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Број: ЈНМВ 2/2020-8 

Датум: 02.03.2020. године 

 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број ЈНМВ 2/2020-7 од 

02.03.2020. године, председник Асоцијације Спорт за све Србије д о н о с и  

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Ред.бр. ЈНМВ 2/2020 

 

Уговор о јавној набавци добара - спортска опрема - ски опрема Д О Д Е Љ У Ј Е  С Е  

понуђачу „SPORT VISION“ ДОО БЕОГРАД из Београда, Милентија Поповића 5В, а на 

основу понуде која је код Наручиоца заведена под бројем 14 од 26.02.2020. године, коју 

је понуђач доставио по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Наручиоца дана 20.02.2020. године. Понуђач је самостално 

поднео понуду. 

 

Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Асоцијације Спорт за све Србије у року од три дана од дана доношења. 

 

О б р а з л о ж е њ е :  

 

 Наручилац је дана 20.02.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности добара - спортска опрема - ски опрема број ЈНМВ 2/2020-1. 

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Наручиоца дана 20.02.2020. године. 

Благовремено, тј. до дана 28.02.2020. године до 10:00 часова, примљена је 

укупно 1 (једна) понуда и то следећег понуђача:  

1. „SPORT VISION“ ДОО БЕОГРАД из Београда, Милентија Поповића 5В. 

Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда и сачинила 

Записник о отварању понуда. Након вршења стручне оцене понуда Комисија за јавну 

набавку сачинила је писани Извештај о стручној оцени понуда број ЈНМВ 2/2020-7 од 

02.03.2020. године. 

У наведеном извештају о стручној оцени понуда Комисија за јавну набавку је 

констатовала следеће: 

1. Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка добара - спортска опрема - ски опрема (ознака 

и назив предмета јавне набавке из ОРН: 37411160 - Скијашка одећа). 

 

2. Процењена вредност јавне набавке: 

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ износи укупно 500.000,00 динара. 

 

3. Основни подаци о понуђачима: 

У поступку јавне набавке добара - спортска опрема - ски опрема, примљенa je 

укупно 1 (једна) понуда и то следећих понуђача: 

1. Скраћено пословно име „SPORT VISION“ ДОО 

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу 

Адреса седишта: 
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Општина:  

Нови Београд 

Место:  
Београд 

Улица: 

Милентија Поповића  

Број: 

  5В  

Спрат/стан:  

 / 

Матични број: 17380516 

ПИБ: 100139481 

Неблаговремених понуда није било. 

 

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене 

тих понуда: /. 

 

5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 

образложење - начин на који је утврђена та цена: /. 

 

6. Начин примене методологије доделе пондера:  
Након стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је 

примљена једна прихватљива и одговарајућа понуда и то: 

6.1. Понуда поднета од стране понуђача „SPORT VISION“ ДОО БЕОГРАД из 

Београда, Милентија Поповића 5В заведена код Наручиоца под бројем 14, у оквиру које 

је понуђено следеће: 

Предмет: СКИ ОПРЕМА - СКИ ЈАКНЕ 

Укупна цена без ПДВ: 353.162,50 дин 

Укупна цена са ПДВ: 423.795,00 дин 

Рок испоруке добара: 09.03.2020. године 

Место и начин испоруке 

добара: 

Фцо Наручилац  

место испоруке: Београд, Теразије 35/III - магацин 

Наручиоца. Изабрани понуђач врши испоруку 

сопственим превозом и о сопственом трошку.    

Начин, рок и услови плаћања: Вирмански, након испоруке свих добара и то у року 

од 45 дана од дана пријема исправно сачињеног 

рачуна 

 

7. Рангирање понуда  

Комисија је након прегледа и оцењивања понуда сачинила следећу ранг листу понуда 

Место 

на 

ранг 

листи 

Понуђач 
УКУПНА ЦЕНА  

БЕЗ ПДВ 

УКУПНА ЦЕНА  

СА ПДВ 

1 

„SPORT VISION“ ДОО БЕОГРАД 

 Милентија Поповића 5В 

Београд 

353.162,50 дин 423.795,00 дин 

 

8. Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку 

извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити 

подизвођач:  

Комисија за јавну набавку је предлoжила да се уговор о јавној набавци добара - 

спортска опрема - ски опрема додели понуђачу „SPORT VISION“ ДОО БЕОГРАД из 

Београда, Милентија Поповића 5В, а на основу понуде која је код Наручиоца заведена 

под бројем 14 од 26.02.2020. године. Овлашћено лице Наручиоца прихватило је предлог 

Комисије за јавну набавку, те је на основу овлашћења из члана 108. Закона о јавним 

набавкама донело одлуку као у диспозитиву. 

 

 



vnvrcTBo o nPABHOM CPEACTBv.
flporne oBe oAnyKe nonylau Moxe noAHeTn 3axTeB 3a 3auTnry npaBa y poKy oA neT AaHa oA

Aaxa o6jaelbilBaFba oAnyKe o AoAetlh yroBopa na floprany jaannx Ha6aerh.

3axree 3a 3a[JThTy npaBa noAHoCh Ce Hapyqr4oqy, a ronrja ce hcToBpeMeHo AOCTaBrba

Peny6nruroj romroajh 3a 3aurhry npaBa nonyfava'
llornyn 3axreB 3a 3auJrllry npaBa y cKIaAy ca qnanou 151. crae 1' ra'r. 1) - 7) 3JH Mopa Aa

caApx%: 1

1) xaaue h aApecy noAHocl4oqa 3axreBa t,! nhqe 3a KoHTaKr

2) xasra h a4pecy HaPyquoqa
3) noAarre o jaBHoj Ha6aellrl rcoja je npeAMer 3axreBa, oAHocHo o oAnylll,1 Hapyqnoqa

4) noepege npont4ca rcojnua ce ypebyje nocrynaK jaexe Ha6aere

7) nornnc noAHochoLla.
floAHocrnaq 3axreBa 3a 3aurnry npaBa je ayxan Aa Ha paqyH 6yuera Peny6nnre Cp6nje 840-

30678845-06 ynnarr raKcy y t43Hocy oa 60.000,00 Arnapa.


