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Установа Спортски центар „Бор“ у Бору  
Зелени булевар бб, 19210 Бор 
ЈН 05/2018 
Број:652   
Датум, 26.04.2018. године 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број124/2012,14/2015 и 68/15) и 
Извештаја Комисије о стручној оцени понуда бр. 643 од дана 25.04.2018. године,  в.д. дирктора Установе Спортски 
центар „Бор“ у Бору као представник Наручиоца, доноси: 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. ЈН 05/2018 

 
              Уговор о јавној набавци  ДОБРА - Намирнице за припремање хране за Народну кухињу, обликована у 10 
партија – партија 9) поврће дехидрирано –кромпир пире, месечне испоруке до краја 2018 године  и то: 

 За Партију 9) понуђачу „YU MIS“ doo, Булевар св.Цара Константина бр.80-86,18108 Ниш  у укупном износу: 
 – за Партију  9) износ од 80.360,00 динара без пдв-а  и  96.432,00 динара са пдв-ом, односно до утрошка  
финансијсих средстава Наручиоца у износу од  94.067,00 динара  без урачунатог пдв-а планираних за реализацију 
предметне набавке за  партију 9);  
           Одлуку доставити свим понуђачима – учесницима у поступку у року од три дана од дана  доношења исте. 
 

Образложење 

 
1. В.д директор као представник Наручиоца - Установе  Спортски центар „Бор“ у Бору је донео Одлуку о 
покретању поступка јавне набавке – отворени поступак број  ЈН 05/2018 од дана 466 од 19.03.2018 за набавку  
Добра -Намирнице за припремање хране за Народну кухињу, у месечној испоруци до краја  децембра 2018. 
године, обликована у 10 партија  и то: 
- Партија 9: поврће дехидрирано –кромпир пире 

 Средства за наведену набавку су предвиђена  финансијским планом наручиоца на програм. класиф. 1301-
0004, позицији 332, економска класа 5231 – залиха робе за даљу продају - намирнице за припремање хране за 
Народну кухињу. 
Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН) : 03212000 - кромпир пире 
Укупна процењена вредност јавне набавке добра је износ од  94.067,00 динара без урачунатог пдв-а и то:  
 партија 9   процењена вредност износ од         94.067,00 динара  без урачунатог износа пдв-а. 
Позив  и конкурсна документација су објављени дана 26.03.2018. године на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници Наручиоца http://www.sportskicentarbor.com/ 
            
2. У  поступку јавне набавке су учествовали 2 (два) понуђача  и то по наведеном редоследу:   

Ред. 
Број 

Заводни 
бр.код  
Наручиоца 

Понуда 
дата за 
партију:  

 
Назив понуђача 

Датум    
пријема 

Час  
пријема 

 
1. 

 
629 

 

  
         9) 

„YU MIS“ doo 
Булевар св.Цара Константина бр.80-86 

18108 Ниш 

23.04.2018 1245 

 
2. 

 
634 

 
        9) 

Стана Михајловић - ПРЕДУЗЕТНИК 
СТР „МИХАЈЛОВИЋ“  

Доња Мутница бб, 35250 Параћин 

24.04.2018 0900 

              Неблаговремено приспелих понуда није било. 

3.      Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:НЕМА 
 

http://www.sportskicentarbor.com/
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4.    Применом критеријума „најнижа понуђена цена“ сачињена је  следећа ранг листа  понуђачa који су доставили 
ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ: 
Ранг листа понуђене цене за Партију 9) дехидрирано поврће – кромпир пире 
- процењена вредност износ од  94.067,00динара  без урачунатог износа пдв-а. 

Ред. 
бр. 

Понуђач 
Понуђена цена без 

ПДВ-а 
Понуђена цена са 

ПДВ-ом 

 
1. 

„YU MIS“ doo 
Булевар св.Цара Константина бр.80-86 
18108 Ниш 

80.360,00 динара 96.432,00 динара  

2. 
Стана Михајловић - ПРЕДУЗЕТНИК 

СТР „МИХАЈЛОВИЋ“  
Доња Мутница бб, 35250 Параћин 

90.650,00 динара 108.780,00 динара 

 
5.   Понуђач  којем је  додељен  уговор: 
Комисија за јавну набавку,  је по спроведеном  оцењивању и рангирању понуда, констатовала  да је најповољнију 
понуду у поступку  јавне набавке  ЈН бр. 05/2018  ДОБРА - Намирнице за припремање хране за Народну кухињу, 
обликована у 10 партиј у  месечној  до краја децембра 2018.године за: 

 Партију  9)  дао понуђач „YU MIS“ doo, Булевар св.Цара Константина бр.80-86, 18108 Ниш  у укупном 
износу: 
 – за Партију  9) износ од 80.360,00 динара без пдв-а  и  96.432,00 динара са пдв-ом, односно до утрошка  
финансијсих средстава Наручиоца у износу од 94.067,00 динара  без урачунатог пдв-а планираних за реализацију 
предметне набавке за  партију 9);  
          Комисија предлаже Наручиоцу – в.д. дирктору Установе Спортски центар „Бор“ у Бору да се уговор о јавној 
набавци ЈН 05/2018 за : 

 Партију  9)  додели понуђачу „YU MIS“ doo, Булевар св.Цара Константина бр.80-86, 18108 Ниш   
 

В.д. директора Установе Спортски центар „Бор“ у Бору прихватио је предлог Комисије те је одлучено као у  
диспозитиву.  

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана њеног 

објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
 

   Установа Спортски центар „Бор“ у Бору 

                                 в.д. директора 

                   _____________________________ 
                                                                                         Бојана Длбокић Дубочанин 

 


