
Основна школа ''Жарко Зрењанин''
Зрењанин
Ђурђа Смедеревца бр. 78
Дел. број: 3/2017-6
Дана: 10.8.2017. године
Tел: 023/ 548 820

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и
Извештаја о стручној оцени понуда бр. 3/2017-5/ 1, 3/2017-5/2 и 3/2017/5-3 од 04.8.2017. године, директор
ОШ ''Жарко Зрењанин'' из Зрењанина доноси

О Д Л У К У
о обустави поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/2017,

набавка намирница и прехрамбених производа за потребе ужине и продуженог боравка,
обликована по партијама

ОБУСТАВЉА  СЕ  поступак  јавне  набавке  мале  вредности  бр.  3/2017,  набавка  добара  –
намирница и прехрамбених производа за потребе ужине и продуженог боравка, по позиву за подношење
понуде објављеном на Порталу јавних набавки дана 25.7.2017. године

Поступак се обуставља за све три партије  обзиром да ни по једној нису испуњени услови за
доделу уговора.

Трошкови припреме понуда од стране понуђача се не надокнађују.

О б р а з л о ж е њ е

Основна  школа  ''Жарко  Зрењанин''  из  Зрењанина  је  дана  10.7.2017.  године  донела  Одлуку  о
покретању  поступка  јавне  набавке  мале  вредности  бр.  3/2017,  набавка  добара  –  намирница  и
прехрамбених производа за потребе ужине и продуженог боравка ученика, обликовану у три партије:

1. Партија бр.1 – хлеб и пекарски производи;
2. Партија бр.2 – готова кувана јела;
3. Партија  бр.3 – прерађевине од меса,  воће,  поврће,  млеко и млечни производи широке

потрошње за припрему хране.
Позив за подношење понуда као и конкурсна документација за јавну набавку, објављени су на

Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца дана 25.7.2017. године.
До  истека  рока  за  подношење  понуда  (02.8.2017.  године  у  11.00  часова),  запримљене  су три

понуде (две понуде за партију бр. 1 и једна понуда за партију бр. 2).
Отварање понуда обављено је истог дана о чему је Комисија за јавну набавку сачинила записнике.
Извештај о стручној оцени понуда Комисија је урадила дана 04.8.2017. године. У извештајима

Комисија је, између осталог, констатовала следеће:

1. Извештај бр. 3/2017-5/1
1.1. За партију под редним бројем 1. достављене су две понуде и то:
– Понуда бр. 878 од дана 01.8.2017. године заведена у 10.30 часова, понуђача СЗР ''Тазе код

Лазе'', 23000 Зрењанин, Ресавска бр. 41, и
– Понуда бр.  880 од дана 02.8.2017.  године заведена у 10.45 часова,  понуђача ''Златни Клас



Сениор'' доо, 23000 Зрењанин, др Тихомира Остојића бб.
Обе понуде су благовремене.
Неблаговремених понуда нема.
1.2. Обе понуде су одбијене. 
Разлози за њихово одбијање:
– Понуђач СЗР ''Тазе код Лазе'' Зрењанин, у својој понуди није доставио:

а)  Изјаву да поседује  сопствено доставно возило,  а  која  представља додатни услов за
учешће  у  предметном  поступку  јавне  набавке.  Додатни  услов,  дефинисан  чланом  76.
Закона о јавним набавкама, и начин његовог достављања описан је на страни 7. конкурсне
документације (тачка 6. став 1. партија бр. 1 – подтачка 5);

– Понуђач ''Златни Клас Сениор'' доо Зрењанин, у својој понуди није доставио:
а)  Потврду о упису привредног субјекта – правног лица и Потврду о упису објекта у
централни  регистар  Министарства  пољопривреде  и  заштите  животне  средине,  а  које
престављају обавезни услов за учешће у предметном поступку јавне набавке. Обавезни
услов, дефинисан чланом 75. Закона о јавним набавкама, и начин његовог достављања
описан је на страни 6. конкурсне документације (тачка 5. став 1. подтачка 5),
б)  Изјаву да поседује  сопствено доставно возило,  а  која  представља додатни услов за
учешће  у  предметном  поступку  јавне  набавке.  Додатни  услов,  дефинисан  чланом  76.
Закона о јавним набавкама, и начин његовог достављања описан је на страни 7. конкурсне
документације (тачка 6. став 1. партија бр. 1 – подтачка 5),
ц) Декларацију за производе у понуди, уз образац бр. 14. Обавеза достављања декларације
назначена је у конкурсној документацији, страна 28. као напомена.

Комисија је констатовала да су обе понуде неприхватљиве.
Како нису испуњени услови за доделу уговора,  Комисија је предложила обуставу поступка за

партију под редним бројем 1.

2. Извештај бр. 3/2017-5/2
2.1. За партију под редним бројем 2. достављена је једна понуда и то:

            - Понуда бр. 874 од дана 31.7.2017. године заведена у 10.15 часова, понуђача Дом ученика
средњих школа ''Ангелина Којић-Гина'', 23000 Зрењанин, Цара Душана бр. 4.

Понуда је благовремена.
Неблаговремених понуда нема.
2.2.  Понуда је одбијена.
Разлози за њено одбијање:
- Укупна вредност понуде износи 1.728.000,00 динара без ПДВ-а.
Понуђена цена је већа од процењене вредности јавне набавке која износи 1.346.000,00 динара без

ПДВ-а за партију под редним бројем 2.
Комисија је констатовала да је понуда неприхватљива.
Како нису испуњени услови за доделу уговора,  Комисија је предложила обуставу поступка за

партију под редним бројем 2.

3. Извештај бр. 3/2017-5/3
3.1. За партију под редним бројем 3. није достављена ни једна понуда.
Комисија је констатовала да нема прихватљивих понуда.
Како нису испуњени услови за доделу уговора,  Комисија је предложила обуставу поступка за

партију под редним бројем 3.

Обзиром да је поступак јавне набавке мале вредности бр. 3/2017 обустављен из разлога који нису
на страни наручиоца, а узимајући у обзир и чињеницу да нико од понућача није поднео образац бр. 17 –
Трошкови припремања понуде,  са  назначеним укупним износом трошкова припреме,  наручилац неће
надокнадити трошкове припреме понуда.

На основу свега  напред наведеног,  прихваћен је  предлог Комисије  за  јавну набавку добара  –



намирница и прехрамбених производа за потребе ужине и продуженог боравка, те је донета одлука као у
диспозитиву. 

Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач односно друго заинтересовано лице може да
поднесе Захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања ове одлуке на Порталу
јавних набавки (члан 149. став 6. Закона о јавним набавкама).

Д И Р Е К Т О Р
 Ивана Бошњак  

Доставити:
1. Досије ЈНМВ 3/2017;
2. Портал Јавних набавки;
3. Интернет страница наручиоца.


