
Наручилац: ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“  

Адреса: ул. Владимира Хурбана бр. 13  

Место: СТАРА ПАЗОВА  

Дел. број: 455 

Датум: 08.04.2019. године 

БРОЈ ЈН 01/2019 – добра  

На основу члана109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) у 

даљем тексту: Закон, в. д. директора ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА доноси: 

 

  О Д Л У К У 

О  ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  

 

1. ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, НАМИРНИЦЕ ЗА 

ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ, ПАРТИЈА 5 СМРЗНУТА РИБА, БРОЈ ЈН 01/2019 БУДУЋИ ДА 

НИЈЕ ПРИБАВЉЕНА  НИЈЕДНА  ПРИХВАТЉИВА  ПОНУДА. 

2. ПОДНЕТЕ ПОНУДЕ СЕ ОДБИЈАЈУ ЗБОГ   БИТНИХ НЕДОСТАТАКА ИЗ ЧЛ. 106. ст. 

1. тачка 2) А НА ОСНОВУ  чл. 107. став 1)   Закона   

3. НА ОСНОВУ чл. 88. ст 1. ЗАКОНА ПОНУЂАЧИ НИСУ ПОДНЕЛИ ЗАХТЕВ ЗА 

НАДОКНАДУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ.  

 

      О б р а з л о ж е њ е 

1) Предмет јавне набавке: 

јесте набавка намирница за припремање хране, опис и назив и ознака из општег речника 

15000000, храна, пиће, дуван и сродни производи обликовани у 8 (осам) партија: 

 

ПАРТИЈА 5) СМРЗНУТА РИБА 

По спроведеном ОТВОРЕНОМ поступку јавне набавке (Одлука о покретању поступка дел. број: 

177 од 25.02.2019. године, Позив за подношење понуде дел. број: 180 од 25.02.2019. године објављен 

на Порталу јавних набавки, интернет страни наручиоца и на Порталу службених гласила РС и база 

прописа) 

 

2) Процењена вредност јавне набавке: 

Укупна процењена вредност: 15.002.500,00 динара (без ПДВ-а) 

Процењена вредност за партију 5) Смрзнута риба: 400.000,00 динара (без ПДВ-а) 

 

3) Основни подаци о понуђачима: 

 

1. Понуђач ДППУ „ВУМ“ д.о.о, Шабац, матични број: 06257283, Стефана Првовенчаног бр. 

77/1, Шабац, дел. број: 375 од 27.03.2019. године. 

Понуђена цена износи: 394.000,00 динара без ПДВ-а и 433.400,00 динара са ПДВ-ом. Рок 

испоруке је 3 дана и рок важења понуде је 60 дана. 

2. Понуђач „PE-CO“ д.о.о, Сремски Карловци, матични број: 08410682, Димитрија Сабова број 

35, Сремски Карловци, дел. број: 376 од 27.03.2019. године. 

Понуђена цена износи: 1.142.000,00 динара без ПДВ-а и 1.256.200,00 динара са ПДВ-ом. Рок 

испоруке је 3 дана и рок важења понуде је 90 дана. 

Напомена: Понуда понуђача „PE-CO“ д.о.о, Сремски Карловци премашује износ процењене 

вредности. Понуђена цена износи 1.142.000,00 динара без ПДВ-а и 1.256.200,00 динара са 

ПДВ-ом. 

3. Понуђач „LUKI KOMERC“ д.о.о, Пећинци, матични број: 08213348, Слободана Бајића број 

12, Пећинци, дел. број: 385 од 28.03.2019. године. 

Понуђена цена износи: 440.000,00 динара без ПДВ-а и 484.000,00 динара са ПДВ-ом. Рок 

испоруке је 3 дана и рок важења понуде је 60 дана. 

Напомена: Понуда понуђача „LUKI KOMERC“ д.о.о, Пећинци премашује износ процењене 

вредности. Понуђена цена износи 440.000,00 динара без ПДВ-а и 484.000,00 динара са ПДВ-

ом. 

                          Понуђач „LUKI KOMERC“ д.о.о, Пећинци није одговорио на допис дел. број: 

441 од 04.04.2019. године у вези са образложењем неуобичајено ниске цене у складу са чланом 92 



Закона о јавним набавкама. 

 

4) Понуде које су одбијене, разлог за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда: 

1. Одбијена је понуда понуђача ДППУ „ВУМ“ д.о.о, Шабац, као неодговарајућа и неприхватљива, из 

разлога што декларација и паковање производа не одговара траженом: 

- понуђено је: alaska pollock уместо траженог: Merluccius merluccius 

дакле, понуђач није доказао да испуњава додатне услове а у складу са чланом 106 тачка 2 Закона о 

јавним набавкама. 

2. Одбијена је понуда понуђача „PE-CO“ д.о.о, Сремски Карловци, као неприхватљива, из разлога што 

премашује износ процењене вредности. Понуђена цена износи 1.142.000,00 динара без ПДВ-а и 

1.256.200,00 динара са ПДВ-ом. 

3. Одбијена је понуда понуђача „LUKI KOMERC“ д.о.о, Пећинци, као неприхватљива, из разлога што 

премашује износ процењене вредности. Понуђена цена износи 440.000,00 динара без ПДВ-а и 

484.000,00 динара са ПДВ-ом. 

 

5) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на који је 

утврђена та цена: 

Ниједна понуда није одбијена због неуобичајено ниске цене. 

 

6) Начин примене методологије доделе пондера: 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена. 

 

7) Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз 

помоћ подизвођача и назив подизвођача: 

Након спроведеног јавног отварања понуда – Записник о отварању понуда дел. број: 393 од 

28.03.2019. године, а на основу члана 109 Закона о јавним набавкама, Комисија констатује да ниje 

прибављена ниједна прихватљива понуда те предлаже  да се горе наведене понуде одбију а на основу 

чл. 106. ст. 1. тачка 2) и чл. 107. став 1)   Закона о јавним набавкама.  

 На основу напред наведеног, одговорно лице наручиоца  је на основу законског овлашћења 

донело одлуку о обустави поступка јавне набавке будући да нису испуњени услови за 

доделу уговора о јавној набавци. Предметна набавка биће поново спроведена када се стекну 

законски услови. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту 

права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за 

заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 

120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, сврха: 

Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет 

Републике Србије). 

 

 

ВД ДИРЕКТОРА 

                                          Звездана Елеро,с.р. 
 


