
Наручилац: 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 
Седиште:  34000 Крагујевац,  
 Радоја Домановића бр.1 
Матични бр.: 07151578 
ПИБ:         101509490 

Текучи рачун: 840-233661-67 код  
Управе за трезор Крагујевац 
Тел./Фаx.:  034/336-065 и 370-036 
Интернет:  www.studentskicentar-
kg.rs/nabavke 
Е-маил: nabavke@studentskicentar-
kg.rs 

Обавештење о обустави поступка јавне набавке у  
отвореном поступку набавке обликованом по партијама 

за набавку добара бр. Д-01/18 
 

Предмет: Набавка прехрамбених производа - намирница 
требе Студентског центра у Крагујевцу 

 

Партија 6 Jaja 

Страна 1 од 2 

 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
На основу члана 55. став 1. тачка 10) и члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), установа Студентски центар у Крагујевцу, ул. 

Радоја Домановића бр.1, 34000 Крагујевац, објављује Обавештење о обустави поступка јавне 

набавке у у отвореном поступку набавке обликованом по партијама, за набавку добара бр. Д-01/18  

под називом: Набавка прехрамбених производа – намирница за потребе Студентског центра у 
Крагујевцу, партија 6 Jaja. 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
Наручилац је установа Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића број 1, 34000 

Крагујевац. Интернет страница наручиоца је www.studentskicentar-kg.rs/nabavke. 
ВРСТА НАРУЧИОЦА : Просвета 

ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  
Предметна јавна набавка број Д-01/18 спроведена је у отвореном поступку јавне набавке, у складу 

са одредбама члана 32. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», бр. 124/12,14/15 и 68/15). 
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке је јавна набавка добара број Д-01/18 под називом: Набавка 
прехрамбених производа – намирница за потребе Студентског центра у Крагујевцу.  

           Назив и ознака из општег речника набавки    

15000000 Храна, пиће, дуван и сродни производи 

03000000 
Пољопривредни производи, производи пољопривредних газдинстава, 

рибарства, шумарства и сродни производи 

У складу са чланом 3. став 1. тачка 35) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) предмет јавне набавке обликован је по партијама, укупно 10 (десет) партија 
и то су:  

Број 
партије 

Назив партије 
Назив из општег речника 

набавке 
Ознака из 

ОРН 

1 
Месо свеже 
јунеће,свињско и 
изнутрица 

Месо 15110000 

2 
Мрзло пилеће и 
ћуреће месо и 

пилећа џигерица 

Живинско месо 15112000 

3 
Месне прерађевине-

полутрајне 
Месне прерађевине 15131700 

Месне прерађевине 15131700 

4 
Месне прерађевине-
трајне 

Риба у конзерви и друга 

припремљена риба 
15240000 

Млеко 15511000 

5 

Свеже млеко и 

киселомлечни 
производи 

Јогурт и други 
ферментисани производи 

15551000 

6 Јаја Јаја 03142500 

7 Сладолед Сладолед 15555100 

8 Брашно 
Брашно од житарица или 
поврћа и сродни производи 

15612000 

9 
Роба широке 
потрошње 

Разни прехрамбени производи 15800000 

Смрзнуто поврће 15331170 
10 Поврће и воће мрзло 

Прерађено воће 15332100 

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Процењена вредност јавне набавке на годишњем нивоу, за укупно 10 (десет) партија износи: 
Процењена вредност 
набавке/годишња у 
динарима без ПДВ-а 

Процењена вредност 
набавке/годишња у 
динарима са ПДВ-ом 

72.300.000,00 81.510.000,00 

На основу члана 68. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 
68/15) који прописује начин одређивања процењене вредности јавне набавке по партијама, 

процењена вредност по партијама,за партију која је предмет обуставе поступка износи:  



Наручилац: 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 
Седиште:  34000 Крагујевац,  
 Радоја Домановића бр.1 
Матични бр.: 07151578 
ПИБ:         101509490 

Текучи рачун: 840-233661-67 код  
Управе за трезор Крагујевац 
Тел./Фаx.:  034/336-065 и 370-036 
Интернет:  www.studentskicentar-
kg.rs/nabavke 
Е-маил: nabavke@studentskicentar-
kg.rs 

Обавештење о обустави поступка јавне набавке у  
отвореном поступку набавке обликованом по партијама 

за набавку добара бр. Д-01/18 
 

Предмет: Набавка прехрамбених производа - намирница 
требе Студентског центра у Крагујевцу 

 

Партија 6 Jaja 

Страна 2 од 2 

 

 
 

Број партије 
 

Назив партије 
Процењена 

вредност 
набавке/годишња у 
динарима без ПДВ-а 

Процењена 
вредност 

набавке/годишња у 
динарима са ПДВ-ом 

6 Jaja 2.200.000,00 2.420.000,00 

 

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА И ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА: две 
- понуда бр. 535/537 од 18.07.2018. године понуђача СТР Михајловић Доња Мутница бб 

Параћин, матични број 61345965, ПИБ 101098293; 
- понуда бр. 542 од 18.07.2018. године понуђача Србокока промет доо Јагодина, Штипљански 

пут бб, Јагодина, матични број 17532731, ПИБ 103194577; 

РАЗЛОГ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА:  
Поступак јавне набавке добара за предметну партију обуставља се на основу Одлуке о обустави 

поступка број 582 од 25.07.2018. године, због тога што у спроведеном поступку није било  
прихватљиве понуде, те са тих разлога за наведену партију нису успуњени услови за доделу 

уговора. 
КАДА ЋЕ ПОСТУПАК БИТИ ПОНОВО СПРОВЕДЕН:  

Предметна јавна набавка за предметну партију биће спроведена до краја текуће године, у складу са 
законом. 

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
Обавештење о обустави поступка јаване набавке објављује се у року од 5 (пет) дана од дана 

коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, у складу са чланом 109. став 4. Закона о 
јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15), на Порталу јавних набавки и  

интернет страници наручиоца www.studentskicentar-kg.rs/nabavke. 
 

Обавештење о јавној набавци чија је процењена вредност већа од јавне набавке мале вредности из 

члана 39. Закона, објављује се и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа. 

 


