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Дел.бр.  100/277 

Датум: 05.09.2014. 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА 

JAВНОГ ПОЗИВА 

 

Интернет страница наручиоца: www.imd.org.rs 

 

Врста наручиоца: здравство 

 

Врста предмета: добра 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег реника набавке: ЈН 19-

П/2014 – Прерађевине од меса 

Општи речник набавки: Храна, пиће, дуван и сродни производи /15000000/ 

 

Основ за спровођење преговарачког поступка 

Члан 36.став 1.тачка 3.Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/2012), 

ако због изузетне хитности проузроковане ванредним околностима или 

непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком случају не зависи од воље 

наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за отворени 

или рестриктивни поступак. Околности које оправдавају хитност не могу бити у 

било каквој вези са наручиоцем.  

Разлог: Наручилац је дана 28.02.2014.г. донео Одлуку о покретању отвореног 

поступка за набавку добара – Прехрамбених производа (Предмет ове набаке је 

обликова у 9 партија: партија 1 – Млеко и млечни производи; партија 2 –Хлеб и 

пецива; партија 3 – Свеже месо, свињско и јунеће; партија 4- Пилеће месо; 

партија 5 –Прерађевине од  меса; партија 6 - Свеже воће и поврће; партија 7- 

Разно; партија 8- Замрзнуто воће и поврће; партија 9- Конзумна јаја) ЈН број 

6/2014, отварање понуда за ЈН 6/2014 је спроведено 19.05.2014, а Одлука о 

обустави поступка је донета 03.07.2014., била је и исправка ове одлуке о обустави 

поступка 15.07.2014, за партије 5, 8. 

Након овог поступка Наручилац покреће преговарачки поступак ЈН 16-П/2014 

(предмет ове набавке је обликован у 2 партије: партија 1 – Прерађевине од меса, 

партија 2 – Замрзнуто воће и поврће), за који доноси одлуку о покретању 

преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда без обавезе 

објављивања по члану 35. став 1. тачка 1.ЗЈН („Сл.гласник РС“ бр.124/2012) дана 

04.08.2014.године (позива само оне понуђаче који су учествовали у отвореном 

поступку да понуде учине прихватљивим), отварање понуда и поступак 

преговарања су спроведени 20.08.2014., Одлука  о обустави поступка је донета 

28.08.2014.године.  

http://www.imd.org.rs/
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И у другом спроведеном поступку Наручилац није добио ниједну прихватљиву 

понуду за Прерађевине од меса (ЈН 6/2014 – партија 5, ЈН 16-П/2014 – партија 1). 

Како је партија – Прерађевине од меса изузетно важна за исхрану пацијената 

Института, Наручилац не може да остане без наведених артикала. 
Поступак се спроводи за набавку тромесечних количина. 

 

 

Називи и е-mail-ови лица којима ће наручилац послати позив за подношење 

понуда: 

Наручилац ће послати позив на следеће e- mail адресе:  

 

„Mesokombinat – promet“ doo, Село Терековац бб, Лесковац 16000, e-mail: 

office@mesokombinat.rs 

 

„Big trade“ doo, Аркадија Варађанина 5, Нови Сад 21000, e-mail: 

bigtrade@neobee.net 

 

„Kotlenik promet“ doo, Лађевци 540, Лађевци 36204, e-mail: office@kotlenik-

promet.com 

 

SZTR „Đurđević“, Радна зона 1, Суботиште 22414, e-mail: prodaja.beograd@im-

djurdjevic.com 
 

Остале информације: дипл.правник Маја Алексић, Софија Гомирац – службеник 

за јавне набавке тел.011/3108-250. 
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