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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 

14/15 и 68/15) и Извештаја Комисије за јавне набавке број: 225 од 13.05.2019. године, 

директор Спортског центра „Ибар“ Краљево као одговорно лице наручиоца доноси:  

 

О Д Л У КУ  

о додели уговора 

 

       Установа Спортски центар „Ибар“ Краљево, као наручилац, у поступку јавне набавке 

мале вредности, набавка услуга ЈНМБ број 1.2.4, Уговор о јавној набавци услуге – набавка 

услуге  осигурања за потребе Установе Спортски центар „Ибар“ из Краљева за 2019. 

годину, ДОДЕЉУЈЕ као најповољнијем понуђачу „ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ“ АДО, 

Београд, Милутина Миланковића 7 а. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

      Наручилац је дана 16.04.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавнe набавке 

мале вредности, набавке услуге осигурања за потребе Установе Спортски центар „Ибар“ из 

Краљева за 2019. годину.  

   За наведену јавну набавку наручилац је дана 03.05.2019. године објавио Позив за 

подношење понуда са Конкурсном документацијом на Порталу јавних набавки и на сајту 

наручиоца  www.scibarkv.rs. 

 

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

 

Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавну набавке је сачинила 

записник о отварању понуда дана 13.05.2019. године број 224, након чега је приступила 

стручној оцени приспелих понуда, сачинивши извештај о истом. 

 

У Извештају о стручној оцени понуда број 225 од 13.05.2019. године, Комисија за јавну 

набавку је констатовала следеће: 

 

1. Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Набавка услуге обезбеђења за потребе Установе 

Спортски центар „Ибар“ из Краљева за 2019. годину  

Редни број јавне набавке  ЈНМБ 1.2.4. 

Износ планираних средстава за јавну 

набавку на годишњем нивоу без ПДВ-а 
2.200.000,00 динара 

Заводни број 226 

Датум 13.05.2019. 

Место Краљево 
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Подаци о апропријацији у буџету, 

односно финансијском плану 

наручиоца 

економска класификација 421000 – Стални 

трошкови, раздео 5, глава 11, функциона 

класификација 810, позиција 356, Одлуке о 

буџету града Краљева за 2019. годину 

("Службени лист Града Краљева", број 32/19) 

 и  финансијског плана за 2019 индиректног 

буџетског корисника Спортског центра „Ибар“ 

Краљево 

Укупна процењена вредност јавне 

набавке (без ПДВ-а) 
2.200.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 
2.105.937,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) 
2.209.167,00 динара 

Евентуална одступања од плана 

набавки са образложењем 
Нема одступања од плана 

 

3. Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Р. бр. 
Назив/име понуђача 

Број под којим је 

понуда заведена 
Датум и час пријема понуде 

1. Група понуђача , носилац 

посла „ТРИГЛАВ 

ОСИГУРАЊЕ“ АДО, 

Београд, Милутина 

Миланковића 7 а 

223 

дана 13. маја 2019. године у 11
18 

часова; 

 

 

4. Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово одбијање 

и понуђена цена тих понуда: 

 

Назив/име понуђача чија је 

понуда одбијена 

Разлози одбијања понуде Понуђена цена без 

ПДВ-а 

/ / / 

 

5. Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене, ако је иста 

разлог одбијања понуде сагласно члану 92. Закона о јавним набавкама:  

 

Није поднета ниједна понуда која би садржала неуобичајено ниску цену.  

 

6. Начин примене методологије доделе пондера: 
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Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена без ПДВ-а. 

  

Ранг листа понуђача по критеријуму најниже понуђене цене: 

 

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

1. 

Група понуђача , носилац посла „ТРИГЛАВ 

ОСИГУРАЊЕ“ АДО, Београд, Милутина 

Миланковића 7 а 

2.105.937,00 динара 

7. Назив/име понуђача коме се додељује уговор: 

  Комисија за јавну набавку је у фази стручне оцене поднетe понудe извршила проверу 

свих приложених доказа и документације понуђача, урадила рачунску проверу понуђене 

цене у поднетој понуди и након потпуне стручне оцене понуда констатовала следеће: да је 

понуда понуђача „ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ“ АДО, Београд, Милутина Миланковића 7 а, 

прихватљива и одговарајућа. 

 

Комисија предлаже наручиоцу избор најповољније понуде по критеријуму најниже 

понуђене цене од понуђача „ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ“ АДО, Београд, Милутина 

Миланковића 7 а, заведена код понуђача под бројем 223 дана 13.05.2019. године.  
 

 

Директор Спортског центра „Ибар“ Краљево прихватио је предлог Комисије за јавну 

набавку о избору најповољније понуде и донео Oдлуку о додели уговора најповољнијем 

понуђачу „ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ“ АДО, Београд, Милутина Миланковића 7 а, 

заведена код понуђача под бројем 223 дана 13.05.2019. године. 
 

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 њеног објављивања на 

Порталу јавних набавки. 

 

 

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ НАРУЧИОЦА 

                  ДИРЕКТОР 

 

_______________________________ 

               Зоран Кнежевић 


