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 Назив Наручиоца Установа Спортски центар „Бор“ у Бору  
Адреса Зелени булевар бб, 19210 Бор 
Датум, 01.10.2020. године 
Број 413/2020 
 

На основу Извештаја службеника за јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 412/2020 од дана 
01.10.2020. год,  Дирeктор Установе Спортски центар „Бор“ у Бору као представник Наручиоца, доноси: 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

 
 
              Уговор о извођењу Радова   – Текуће поправке и одржавање објекта – Радови на крову, 
додељује се извођачу   СЛБР „Моки монт“, ул. Генерала Павла Илића 7/18, 19210 Бор, e-mail: 
mokimont030@gmail.com, укупна цена   без ПДВ-а 748.570,00 динара, укупна цена са ПДВ-ом 
898.284,00 динара, рок извршења:  20 дана од дана пријема налога Наручиоца радова – Стручног 
надзора, место извршења: У.С.Ц. Бор, валута дана : по завршетку радова у року од 10 дана, односно 20 
дана након отклањања евентуалних недостатака – пријема и прегледа од стране комисије за технички 
преглед истих, гарантни рок: шест месеци. 
 
 

Образложење 
 
Дирeктор Установе Спортски центар „Бор“ у Бору је донео Одлуку о покретању поступка набавке број 
382/2020 од дана 28.09.2020.године за текуће поправке и одржавање објекта – Радови на крову. 
 

1. Предмет набавке је извођење радова   
Број набавке из табеле Плана набавки на које се Закон не примењује број:  2.3.4. – Текуће поправке и 
одржавање објекта – Радови на крову  
Процењена вредност конта/позиције 425114 је 750.000  динара без ПДВ-а, 800.000 динара  са ПДВ-ом 
Извор финансирања:  04 – сопствена средства 83.333 динара без ПДВ-а, 100.000  динара  са ПДВ-ом 

01 – буџетска средства 666.667 динара без ПДВ-а, 800.000  динара  са ПДВ-ом 
 

2. Службеник за јавне набавке је Позив  за подношење понуде бр. 383/2020 је 28.09.2020. године  
објавио на интернет страници Наручиоца: http://www.sportskicentarbor.com/    и e-mail-оm упутиo следећим 
понуђачима: 1. ДОО „Лефтер“,  ул. 3. октобар 6л/4, 19210 Бор, e-mail: lefterdoo@gmail.com, 2. СЗПТР 
„Насковић“, ул. Наде Димић бб, 19210 Бор, e-mail: szptrnaskovic@gmail.com, 3. ДОО „Металка“, ул. 
Пензионерска бр.3, 19210 Бор, e-mail: oficce@metalka.rs, 4. СЛБР „Моки монт“, ул. Генерала Павла 
Илића 7/18, 19210 Бор, e-mail: mokimont030@gmail.com 
 

3. Благовремено, тј. до дана 30.09.2020. године до 14,00 часова, пристигла  је  понуда понуђача:                                                             
- ДОО „Лефтер“,  ул. 3. октобар 6л/4, 19210 Бор, e-mail: lefterdoo@gmail.com, Понуда заведена 

код Наручиоца под бројем: 397/2020,  датум пријема: 29.09.2020.године, час пријема: 11.10 часова. 
- СЛБР „Моки монт“, ул. Генерала Павла Илића 7/18, 19210 Бор, e-mail: mokimont030@gmail.com, 

Понуда заведена код Наручиоца под бројем: 403/2020,  датум пријема: 30.09.2020.године, час пријема: 
08.00 часова. 

4. Неблаговремено приспеле понуде: нема. 

5.  У поступку набавке је учествовало два понуђача и дала следеће услове: 
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- ДОО „Лефтер“,  ул. 3. октобар 6л/4, 19210 Бор, e-mail: lefterdoo@gmail.com, Укупна цена   без ПДВ-а 
1.007.680,00 динара, укупна цена са ПДВ-ом 1.209.216,00 динара, рок извршења:  25 дана, место 
извршења: Бор, валута дана : 7 дана након пријема исправног рачуна.  
 
- СЛБР „Моки монт“, ул. Генерала Павла Илића 7/18, 19210 Бор, e-mail: mokimont030@gmail.com, Укупна 
цена   без ПДВ-а 748.570,00 динара, укупна цена са ПДВ-ом 898.284,00 динара, рок извршења:  20 дана 
од дана пријема налога Наручиоца радова – Стручног надзора, место извршења: У.С.Ц. Бор, валута 
дана : по завршетку радова у року од 10 дана, односно 20 дана након отклањања евентуалних 
недостатака – пријема и прегледа од стране комисије за технички преглед истих, гарантни рок: шест 
месеци. 
 

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

7.  Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“ за доделу 
уговора      

- СЛБР „Моки монт“, ул. Генерала Павла Илића 7/18, 19210 Бор, e-mail: mokimont030@gmail.com, укупна 
цена   без ПДВ-а 748.570,00 динара, укупна цена са ПДВ-ом 898.284,00 динара, рок извршења:  20 дана 
од дана пријема налога Наручиоца радова – Стручног надзора, место извршења: У.С.Ц. Бор, валута 
дана : по завршетку радова у року од 10 дана, односно 20 дана након отклањања евентуалних 
недостатака – пријема и прегледа од стране комисије за технички преглед истих, гарантни рок: шест 
месеци. 
 
- ДОО „Лефтер“,  ул. 3. октобар 6л/4, 19210 Бор, e-mail: lefterdoo@gmail.com, укупна цена   без ПДВ-а 
1.007.680,00 динара, укупна цена са ПДВ-ом 1.209.216,00 динара, рок извршења:  25 дана, место 
извршења: Бор, валута дана : 7 дана након пријема исправног рачуна.  

8. Службеник за јавне  набавке је по спроведеном оцењивању и рангирању понуда,  констатовао да 
је најповољнију понуду дао извођач радова:  
СЛБР „Моки монт“, ул. Генерала Павла Илића 7/18, 19210 Бор, e-mail: mokimont030@gmail.com, укупна 
цена   без ПДВ-а 748.570,00 динара, укупна цена са ПДВ-ом 898.284,00 динара, рок извршења:  20 дана 
од дана пријема налога Наручиоца радова – Стручног надзора, место извршења: У.С.Ц. Бор, валута 
дана : по завршетку радова у року од 10 дана, односно 20 дана након отклањања евентуалних 
недостатака – пријема и прегледа од стране комисије за технички преглед истих, гарантни рок: шест 
месеци. 
 

9. Службеник за јавне набавке предлаже Наручиоцу –директору Установе Спортски центар „БОР“  у 
Бору,  да се уговор о  извођењу радова додели извођачу:   
 
СЛБР „Моки монт“, ул. Генерала Павла Илића 7/18, 19210 Бор, e-mail: mokimont030@gmail.com  

Дирeктор Установе Спортски центар „Бор“ у Бору прихватио је предлог Службеника за јавне 
набавке те је одлучено као у  диспозитиву.  
 
 
 

Установа Спортски центар „Бор“ у Бору 
                  Директор 
             _____________________________ 
                          Бојана Длбокић Дубочанин, дипл.инж.инд.мен. 
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