
Наручилац Установа Спортски центар „Бор“ у Бору 

Адреса Зелени булевар бб 

Место 19210 Бор 

Број одлуке 82/2021 

Датум 18.01.2021 
 

На основу члана 91. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник“ бр.91/2019) Директор 

Установe Спортски центар „Бор“ у Бору доноси следећу: 

ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 добра – залиха материјала намирнице за припремање оброка за Народну кухињу, 

  редни број ЈН 01/2021 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

 

Предмет јавне набавке је набавка Добра – Залиха материјала - намирнице за припремање 

оброка за Народну кухињу. Назив и ознака из општег речника набавки: 1500000 -8  храна, 

пиће, дуван и сродни производи. 
 Предмет јавне набавке обликован је по партијама, и то: Партија 1: Производи животињског 

порекла месо и месни производи CPV:1510000-9; Партија 2: Зачини и зачинска средства 

CPV:15870000-7, Партија 3: Поврће  CPV: 03221000-6. 

 

2. Процењена вредност јавне набавке је  3.495.905  динара без ПДВ-а. 

 

3. Оквирни датуми у којима ће бити спроведене појединачне  фазе поступка јавне 

набавке:  

 

-  припрема конкурсне документације - у року од 5 (пет) дана од дана доношења одлуке 

о спровођењу  поступка Јавне набавке број ЈН 01/2021; 
 

- слање на објављивање  јавног позива 3 (три) дана од дана припреме конкурсне 

документације. 
 

- подношење и отварање понуда - 11 (једанаест) данa од дана слања на објављивање 

Јавног позива; 

 

- доношење одлуке о додели уговора – у року од 30 дана од истека рока за подношење 

понуда; 

 

- слање на објављивљње Одлуке о додели уговора на Портал јавних набавки – три дана 

од дана њеног доношења; 

 

- закључење уговора – 10 дана од дана протека рока за подношење Захтева за заштиту 

права. 

 



4. Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану за плаћање: 

Средства за јавну  набавку су предвиђена  финансијским планом наручиоца, у оквиру раздела 

5, на програм. класиф. 1301-0004, функција 810, број позиције 356/0, економска 

класификација – конто/позиција 522111– залихе материјала 
 

5. Именује се Комисија за јавну набавку за спровођење поступка јавне набавке, у 

следећем сасатаву, која ће спровести радње прописане чланом 92.став 7. закона:  

 

 

Састав Име и презиме 

Члан комисије Мирјана Денисов 

Заменик члана комисије Александар Стојић  

Члан комисије Ивана Бај Хорти   

Заменик члана комисије Драгица Драгојевић 

Члан комисије Гојко Џаковић 

Заменик члана комисије Дејан Станковић 
 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             У.С.Ц. „БОР“ у Бору 

                                Директор 

                                                                                       

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


