
Назив наручиоца: Установа Спортски центар“БОР“ у Бору 
Адреса: Зелени булевар бб, 19210 Бор  
Датум: 01.04.2020. године 
Број: 649/2020 
 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 - даље: 
Закон), и  Извештаја Комисије о стручној оцени понуде  бр. 647/2020 од 31.03.2020 године, директор 
Установе спортски центар „БОР“ у Бору као представник Наручиоца, доноси: 
 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА                                                                                                                                                                           
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА - НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ОБРОКА ЗА НАРОДНУ КУХИЊУ 

Редни број ЈН 04/2020 

Поступак за јавну набавку Добра – Намирнице за припремање оброка за Народну кухињу, редни број            

ЈН 04/2020 је покренут  на основу члана 131е у складу са чланом 7. став 1.тачка 3. Закона о јавним 

набавкама и на основу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије                      

( ,,Сл гласник РС“ 29/2020 od 15.03.2020. године) и Наредбе  Градског  штаба за  ванредне ситуације града 

Бора бр. 217-21/2020 – I  донета на седници одржаној 16.03.2020 године  на основу члана 41. став 4. у вези 

члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ( ,,Службени 

гласник РС“, 87/18)  

  Уговор се додељује понуђачу Стана Михајловић  Предузетник – СТР ,,Михајловић“, Доња Мутница бб,  
Параћин, 35250 Параћин, понуда број: 25/Т од 26.03.2020 године, код наручиоца заведена под бројем              
621/2020  30.03.2020.године. 

Образложење 

Наручилац је дана 20.03.2020 године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број: 562/2020. 

 Позив и Конкурсна документација су  објављени дана  23.03.2020. године  на интернет страници Наручиоца 
http://www.sportskicentarbor.com/ и е-mailom упућена следећим понуђачима:    
СТР ,,Михајловић“ е-mail: uprava@mihajlovi’.rs, ,, Лавплус“ д.о.о. е-mail: lavplusdoo@mts.rs, ,,Teкијанка“             
е-mail:prbr23@tekijanka.com, ,,Maxi 360“ е-mail: maxi360@delhaize.rs, ,,Idea“  е-mail: naspotrosac@idea.rs,    
,,Lidl“ е-mail: finansije@lidl.rs. Измене конкусне документације од  24.03. 2020 год. и 25.03.2020 године  су 
објављене на интернет страници Наручиоца и е-mailom упућене горе наведеним понуђачима. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 646/2020 
од 31.03.2020 године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају 
бр.647/2020 од 31.03.2020 године. 

У Извештају о стручној оцени понуда комисија је констатовала следеће: 

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:  
 

  Предмет јавне набавке је: набавка добара – Намирнице за припремање оброка за Народну кухињу  

  Јавна набавка предвиђена је у  Плану набавки за 2020 годину  Наручиоца, под  редним бројем 1.1.4. 

Назив и ознака из општег речника набавки: 15111100 -  јунеће месо бут прве класе, 15113000 -  свињско месо 

бут прве класе, 15119000 -  суве кости (свињске), 15119600 -  риба – ослић, 15131700 - месни нарезак 150гр 
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(свињски)15612100 – брашно 25/1 Т-500, 15411210 – уље, 15872300 - алева паприка 5/1, 15872300 - суви 

зачин 5/1, 15872400 -  со 50/1, 15872300 - ловоров лист 2/1, 15872300 - першун суви 1/1, 15872100 - бибер 

(млевени), 15511210 – млеко тетрапак 1/1, 03142500 – јаја, 15530000 – маргарин, 03211300 - пиринач 25/1, 

15871110 – сирће алкохолно, 03212000 - кромпир пире, 03221113 - црни лук, 03221113 - бели лук, 03221210 – 

пасуљ 25/1, 03212100 – кромпир, 03221220 – грашак 10/1 (смрзнути), 03221000 – ђувеч 10/1 (смрзнути).  

Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плануза плаћање: 

Средства за наведену набавку су предвиђена  финансијским планом наручиоца на програм. класиф. 1301-
0004, позицији 356/0, економска класа 522111 – залихе материјала - намирнице за припремање оброка за 
Народну кухињу. 
Наручилац самостално спроводи поступак јавне набавке. 
 

2. Процењена вредност јавне набавке је 6.117.833,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.  
Предметна јавна набавка није обликована по партијама 

Рок за подношење понуда 31.03.2020 године до 1200 часова. 

Јавно отварање понуда обављено је дана 31.03.2020 године у 1300 часова у просторији Наручиоца. 

Отварању понуда нису присуствовали представници понуђача. 

