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  ПРИЛОГ 1 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
 СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ДОПУНУ ПОНУДА 

На основу чл. 35. ст. 1. тач. 1) и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр 124/12, 14/15 и 
68/15, у даљем тексту: Закон), члана 5. ст. 1 и 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 86/15) и Одлуке о 
покретању преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда – допуну понуда број 612 од 
08.08.2018. године, покреће се преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда – допуну 
понуда бр. Д-02/18 у коме наручилац, не мењајући услове за учешће у поступку, техничке спецификације и 
критеријуме за доделу уговора, позива само и све понуђаче који су учествовали у отвореном поступку јавне набавке 
добара број Д-01/18 и предмету набавке обликованом по партијама, под називом: Набавка прехрамбених производа 

- намирница за потребе Студентског центра у Крагујевцу, да за да за Партију 5 Свеже млеко и киселомлечни 
производи и Партију 6 Јаја, допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим. Понуђена цена у овом 
преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене у отвореном поступку јавне набавке добара за 
предметну партију. 

Са напред изнетих разлога, а у смислу одредби члана 35. став 1. тачка 1) Закона, испуњени су услови да 
наручилац у овом поступку набавке, није дужан да објави позив за подношење понуда.  
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 добара број Д-02/18 спроводи се у преговарачком поступку са  објављивањем 
позива за подношење понуда – допуну понуда, у складу са одредбама члана 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15) који дефинише услове који морају бити испуњени да би 
се спровео преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, па тако наручилац овај поступак 
може спроводити: 

1) ако у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу добије све 
неприхватљиве понуде, под условом да се првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничке 
спецификације и критеријуми за доделу уговора односно оквирног споразума не мењају. Ако наручилац одлучи 
да у преговарачки поступак позове само и све понуђаче који су учествовали у отвореном, рестриктивном или 
квалификационом поступку или конкурентном дијалогу да допуне своје понуде, тако да их учине 
прихватљивим, није дужан да објави позив за подношење понуда. Понуђена цена у овом преговарачком 
поступку не може бити већа од понуђене цене у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку, 
односно конкурентном дијалогу. 
Како су у смислу напред наведене одредбе Закона испуњени сви прописани услови за примену 

преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда, где ће под дефинисаним законским 
условима наручилац позвати само и све понуђаче који су учествовали у отвореном поступку јавне набавке добара 

бр. Д-01/18 да за за Партију 5 Свеже млеко и киселомлечни производи и Партију 6 Јаја допуне своје понуде, тако да 
их учине прихватљивим, наручилац у овом поступку набавке није дужан да објави позив за подношење понуда.  
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке је јавна набавка добара број Д-02/18 под називом: Набавка прехрамбених производа 
- намирница за потребе Студентског центра у Крагујевцу.  

Назив и ознака из општег речника набавки:  
- Храна, пиће, дуван и сродни производи  15000000 
- Пољопривредни производи, производи пољопривредних газдинстава,  

рибарства, шумарства и сродни производи  03000000  
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, а преговарчки поступак са објављивањем позива за 
подношење - допуну понуда спроводи се за следеће партије:   

Млеко 15511000 
5 

Свеже млеко и 
киселомлечни 
производи 

Јогурт и други 
ферментисани производи 

15551000 

6 Јаја Јаја 03142500 

Врста, опис, количина добара и остали елементи понуде дати су у: Спецификацији предмета набавке - 
Прилог 3 и Обрасцу понуде - Прилог 6 конкурсне документације. 

Место испоруке добара, ФЦО магацин наручиоца истоварено. Магацин је  у седишту наручиоца на адреси: 
Студентски центар у Крагујевцу ул. Радоја Домановића број 1, 34000 Крагујевац. 
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ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРИМЕНУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА  

Правни основ за примену преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда – допуну 
понуда је члан 35. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 
који дефинише услове који морају бити испуњени да би се спровео преговарачки поступак са објављивањем позива 
за подношење понуда. 
Како су у смислу одредби Закона испуњени сви прописани услови за примену преговарачког поступка са 
објављивањем позива за подношење понуда, где ће под дефинисаним законским условима наручилац позвати само 

и све понуђаче који су учествовали у отвореном поступку јавне набавке добара бр. Д-01/18 да за за Партију 5 Свеже 
млеко и киселомлечни производи и Партију 6 Јаја допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим, наручилац у 
овом поступку набавке није дужан да објави позив за подношење понуда. 
РАЗЛОГ ЗА ПРИМЕНУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА  

