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 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА  БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА 
                              ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  
 
 

Врста поступка јавне набавке:   преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 

(члан 36. став 1.тачка 1) Закона) 
 
 
Основ за примену преговарачког поступка је  члан 36.став.1 тачка 1. ЗЈН. 
 

-  Партија 4- свеже пилеће месо 
- Партија  5- свеже пилеће изнутрице 
- Партија 6 Риба смрзнута 
- Партија 7- смрзнуто и конзервирано  воће и поврће 
- Партија 8 Остали прехрамбени производи и непрехрамбени производи  
- Партија 10- свеже воће 
- Партија 11- свеже поврће 

 
Назив и адреса лица којима се упућује позив за подношење понуда  
      
1.“Луки комерц“ Слободана  Бајића 12, 22410 Пећинци 
2.“Паланка промет“ Змај  Јовина  14, 11420 Смедеревска Паланка  
3.Кланица,прерада меса и трговина  „Недељковић“ Шашинци,Змај Јовина 13 
 

1.                  Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда,  члан 36.став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама: 

«ако у отвореном, односно рестриктивном поступку није добио ниједну понуду, односно ниједну 

пријаву или су све понуде неодговарајуће, под условом да се првобитно одређен предмет јавне 

набавке и услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу 

уговора, односно оквирног споразума не мењају;» 

 

2. Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка: Наручилац,Школа за основно 

и средње образовање са домом «Свети Сава» Умка  на основу Одлуке о покретању отвореног 

поступк намирнице за исхрану ученика   спровео је  јавну набавку 05/18  обликовану у 13 

партија.  
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Одлуком о додели уговора број  156/19 од 30.01.2019.године додељени су уговори за партију 1,2 

и 3 - Понуђачу – Кланици „Недељковић,за партију 9 „Круни комерц“ , за партију 12 и 13  

понуђачу „ Ас браћа Станковић“.  

Одлуком о обустави  поступка од 28.01.2019. године  обустављен је поступак за партије 4 – 

свеже пилеће месо, 5- свеже пилеће изнутрице, партију – 6 Риба смрзнута, партију  7 

смрзнуто и конзервирано  воће и поврће, партију 8 Остали прехрамбени производи и 

непрехрамбени производи . партију  10 свеже воће и партију  11свеже поврће из разлога 

што за поменуте партије није приспела ниједна понуда.  На основу наведеног покреће се 

преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда (члан 36.став 1. тачка 1) 

Закона о јавним набавкама) у којем ће наручилац истовремено са слањем позива за подношење 

понуда објавити обавештење о покретању поступка и конкурсну документацију. 
  
 
Рок за подношење понуда  истиче  дана  5.Фебруара 2019. у 9 сати. 
Отварање понуда и преговарачки поступак обавиће се дана     5.2.2019. у 9,15. у просторијама 
школе. 
 
Лице за контакт је Славица Тодорић, 0118026856 
E –mail: svetisavau@eunet.rs 
 


