
Установа Спортски центар „Бор“ у Бору 
Зелени булевар бб, 
19210 Бор   
Интернет страница наручиоца: http://www.sportskicentarbor.com/ 

 

 

Позив за подношење понуде 

 

за јавну набавку Добра – Намирнице за припремање оброка за Народну кухињу, редни број ЈН 04/2020. 

Јавна набавка се спроводи 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)  

Предмет јавне набавке је набавка Добра - Намирнице за припремање оброка за Народну кухињу.  
Назив и ознака из општег речника набавки (ОРН):  
15111100 -  јунеће месо бут прве класе, 15113000 -  свињско месо бут прве класе, 15119000 -  суве кости (свињске), 
15119600 -  риба – ослић, 15131700 - месни нарезак 150гр (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) 

 

Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду 
подноси са Подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити Подизвођачу, а који не може 
бити већи од 50%, као и део предмета набавке  који ће извршити преко Подизвођача. 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума ,,Најнижа понуђена цена" 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација 

доступна: 

- Интернет страница Наручиоца: http://www.sportskicentarbor.com/ 

- Непосредно преузимање на адреси:Установа Спортски центар ,,БОР" у Бору, ул. Зелени булевар б.б. 

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе територијалне 

аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, 

заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл: 

    Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству финансија и привреде. 

- Пореске обавезе: Министарство финансија и привреде - Пореска управа, Саве Машковића 3-5, Београд; 

Интернет адреса:www.poreskauprava.go.rs. 

       Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству 

енергетике, развоја и заштите животне средине. 

- Заштита животне средине: Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Немањина 22-26, 

Београд, интернет адреса:www.merz.gov.rs. 

      Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и 

социјалне политике. 

- Заштита при запошљавању и условима рада: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, 

Немањина 22-26, Београд; интернет адреса: www.minrzs.gov.rs. 

 

http://www.minrzs.gov.rs/


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

Понуду доставити на адресу: Установа Спортски центар ,,БОР" у Бору, ул. Зелени булевар б.б., са назнаком : 

,,Понуда за јавну набавку  Добра - Намирнице за припремање оброка за Народну кухињу - редни број јавне 

набавке ЈН 04/2020- НЕ ОТВАРАТИ".  

Рок за подношење понуда је 31.03.2020. године до 12.00 часова. отварање понуда је 31.03.2020 године у 13.00 

часова  

Место, време и начин отварања понуда: 

Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 31.03.2020 године у 

13.00 часова на адреси Наручиоца, ул. Зелени булевар б.б., 19210 Бор у присуству чланова Комисије за предметну 

јавну набавку.  

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:   

 У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача.  

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку 

отварањапонуда дужни су да Комисији предају уредна писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати 

овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде. 

  

Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде је 3 (три) дана од дана отварања понуда. 

 

Лице за контакт: Мирјана Денисов 030 / 434-730e-mail: nabavka.uscbor@gmail.com, Fax 030/434 730  
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