
   
Дел. бр.: 100/300 

Датум: 17.09.2014. 

 

                                                                                              

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама  (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12), 

директор наручиоца доноси:  

 

 

О Д Л У К У  

о додели уговора за ЈН 19-П/2014 

 

 

Интернет страна наручиоца: www.imd.org.rs 

 

Врста наручиоца: Здравство 

 

Врста предмета: Добра 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Прерађевине од 

меса; Храна, пиће, дуван и сродни производи /15000000/ 

 

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову 

примену:  
По члану 36.ЗЈН став 1.тачка 3. 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 ни у 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/


 

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. 

 

Процењена вредност јавне набавке: 816.592,00 динара без ПДВ-а 

 

Укупан број поднетих понуда: 3 - три 

 

Понуђач Укупна цена без ПДВ-а Благовремена 

„Big trade“ doo, Аркадија 

Варађанина 5, Нови Сад 

21000, ПИБ 100462669, 

МБ 08413614 

739.840,00 Да 

СЗТР „Ђурђевић“ Радна 

зона 1, Суботиште, 

Пећинци 22410, ПИБ 

100399206, МБ 54286856 

798.160,00 Да 

„Božilović - Luxor“ doo, 

Стевана Синђелића 148, 

Свилајнац 35210 

/ Не 

 

Најнижа и највиша понуђена цена: „Big trade“ doo 739.840,00 динара без ПДВ-а, 

СЗТР „Ђурђевић“ 798.160,00 динара без ПДВ-а.  

 

Најнижа и највиша понуђена цене код прихватљивих понуда: „Big trade“ doo 
739.840,00 динара без ПДВ-а 

 

Период важења уговора: три месеца 

 

Критеријум за избор најповољније понуде: најнижа понуђена цена 

 
Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

„Big trade“ doo, Аркадија Варађанина 5, Нови Сад 21000, ПИБ 100462669, МБ 

08413614. Вредност 739.840,00 динара без ПДВ-а, 887.808,00 динара са ПДВ-ом. 

           

Поука о правном леку: Рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од 

дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки. Захтев за 

заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу (Члан 149.ЗЈН – 

„Службени гласник РС“ број 124/2012). 

 

 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                     В.Д.ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА 

 

 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                          Мр сци. мед. др Радоје Симић 

 

                                                                                        


