеном  оцењивању и рангирању понуда, 

констатовала  да је применом критеријума „најнижа понуђена цена“ прихватљиву  понуду  у 

поступку  јавне набавке  бр. ЈНМВ 02/2020 – Услуге - Oстале стручне услуге – Израда аката о 

процени ризика од катастрофа, План заштите и спасавања и План заштите од удеса, дао 

Понуђач:  ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ  А.Д. НОВИ САД, 21101 Нови Сад  Марка 

Миљанова 9/9А, укупна вредност понуде 392.000.00 динара динара без ПДВ-а и 470.400,00 динара 

динара са ПДВ-ом. 

 



 

   9.  На основу оцене понуда, спроведене у складу са конкурсном документацијом , 

Комисија за јавну набавку  предлаже Наручиоцу – Дирктору Установе Спортски центар „Бор“ у 

Бору да се уговор о јавној набавци бр. ЈНМВ 02/2020 – Услуге - Oстале стручне услуге – Израда 

аката о процени ризика од катастрофа, План заштите и спасавања и План заштите од удеса,  

додели понуђачу:  ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ  А.Д. НОВИ САД, 21101 Нови Сад  

Марка Миљанова 9/9А. 

            10.  Понуђач ће самостално извршити испоруку без ангажовања подизвођача. 

На основу изнетог, одлучено је 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 

     Директор 

     ________________________________ 

                     Бојана Длбокић Дубочанин,дипл.инж.инд.мен. 


