
Дел. бр.      14-17 

Нови Сад   21.03.2018. године 

 

На основу члана 116. став 1. и Прилога 3И Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац – Карате Савез Новог 

Сада доноси 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: 

КАРАТЕ САВЕЗ НОВОГ САДА, ул. Масарикова број 25/I, 21000 Нови Сад. 

karatesavezvojvodine@gmail.com 

 

www.karatevojvodina.org.rs 

 

2) Врста Наручиоца:  
Удружење грађана – спортско удружење. 

3) Врста предмета:  

Набавка добара. 

 

4) За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:  
Поступак јавне набавке мале вредности број 01/2018 – Набавка заштитног ПВЦ пода у 

ролнама у циљу организовања Европског првенства за сениоре у каратеу у месецу мају 

2018. године у Новом Саду. 

  

37451000 – Опрема за спортове на спортским игралиштима. 

 

5) Уговорена вредност: 

- Укупна цена без ПДВ-а:       1.799.000,00 динара 

- ПДВ:                                          359.800,00 динара 

- Укупно:                                  2.158.800,00 динара  

 

6) Критеријум за доделу Уговора о јавној набавци мале вредности:  
Избор најповољније понуде је извршен на основу примене критеријума најниже понуђене 

цене. 

- Рок испоруке – резервни критеријум. 

 

7) Број примљених понуда:  
- 2 (две) понуде. 

 

8)Најнижа и највиша понуђена цена:  

- Најнижа понуђена цена: 

- Укупна цена без ПДВ-а:      961.800,00 динара 

- ПДВ:                                      192.360,00 динара 

- Укупно:                              1.154.160,00 динара  

 

 

 

mailto:karatesaveyvojvodina@gmail.com
http://www.karatevojvodina.org.rs/


- Највиша понуђена цена: 

- Укупна цена без ПДВ-а:   1.799.000,00 динара 

- ПДВ:                                      359.800,00 динара 

- Укупно:                              2.158.800,00 динара  

                                                     

9) Најнижа и највиша цена код прихватљивих понуда: 

- Најнижа понуђена цена: 

- Укупна цена без ПДВ-а:      1.799.000,00 динара 

- ПДВ:                                         359.800,00 динара 

- Укупно:                                 2.158.800,00 динара  

 

- Највиша понуђена цена: 

- Укупна цена без ПДВ-а:      1.799.000,00 динара 

- ПДВ:                                         359.800,00 динара 

- Укупно:                                 2.158.800,00 динара  

                                                             

10) Датум доношења Одлуке о додели Уговора о јавној набаци мале вредности:  

14.03.2018. године.  

 

11) Датум закључења Уговора о јавној набавци мале вредности:  
21.03.2018. године. 

 

12) Основни подаци о изабраном Понуђачу, односно о Добављачу: 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УСЛУГЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ''MUSCULUS DOO BEOGRAD'', ул. 

Војводе Степе број 346, 11010 Београд, Вождовац. 

Матични број: 06767508. 

ПИБ: 101735648. 

 

13) Период важења Уговора о јавној набавци мале вредности:  
Рок важења предметног Уговора о јавној набавци мале вредности јесте до извршења 

уговорених обавеза уговорних страна. 

 

14) Околности које представљају основ за измену Уговора о јавној набавци мале 

вредности: 

 - Предметни Уговор о јавној набавци мале вредности се може изменити или допунити 

само у писаној форми закључивањем Анекса предметног Уговора о јавној набавци мале 

вредности уз сагласност обе уговорне стране у складу са чланом 12. став 1. предметног 

Уговора о јавној набавци мале вредности и у складу са чланом 4. став 3. предметног 

Уговора, а у вези са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

 

Комисија: 

1. Александар Михаиловић дипл.инж.маш.       – Председник Комисије 

2. Милош Селаковић дипл.прав.                         – Члан Комисије 

3. Дара Новаковић                                                 - Члан Комисије 

 