3.  Основни подаци о понуђачима - на оглас је конкурисао 1 (један) понуђач и то: 

Ред. 

Број 

Заводни бр. 
код  
Наручиоца 

 
Назив понуђача 

Датум    

пријема 
Час  
пријема 

 

1. 

 

621/2020 

Стана Михајловић  Предузетник –  
СТР ,,Михајловић“, Доња Мутница бб, Параћин,     
35250 Параћин 

 

30.03.2020 

 

0835 

          
4. Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање: Нема 

 
5.  Критеријум за доделу уговора:  

Критеријум за доделу уговора је: ,, најнижа понуђена цена“. 

              6.  Дана 31.03.2020 године Комисија за јавну набавку извшила је стручну оцену понуда понуђача који 
испуњава све потребне услове на основу доказа достављених уз понуду, у складу са захтевима из Конкурсне 
документације. 

               6.1)  Назив понуђача:  Стана Михајловић Предузетник, СТР Михајловић, Доња Мутница бб Параћин, 
35250 Параћин 

          Заводни бр. понуде код Понуђача: 025/Т од 26.03.2020. године 

          Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 6.117.830,00 динара  

              Висина ПДВ-а:  719.351,00 динара 
          Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 6.837.181,00 динара 

 

 

 

 

 

 

 

Остали услови:   



-  Рок плаћања:   45 дана од дана испоруке добра и успостављања фактуре  

-  Рок испоруке за редни број од 1 до 19            
 ( до 25-ог у месецу за наредни месец) 

  25-ог ( навести датум у периоду) 

-  Рок испоруке седмично  за редни број            
од 20 до 25 (и то до 5-ог дана у седмици за 
наредну седмицу) 

 

 5- ог  ( навести дан у седмици) 

- Место испоруке:  Франко Наручилац 

-  Рок важења понуде: 
   (минимум 30 дана од дана отварања понуда) 

31 дан од дана отварања понуда 

-  Остале напомене: Нема 

            

7. Комисија за јавну набавку je саставила ранг листу прихватљивих понуда применом критеријума 

„најнижа понуђена цена“.   

              7. 1)   Назив понуђача:  Стана Михајловић Предузетник, СТР Михајловић, Доња Мутница бб Параћин, 

35250 Параћин 

 

          Заводни бр. понуде код Понуђача: 025/Т од 26.03.2020. године 

 

          Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 6.117.830,00 динара  

              Висина ПДВ-а:  719.351,00 динара 
          Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 6.837.181,00 динара 

   Остали услови:   

-  Рок плаћања:   45 дана од дана испоруке добра и успостављања фактуре  

-  Рок испоруке за редни број од 1 до 19            
 ( до 25-ог у месецу за наредни месец) 

  25-ог ( навести датум у периоду) 

-  Рок испоруке седмично  за редни број            
од 20 до 25 (и то до 5-ог дана у седмици за 
наредну седмицу) 

 

 5- ог  ( навести дан у седмици) 

- Место испоруке:  Франко Наручилац 

-  Рок важења понуде: 
   (минимум 30 дана од дана отварања понуда) 

31 дан од дана отварања понуда 

-  Остале напомене: Нема 

      

                8.    Комисија за јавну набавку,  је по спроведеном  оцењивању и рангирању понуда, констатовала  да 

је применом критеријума „најнижа понуђена цена“ прихватљиву  понуду  у поступку  јавне набавке                 

бр. ЈН 04/2020 – ДОБРА - Намирнице за припремање оброка за Народну кухињу, дао Понуђач:  Стана 

Михајловић Предузетник, СТР Михајловић, Доња Мутница бб Параћин, 35250 Параћин, укупна вредност 

понуде 6.117.830,00 динара без ПДВ-а и 6.837.181,00 динара са ПДВ-ом. 

    9.  На основу оцене понуда, спроведене у складу са конкурсном документацијом , Комисија за јавну 

набавку  предлаже Наручиоцу – Дирктору Установе Спортски центар „Бор“ у Бору да се уговор о јавној 



набавци бр. ЈН 04/2020 – ДОБРА - Намирнице за припремање оброка за Народну кухињу , додели понуђачу 

Стана Михајловић Предузетник, СТР Михајловић, Доња Мутница бб Параћин, 35250 Параћин. 

            10.  Понуђач ће самостално извршити испоруку без ангажовања подизвођача. 

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања 
на интернет страници Наручиоца. 
Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за 
заштиту права у поступцима јавних набавки. 
                           
 
                                                                                                                                  Установа Спортски центар „БОР“ у Бору 

                                                                                                                             Директор 
                                                                                                                             ________________________________ 

Бојана Длбокић Дубочанин,дипл.инж.инд.мен. 


