
 

Установа Спортски центар „Бобана Момчиловић Величковић “ у Бору 
Адреса:  Зелени булевар бб, 19210 Бор 
Број: Н-451/2022 
Датум: 18.07.2022. године 
  

На основу Извештаја о стручној оцени понуда брoj Н-450/2022 од дана 18.07.2022. године, в.д. Дирeктора Установе Спортски 
центар „Бобана Момчиловић Величковић“ у Бору као представник Наручиоца, доноси: 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 27. СТАВ 1. ТАЧКА 1) ЗЈН 

 
              Уговор о набавци Добра – Остали материјал за хигијену,  додељује се Понуђачу: 

-       T.R.P.A. „Đorđević“, ул. Мајданпечка 12, 19210 Бор, e-mail:jdjordjevic67@yahoo.com 

  

 

Образложење 

В.Д. Дирeктора Установе Спортски центар „Бобана Момчиловић Величковић“ у Бору је донео Одлуку о покретању поступка набавке 
број Н-430/2022 од дана 14.07.2022. године за набавку  Добра– Остали материјал за хигијену  
Број набавке из табеле Плана набавки на коју се Закон не примењује на основу члана 27. став 1. тачка 1) ЗЈН је 98.  – Остали материјал 
за хигијену 
Конто/позиција  426819 – Остали материјал за хигијену      
Процењена вредност набавке: 3.500,00 динара без ПДВ-а, 4.200,00 динара са ПДВ-ом 
Извор финансирања:   
01 – буџетска средства 3.500,00 динара без ПДВ-а, 4.200.000,00 динара са ПДВ-ом.  
Набавка ће се финансирати из буџетских средстава. 
 

1. Предмет набавке: 

 Добра – Остали материјал за хигијену 
 

Ред. Н А З И В Јeд. Кол. 

бр.   мере   

1 Средство за уништавање корова Моносан  или одговарајући    1/1 л 1 

2  Средство за уништавање корова Тотал   или одговарајући  1/1 л 1 

3 Сумпор-прах 1/1 кг 8 

 
2.  Комисија је спровела набавку на основу Одлуке о покретању поступка број Н-430/2022 од 14.07.2022. године  заведену код 

Наручиоца, а Позив за подношење понуде број Н-431/2022 од 14.07.2022. године је истог дана објавила на сајту Установе и упутила e-
mail-оm следећим Понуђачима: 1. Мира Ђорђевић Предузетник Трговинска радња пољопривредна апотека и агенција Ђорђевић Бор, 
ул.Маданпечка 12,  19210 Бор, e-mail: jdjordjevic67@yahoo.com,  2.R.T.U. „Belić 030“,  ул. Маршала Тита 195, 19229 Брестовац, e-mail: 
belicbor@yahoo.com;3. Пољопривредна апотека „VET 1 PLUS“, ул. Трг Ослобођења бб,  11210 Бор,  e-mail: vinkaps@open.telekom.rs. 

   
3. Благовремено, тј. до дана 18.07.2022. године до 1200 часова, пристиглa je понудa  Понуђача: 

 

-     T.R.P.A.”Đorđević, ул. Мајданпечка 12, 19210 Бор, e-mail:jdjordjevic67@yahoo.com; Понуда заведена код Наручиоца под бројем: 
Н-432/2022,  датум пријема: 14.07.2022. године, час пријема: 1425 часова, 

 
4. Неблаговремено приспеле понуде: Нема  

 
5. У поступку набавке je  учествоваo један Понуђач и дао следеће услове: 

 

- T.R.P.A. „Đorđević“, ул. Мајданпечка 12, 19210 Бор, e-mail:jdjordjevic67@yahoo.com; укупна цена без ПДВ-а 3.430,27 динара, 
укупна цена са ПДВ-ом 3.960,00 динара; рок испоруке: У року од 3 дана по захтеву  Наручиоца; место испоруке: Установа Спортски 
центар „Бобана Момчиловић Величковић“, ул.Зелени булевар бб,19210 Бор; рок плаћања: По издавању електронске фактуре кроз 
систем електронских фактура,са свим приложеним овереним пратећим прилозима у складу са предметом Уговора, у законском року 
од 45 (четрдесетпет) дана; рок важења понуде(минимум 30 дана) : 30 дана од отварања понуде; гарани рок: по декларацији. 

 
6. Критеријум за оцену понуда је „eкономски најповољнија понуда по основу  критеријума – цена“. 
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7. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума „eкономски најповољнија понуда по основу  критеријума- цена“ за 
доделу уговора: 

- T.R.P.A. „Đorđević“, ул. Мајданпечка 12, 19210 Бор, e-mail:jdjordjevic67@yahoo.com; укупна цена без ПДВ-а 3.430,27 динара, 
укупна цена са ПДВ-ом 3.960,00 динара; рок испоруке: У року од 3 дана по захтеву  Наручиоца; место испоруке: Установа Спортски 
центар „Бобана Момчиловић Величковић“, ул.Зелени булевар бб,19210 Бор; рок плаћања: По издавању електронске фактуре кроз 
систем електронских фактура,са свим приложеним овереним пратећим прилозима у складу са предметом Уговора, у законском року 
од 45 (четрдесетпет) дана; рок важења понуде(минимум 30 дана) : 30 дана од отварања понуде; гарани рок: по декларацији. 

 
8. Неприхватљиве понуде: Нема 

       9.    Комисија је по спроведеном оцењивању и рангирању понуда, констатовала да је најповољнију понуду за набавку- Добра дао 
Понуђач:  

- T.R.P.A. „Đorđević“, ул. Мајданпечка 12, 19210 Бор, e-mail:jdjordjevic67@yahoo.com; укупна цена без ПДВ-а 3.430,27 динара, 
укупна цена са ПДВ-ом 3.960,00 динара; рок испоруке: У року од 3 дана по захтеву  Наручиоца; место испоруке: Установа Спортски 
центар „Бобана Момчиловић Величковић“, ул.Зелени булевар бб,19210 Бор; рок плаћања: По издавању електронске фактуре кроз 
систем електронских фактура,са свим приложеним овереним пратећим прилозима у складу са предметом Уговора, у законском року 
од 45 (четрдесетпет) дана; рок важења понуде(минимум 30 дана) : 30 дана од отварања понуде; гарани рок: по декларацији. 

 
10.      Комисија предлаже Наручиоцу – в.д. директора Установе Спортски центар „Бобана Момчиловић Величковић“ у Бору, да се 

уговор о набавци– Добра додели Понуђачу:  

             -   T.R.P.A. „Đorđević“, ул. Мајданпечка 12, 19210 Бор, e-mail:jdjordjevic67@yahoo.com 
- Извор финансирања: 
01 – буџетска  средства укупна цена без ПДВ-а 3.430,27 динара, укупна цена са ПДВ-ом 3.960,00 динара;  

 
В.Д. Дирeктора Установе Спортски центар „Бобана Момчиловић Величковић“ у Бору прихватио је предлог комисије те је 

одлучено као у  диспозитиву. 
 

 Поука о правном леку: 
Против ове Одлуке Понуђач може поднети Наручиоцу Захтев за заштиту права у року од 10( десет) дана од  дана објављивања ове 
Одлуке на сајту Установе Спортски центар „Бобана Момчиловић Величковић“ у Бору www.sportskicentarbor.com. 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                Установа Спортски центар 

                              „Бобана Момчиловић Величковић“ у Бору 
                                                              В.Д. Директора 
                                                          ___________________________________  

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


