
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 Установа Спортски центар ,,Бор“ у Бору                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                  Обухвата               Датум усвајања 
План набавки за 2020                      17.01.2020 
Измена бр. 192/2020                            31.01.2020 

Техничка исправка бр.433/2020   13.03.2020 
Измена бр. 914/2020                      12.05.2020 

Измена бр. 1081/2020                    11.06.2020 
Измена бр. 1  усклађена са  Новим законом о јавним набавкама објављен у СЛ- гласнику РС број 91/19                    22.07.2020 

Измена  бр.2                           23.09.2020 
 

  Р. бр. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

          Главна ЦПВ ознака 

              

 

 

ПРОЦЕЊЕНА 

ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А 

( УКУПНА ПО 

ГОДИНАМА) 

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ВРСТА  

ПОСТУПКА 

ОКВИРНО 

ВРЕМЕ 

ПОКРЕТАЊА 

 

БЕЗ  

ПДВ-А 

СА 

 ПДВ-ОМ 

КОНТО/ 

ПОЗИЦИЈА/ извор 

финансирања 

 

УКУПНО  добра: 1.250.000  

ДОБРА        1.250.000  

1.1.2 Набавка горива за моторни погон – 

евро премијум - БМБ 95, евро 

дизел, течни гас - ТНГ 
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Поступак 

јавне 

набавке 

мале 

вредности 

 I квартал  

 РАЗЛОГ И ОПРАВДАНОСТ НАБАВКЕ Евро премијум - БМБ 95, евро дизел, течни гас – ТНГ неопходно је за стављање и пуштање механизације у рад на 

скијалишту као и за превоз запослених на издвојене објекте , по спецификацији руководилаца. 

 НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПРОЦЕЊЕНЕ 

ВРЕДНОСТИ 

Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника 

потенцијалних понуђача на тржишту до којих се дошло путем интернета рачунајући и процену пораста цена на 

тржишту (2% годишње). 



 ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ Средства су обезбеђена из буџета и сопствених извора  предвиђена финансијским планом Установе.   

 Измена бр. 2, усвојена  23.09.2020. године; План набавки за 2020 од 17.01.2020. године. Поступак: ОБРИСАН  
Образложење: Измена на основу Решења о измени и допуни решења  о расподели  средстава за 2020.годину индиректним корисницима буџетских 

средстава (Установа Спортски центар ,,Бор“ Бор) у оквиру одобрених апропријација  Градске управе Бор као директног корисника бр. 400-372/2020-III-01 од 

22.09.2020. године. На основу одобрених апропријација за 2020. годину, Одлуком о буџету града Бор за 2020.годину бр. 400-292/2019-I (,,Сл. лист града 

Бора“ бр. 37/2019), Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 401-153/2020-II од 20.01.2020.године и Решења  о промени апропријације из 

осталих извора финансирања утвђених Одлуком  о буџету града Бора за 2020.годину бр. 1/20-3А-09 од 29.01.2020. године, Решење о повећању 

апропријације из осталих извора финансирања бр.400-193/2020-III-01 од 07.04.2020. године,  Решења  о промени апропријације из средстава  утврђених 

Одлуком  о буџету града Бора за 2020. годину бр.6/20-3А од 06.05.2020. године и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2020. годину, 

број 400-304/2020-I (,,Сл. лист града Бора“ бр. 44/2020), Градска управа као директан корисник врши расподелу индиректним корисницима буџетских 

средстава (Установа Спортски центар ,,Бор“) за 2020 за финансирање расхода и издатака. 

                                            

 

1.1.3 Опрема за образовање, културу и 
спорт – Опрема  за спорт  
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поступак 

 IV квартал  

 РАЗЛОГ И ОПРАВДАНОСТ НАБАВКЕ Потребно је набавити и инсталирати нову финску  сауну на затвореним базенима са свим елементима,  како би се 
задовољиле потребе корисника услуга.   

 НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПРОЦЕЊЕНЕ 
ВРЕДНОСТИ 

Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника 
потенцијалних понуђача на тржишту до којих се дошло преко интернета и путем телефонске комуникације са 
потенцијалним понуђачима рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње). 

 ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ Средства су обезбеђена из  буџета и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година предвиђена финансијским 
планом Установе   

 Измена бр. 2, усвојена  23.09.2020. године; План набавки за 2020 од 17.01.2020. године. Поступак : ДОДАТ 
Образложење: Измена на основу Решења о измени и допуни решења  о расподели  средстава за 2020.годину индиректним корисницима буџетских 
средстава (Установа Спортски центар ,,Бор“ Бор) у оквиру одобрених апропријација  Градске управе Бор као директног корисника бр. 400-372/2020-III-01 
од 22.09.2020. године. На основу одобрених апропријација за 2020. годину, Одлуком о буџету града Бор за 2020.годину бр. 400-292/2019-I (,,Сл. лист града 
Бора“ бр. 37/2019), Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 401-153/2020-II од 20.01.2020.године и Решења  о промени апропријације из 
осталих извора финансирања утвђених Одлуком  о буџету града Бора за 2020.годину бр. 1/20-3А-09 од 29.01.2020. године, Решење о повећању 
апропријације из осталих извора финансирања бр.400-193/2020-III-01 од 07.04.2020. године,  Решења  о промени апропријације из средстава  утврђених 
Одлуком  о буџету града Бора за 2020. годину бр.6/20-3А од 06.05.2020. године и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2020. 
годину, број 400-304/2020-I (,,Сл. лист града Бора“ бр. 44/2020), Градска управа као директан корисник врши расподелу индиректним корисницима 
буџетских средстава (Установа Спортски центар ,,Бор“) за 2020 за финансирање расхода и издатака. 

