
УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ИБАР“ 

КРАЉЕВО 

36000 Краљево, Душана Поповића бр. 41/А 

Број одлуке: 355/15 

Датум: 30.04.2015. године  
 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 

124/2012) и Извештаја Комисије за јавне набавке број 300/15 од 17. aприл 2015. године, 

директор Установе Спортски центар „Ибар“ из Краљева, доноси:  
 

 

О Д Л У КУ  

о додели уговора 
 

Установа Спортски  центар „Ибар“ из Краљева, као наручилац, у поступку јавне 

набавке мале вредности,  ЈНМВ број 3/15, набавци услуге – техничког одржавања, за 

потребе објеката Установе Спортски центар „Ибар“ из Краљева, додељује Уговор 

Eлектроинсталатерске радње Драган Коцић предузетник ″ENERGETIK ″ Краљево, 

Шумарице, као прихватљивом, једином понуђачу. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 17.04.2015. године донео Одлуку о покретању јавне набавке мале 

вредности бр. 299/15, за јавну набавку услуге – техничког одржавања, за потребе 

објеката Установе Спортски центар „Ибар“ из Краљева. 

За наведену јавну набавку наручилац је дана 22.04.2015. године, објавио позив за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднета је једна понуда. 

Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке је приступила 

стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 354/15 од  30. априла 2015. године, Комисија 

за јавне набавке је констатовала следеће: 

1. Подаци о јавној набавци:Услуге 
 

 

Предмет јавне набавке 
Услуге – техничког одржавања, за 

потребе објеката Установе Спортски 

центар „Ибар“ из Краљева 

Редни број јавне набавке 
ЈНМВ 3/15 

 

Износ планираних средстава за јавну 

набавку на годишњем нивоу 
2.400.000,00 динара без ПДВ-а 

 

 

 

Подаци о апропријацији у буџету, односно 

финансијском плану 

Раздео 4, глава 12-Спортски центар 

„Ибар“, функционална класификација 

810, позиција 326, економска 

класификација 423000 – услуге по 

уговору, Одлуке о буџету града Краљева 

за 2015. годину ("Службени лист Града 

Краљева", број 32/14) 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
2.400.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 
2.340.000,00 динара 

 



Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) 
2.340.000,00 динара 

 

Евентуална одступања од плана набавки са 

образложењем 

 

Нема одступања од плана 

 

2. Подаци о наручиоцу са којим се заједнички спроводи поступак јавне набавке (у 

складу са чланом 50. Закона): 

Наручилац спроводи поступак јавне набавке самостално. 

3. Основни подаци о понуђачима и понудама: 

 

Назив/име понуђача 
Број под којим је 

понуда заведена 

Датум и час пријема 

понуде 

Eлектроинсталатерске радње 

Драган Коцић предузетник 

″ENERGETIK ″ Краљево 

348/15 30. aприл 2015. године 

у 14
16

часова 

 

4. Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене (ако је иста 

разлог одбијања понуде): 

5.Критеријум за оцењивање понуде:  

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена 

Ранг листа понуђача по критеријуму најниже понуђене цене: 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1. 
Eлектроинсталатерске радње Драган 

Коцић предузетник ″ENERGETIK ″ 

Краљево 

2.340.000,00 динара 

 

7. Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је прихватљива понуда 

понуђача Eлектроинсталатерске радње Драган Коцић предузетник ″ENERGETIK ″ 

Краљево, Шумарице, заведена под бројем 348/15 од 30. априла 2015. године и то по 

понуђеној прихватљивој цени и предлаже наручиоцу његов избор. 

8. Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:  НЕ. 
 

   

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може преко наручиоца  

поднети захтев за заштиту права Републичкој  

Комисији за заштиту права у поступцима јавних  

набавки у року од 5 дана од дана пријема исте. 

 
                                                                                    

 

 

 

    ОДГОВОРНО ЛИЦЕ НАРУЧИОЦА 

                                                                                                        ДИРЕКТОР  

                                                                                          СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ИБАР“   

                                                                                                    Зоран Шаренац                            


