
План јавних набавки за 2019. годину 
Установа Спортски центар "Бор" у Бору

Измена плана број: 1604/2019

Обухвата: Датум усвајања:

План набавки за 2019. годину 25.1.2019

Измена број: 1375/2019 9.7.2019

Измена број: 1604/2019 13.8.2019

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Јавне набавке

Процењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговора

Конто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

1.083.333

са ПДВ-ом

2019 30.440.202

добра 1.083.333

1.1.4 10

2019

11

2019
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12

2019

Неопходна је замена дотрајале опреме у кухињи ресторана.  Средства су предвиђена за куповину професионалне етажне пећнице,  
професионалног електричног шпорета,  професионалне судо машине, професионалног фрижидера
Процена вредности утврђена је на основу анализе цена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета рачунајући и процену 
пораста цена на тржишту (2% годишње)

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1375/2019; усвојена: 9.7.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ДОДАТ

Образложење: Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету  града Бора за 2019 број 400-124/2019-1( Сл.  лист града  Бора број 18/2019), Обавештења  о промени апропријација  ( 1. 
Ребаланс 2019.године)број 400-I-113/2019-III-04 од 05.07.2019 године. Решења о измени и допуни решења о расподели средстава за 2019. Годину број 400-135/2019-III-01 од 08.07.2019. 
године

Измена број: 1604/2019; усвојена: 13.8.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење: Техничка исправка

Опрема за домаћинство - професионална 
етажна пећница, професионални  електрични
 шпорет, професионални фрижидер, 
професионална машина за прање посуђа

1.083.333

По годинама: 
2019-1.083.333

Опрема за домаћинство - професионална 
етажна пећница, професионални  електрични
 шпорет, професионални фрижидер, 
професионална машина за прање посуђа

ОРН:
39710000    

512251-1301-
0004

833.333 1.000.000

512251-1301-
0004

250.000 300.000

услуге 0
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1.2.3 7

2019

8

2019
поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12

2019

Очекује се велики број купача на летњим базенима па се мора обезбедити безбедност на основу Закона

Процена вредности утврђена је на основу анализе цена из уговора претходне 3 године , као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко 
интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње)

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Измена број: 1375/2019; усвојена: 9.7.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ДОДАТ

Образложење: Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету  града Бора за 2019 број 400-124/2019-1( Сл.  лист града  Бора број 18/2019), Обавештења  о промени апропријација  ( 1. 
Ребаланс 2019.године)број 400-I-113/2019-III-04 од 05.07.2019 године. Решења о измени и допуни решења о расподели средстава за 2019. Годину број 400-135/2019-III-01 од 08.07.2019. 
године

Измена број: 1604/2019; усвојена: 13.8.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019; поступак: ОБРИСАН

Образложење: Техничка исправка

Остале стручне услуге225.000

По годинама: 
2019-225.000

Остале стручне услуге

ОРН:
75252000    

423599-1301-
0004

225.000 270.000

423599-1301-
0004

-225.000 -270.000

Место и датум: М.П.

Бојана Длбокић Дубочанин

Овлашћено лице:

Мирјана Денисов

Одговорно лице:

_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1375/2019; усвојена: 9.7.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету  града Бора за 2019 број 400-124/2019-1( Сл.  лист града  Бора број 18/2019), Обавештења  о промени апропријација  ( 1. Ребаланс 2019.године)број 
400-I-113/2019-III-04 од 05.07.2019 године. Решења о измени и допуни решења о расподели средстава за 2019. Годину број 400-135/2019-III-01 од 08.07.2019. године

Измена број: 1604/2019; усвојена: 13.8.2019; план: План набавки за 2019. годину од 25.1.2019

Техничка исправка
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