 
 

 
 

 
 
 

 



  Р. бр. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

                Главна ЦПВ ознака 

              

 

 

ПРОЦЕЊЕНА 
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Поступак 

јавне 

набавке 

мале 

вредности  

 I квартал  

 РАЗЛОГ И ОПРАВДАНОСТ НАБАВКЕ Неопходно је обезбедити континуираноосигурање зграде, опреме, возила, запослених у случају несреће на раду и 

осигурања од одговорности према трећим  лицима ради евентуалног оштећења и накнада штете у складу са 

прописима односно Закона о јавној својини 

 НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПРОЦЕЊЕНЕ 

ВРЕДНОСТИ 

Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника 

потенцијалних понуђача на тржишту до којих се дошло путем интернета рачунајући и процену пораста цена на 

тржишту (2% годишње). 

 ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ Средства су обезбеђена из буџета предвиђена финансијским планом Установе.   

 Измена бр. 2, усвојена  23.09.2020.године; План набавки за 2020 од 17.01.2020. године  
Образложење: Измена на основу Решења о измени и допуни решења  о расподели  средстава за 2020.годину индиректним корисницима буџетских 

средстава (Установа Спортски центар ,,Бор“ Бор) у оквиру одобрених апропријација  Градске управе Бор као директног корисника бр. 400-372/2020-III-01 од 

22.09.2020. године. На основу одобрених апропријација за 2020. годину, Одлуком о буџету града Бор за 2020.годину бр. 400-292/2019-I (,,Сл. лист града 

Бора“ бр. 37/2019), Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 401-153/2020-II од 20.01.2020.године и Решења  о промени апропријације из 

осталих извора финансирања утвђених Одлуком  о буџету града Бора за 2020.годину бр. 1/20-3А-09 од 29.01.2020. године, Решење о повећању 

апропријације из осталих извора финансирања бр.400-193/2020-III-01 од 07.04.2020. године,  Решења  о промени апропријације из средстава  утврђених 

Одлуком  о буџету града Бора за 2020. годину бр.6/20-3А од 06.05.2020. године и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2020. годину, 

број 400-304/2020-I (,,Сл. лист града Бора“ бр. 44/2020), Градска управа као директан корисник врши расподелу индиректним корисницима буџетских 

средстава (Установа Спортски центар ,,Бор“) за 2020 за финансирање расхода и издатака. 



1.2.2 Остале стручне услуге - Израда 

аката о процени ризика од 

катасрофа, План заштите и 

спасавања и План заштите од удеса 

 

392.000 

 

 

 

 

2020-392.000 

    1.300.000 

-908.000 

 

1.560.000 

-1.089.600 

423599-1301-0004/01 

423599-1301-0004/01 

 

Поступак 

јавне 

набавке 

мале 

вредности 

 I квартал  

 РАЗЛОГ И ОПРАВДАНОСТ НАБАВКЕ На основу извршене контроле достављен је Записник о инспекцијском надзору од стране Министарства унутрашњих 

послова - сектор за ванредне ситуације у Бору 09.8.2 број 217-15-105/2019 од 29.07.2019 године, наложене су мере за 

уклањање незаконитости: 1. Налаже се надзорном субјекту да изради Процену ризика од катастрофа у складу са 

Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама. Рок за поступање по мери: 30.09.2019 

године; 2. Налаже се надзорном субјекту да изради План заштите и спасавања у складу са Законом о смањењу ризика 

од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама. Рок за поступање по мери: 30.12.2019.године; 3. Налаже се 

надзорном субјекту да изради План заштите од удеса у складу са Законом о смањењу ризика  од катастрофа и 

управљања ванредним ситуацијама. Рок за поступање по мери 30.01.2020.године Неопходна је израда наведеног акта 

како би у року отклонили незаконитости и избегли казне и кривичне пријаве. 

 НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПРОЦЕЊЕНЕ 

ВРЕДНОСТИ 

Процена вредности утврђена је истраживањем тржишта 

 ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ Средства су обезбеђена из буџета предвиђена финансијским планом Установе.   

 Измена бр. 2, усвојена  23.09.2020.године; План набавки за 2020 од 17.01.2020. године  
Образложење: Измена на основу Решења о измени и допуни решења  о расподели  средстава за 2020.годину индиректним корисницима буџетских 

средстава (Установа Спортски центар ,,Бор“ Бор) у оквиру одобрених апропријација  Градске управе Бор као директног корисника бр. 400-372/2020-III-01 од 

22.09.2020. године. На основу одобрених апропријација за 2020. годину, Одлуком о буџету града Бор за 2020.годину бр. 400-292/2019-I (,,Сл. лист града 

Бора“ бр. 37/2019), Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 401-153/2020-II од 20.01.2020.године и Решења  о промени апропријације из 

осталих извора финансирања утвђених Одлуком  о буџету града Бора за 2020.годину бр. 1/20-3А-09 од 29.01.2020. године, Решење о повећању 

апропријације из осталих извора финансирања бр.400-193/2020-III-01 од 07.04.2020. године,  Решења  о промени апропријације из средстава  утврђених 

Одлуком  о буџету града Бора за 2020. годину бр.6/20-3А од 06.05.2020. године и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2020. годину, 

број 400-304/2020-I (,,Сл. лист града Бора“ бр. 44/2020), Градска управа као директан корисник врши расподелу индиректним корисницима буџетских 

средстава (Установа Спортски центар ,,Бор“) за 2020 за финансирање расхода и издатака. 

 
    Место и датум:                                                                                                                                                                                                                                            ____________________________ 

    ___________________                                                                                                М.П.                                                                                                                                   Мирјана Денисов 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Одговорно лице: 
                                                                                                                                                                                                                                                    _________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                Бојана Длбокић Дубочанин 


