
НАРУЧИЛАЦ: 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“ 

Чајетина, Књаза Милоша 6. 

Број : 98 

31. јануар 2020. године 

Ч а ј е т и н а 

 

Директор Предшколске установе „Радост“ Чајетина, као овлашћено лице наручиоца,  на основу 

члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/15) и Извештаја 

Комисије за јавне набавке број 92 од 31. јануара 2020. године, у отвореном поступку јавне набавке велике 

вредности, за набавку добара- намирница и прехрамбених производа, ЈНВВ број 01/2020, доноси 

 

О Д Л У К У 

о обустави поступка ЈНВВ 01/2020 

ОБУСТАВЉА СЕ отворени поступак јавне набавке велике вредности, за набавку добара- 

намирница и прехрамбених производа ЈНВВ број 01/2020, јер нису испуњени услови за доделу уговора о 

јавној набавци. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Одлуком о покретању отвореног поступка јавне набавке велике вредности број 1515 од 27. децембра 

2019. године, наручилац је покренуо отворени поступак јавне набавке велике вредности, за набавку добара 

–намирница и прехрамбених производа ЈНВВ број 01/2020.  

За наведену јавну набавку наручилац је објавио јавни позив за подношење понуда и конкурсну 

документацију на Порталу јавних набавки и званичном сајту Установе 27. децембра 2019. године.  

Рок за подношење понуда био је до 24. јануара 2020. године до 1000 часова.  Благовремено, до истека 

рока за подношење понуда, на адресу наручиоца стигло је 10  понуда, а понуде је поднело 7 понуђача. 

Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке је приступила стручној 

оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда број 92 од 31. јануара 2020. године, Комисија за јавне набавке 

је констатовала следеће: 

 

1. Врста предмета јавне набавке: добра. 

2. Подаци о јавној набавци:  

Предмет јавне набавке: намирнице и прехрамбени производи. Ознака из општег речника јавних 

набавки:15000000-храна. 

Редни број јавне набавке: ЈНВВ 01/2020. 

Износ планираних средстава за јавну набавку: 5.166.666,00 динара, без обрачунатог пореза  на додату 

вредност: 

- партија 1 – млеко и млечни производи: 1.100.000,00 динара 

- партија 2 – хлеб и производи од житарица: 266.666,00 динара 

- партија 3 – свеже воће и поврће: 700.000,00 динара 

- партија 4 – смрзнуто поврће: 300.000,00 динара 

- партија 5 – јаја: 300.000,00 динара 

- партија 6 – месо: 1.500.000,00 динара 

- партија 7 – роба широке потрошње: 1.000.000,00 динара. 

 

Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: економска класификација 426823. 



 

 

3. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача 
Број под којим је понуда 

заведена 

Датум и час пријема 

понуде 

„Кланица Недељковић“ Шашинци 54 24.01.2020.год. у 09.35 ч 

 ЗТР „Еуро-блок“ Чајетина, Драгослав 

Дуловић ПР 

59 27.01.2020.год. у 08.00 ч 

ПК „Златибор“ д.о.о, Златибор 60 27.01.2020.год. у 09:15 ч 

„Еурогранд“ д.о.о. Ужице 61 27.01.2020.год. у 09.20 ч 

ПП „Сретен Гудурић“ а.д. Ужице 62 27.01.2020.год. у 09.45 ч 

„Сувобор КООП НН“ д.о.о, Чачак 63 27.01.2020.год. у 09.50 ч 

 ,,Ила промет“ д.о.о, Чачак 64 27.01.2020.год. у 09.51 ч 

 

 

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 

Назив/име понуђача чија је понуда 

одбијена 

Разлози одбијања понуде Понуђена цена без 

ПДВ-а 

„Кланица Недељковић“ Шашинци 

Понуђена цена је већа од 

процењене вредности и 

планираних средстава 

за 6. партију: 

1.638.540,00 

ЗТР „Еуро-блок“ Чајетина, 

Драгослав Дуловић ПР 

Понуђена цена је већа од 

процењене вредности и 

планираних средстава 

за 5. партију: 

381.815,00 

за 7. партију: 

1.221.557,25 

ПК „Златибор“ д.о.о, Златибор 

Понуђена цена је већа од 

процењене вредности и 

планираних средстава 

за 1. партију: 

1.608.236,95 

„Еурогранд“ д.о.о. Ужице 

Понуђена цена је већа од 

процењене вредности и 

планираних средстава 

за 4. партију: 

426.840,00 

ПП „Сретен Гудурић“ а.д. Ужице 

Понуђена цена је већа од 

процењене вредности и 

планираних средстава 

за 2. партију: 

365.350,00 

„Сувобор КООП НН“ д.о.о, Чачак 

Понуђена цена је већа од 

процењене вредности и 

планираних средстава 

за 6. 

партију:1.446.600,00 

,,Ила промет“ д.о.о, Чачак 

Понуђена цена је већа од 

процењене вредности и 

планираних средстава 

за 3. партију: 

940.700,00 

за 5. партију: 

341.950,00 

за 7. партију: 

1.200.230,00 



 

Опис начина на који је одређена процењена вредност: на основу рачуноводствене евиденције из 

претходне године, утврђене су количине и цене прехрамбених производа. 

Критеријум за доделу говора је најнижа понуђена цена. 

Неблаговремених понуда није било.  

Комисија је констатовала да су све понуде неприхватљиве, јер је понуђена цена већа од процењене 

вредности јавне набавке, па самим тим није могуће извршити рангирање понуђача. 

Наручилац се обратио писаним захтевом оснивачу 28. јануара 2020. године, тражећи додатна 

финансијска средства, како би се приступило закључењу уговора са најповољнијим понуђачима, на основу 

члана 107. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/15). 

Одсек за финансије и буџет Општинске управе Чајетина је дописом од 29. јануара 2020. године, 

одбио захтев наручиоца за додатна финансијска средства.  

Обзиром да наручилац нема довољно опредељених средстава за реализацију ове јавне набавке, 

односно закључење уговора по понуђеним ценама, јер су све понуде премашиле процењену вредност јавне 

набавке, Комисија је предложила наручиоцу да се наведене понуде одбију као неприхватљиве на основу 

члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/15),  а да 

се предметни поступак јавне набавке обустави на основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/15).  

Комисија такође предлаже да наручилац поново сагледа своје потребе и да након смањења 

количина, распише нови отворени поступак јавне набавке, како би се склопили уговори са изабраним 

понуђачима, у складу са финансијским средствима која су за ту намену опредељена, односно када се стекну 

услови за доделу уговора прописани чланом 107.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/15). 

Директор Предшколске установе „Радост“ Чајетина је прихватио предлог Комисије за јавне набавке 

и донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  Против ове одлуке понуђач може  поднети захтев за заштиту права, 

у року од 10 дана од дана пријема исте, на основу члана 149. Закона о јавним набавкама. Захтев за заштиту 

права се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев мора да 

садржи све податке из члана 151. Закона о јавним набавкама. Уз захтев се предаје доказ о уплати таксе из 

члана 156. Закона о јавним набавкама у износу од 120.000,00 динара, на одређени рачун буџета Републике 

Србије. 

 Доставити:                                               Директор 

-понуђачима                                         Предшколске установе „Радост“ 

-у предмет                                          __________________________ 

                                         Јелена Митрашиновић Брашанац 

    

 