Поступак јавне набавке добара у отвореном поступку јавне набавке бр. Д-01/18 и предмету набавке 
обликованом по партијама за набавку добара под називом: Набавка прехрамбених производа – намирница за 
потребе Студентског центра у Крагујевцу, за Партију 5 Свеже млеко и киселомлечни производи и за Партију 6 Јаја, у 
складу са чланом 109. став 1. Закона обустављен је на основу Одлуке о обустави поступка број 581 од 25.07.2018. 
године (Партија 5), одн. Одлуке о обустави поступка број 582 од 25.07.2018. године (Партија 6), због тога што су у 
спроведеном поступку за предметне партије достављене две неприхватљиве понуде и то: 

 За Партију 5 Свеже млеко и киселомлечни производи 

- понуда бр. 535/536 од 18.07.2018. године понуђача СТР Михајловић Доња Мутница бб Параћин, заједничка 
понуда са Млекара Михајловић доо Доња Мутница Параћин, матични број 61345965, ПИБ 101098293; 

- понуда бр. 541 од 18.07.2018. године понуђача Млекара Моравица доо Ариље, ул. Стевана Чоловића бр.51, 
матични број 20097035, ПИБ 104141087; 
За Партију 6 Јаја 

- 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; 

НАЗИВ И АДРЕСА ЛИЦА КОЈИМА ЋЕ НАРУЧИЛАЦ УПУТИТИ ПОЗИВ ЗА ДОПУНУ ПОНУДА 
За Партију 5 Свеже млеко и киселомлечни производи 

-  СТР Михајловић Доња Мутница бб Параћин; 

-  Млекара Моравица доо Ариље, ул. Стевана Чоловића бр.51;  
За Партију 6 Јаја 

- СТР Михајловић Доња Мутница бб Параћин;  

- Србокока промет доо Јагодина, Штипљански пут бб;  
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
       У складу са чланом 85. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, брoj 124/12, 14/15 и 68/15) 
критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена.  

Елемент критеријума на основу кога наручилац врши избор најповољније понуде у ситуацији када постоје две 
или више понуда са истом понуђеном ценом је дужи рок важења понуде.  
НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси Портала за јавне набавке: 
portal.ujn.gov.rs и на интернет страници/адреси наручиоца: www.studentskicentar-kg.rs/nabavke. Преузимање 
конкурсне документације је бесплатно.  

За случај да понуђач захтева да лично преузме конкурсну документацију, увид и преузимање се може 
извршити сваког радног дана од 8 до 15:30 часова, у просторијама установе Студентски центар у Крагујевцу, 34000 
Крагујевац, улица Радоја Домановића бр. 1, канцеларија бр. 5.  
ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Понуде се подносе на српском језику у запечаћеној кутији/коверти, на начин да се приликом отварања 
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште  
на адресу: Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића бр. 1, 34000 Крагујевац, са назнаком на коверти: 
ПОНУДА НЕ ОТВАРАТИ, ознаком јавног позива (бр. ____/___), а на полеђини коверте се читко исписаним пуним 
називом (пословно име) и адресом понуђача. 

Понуда, прилози уз понуду, подаци који чине њен саставни део, а које понуђач подноси наручиоцу за учешће 
у предметном поступку набавке морају бити читко попуњени неизбрисивим мастилом или на писаћој машини, 
рачунару или другом техничком средству, потписани од стране одговорног лица понуђача (одговорно лице је лице 
уписано код надлежног органа АПР-а – Агенције за привредне регистре или код другог надлежног органа за 
регистрацију привредних субјеката) и оверени печатом тог понуђача.  
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Рок за подношење понуде, сагласно члану 97. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15) је 16.08.2018. године до 12:00 часова.  
Благовременим ће се сматрати искључиво понуде приспеле закључно са задњим даном истека рока за 

подношење понуда до 12:00 часова, без обзира на начин на који су послате. Понуде које стигну након наведеног 
рока (дана и часа) сматраће се неблаговременим и неће бити узете у даље разматрање. Ако је поднета 
неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са 
назнаком да је поднета неблаговремено, члан 104. став.4. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15). 
МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Јавно отварање понуда и поступак погађања одржаће се у просторијама наручиоца, у седишту установе 
Студентски центар у Крагујевцу, у ул. Радоја Домановића бр. 1. 34000 Крагујевац, дана 16.08. 2018. године у 12:30 
часова, у присуству овлашћеног представника понуђача. Отварање понуда и поступак погађања спроводи комисија 
за јавну набавку, образована решењем наручиоца у складу са  чланом 54. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 
УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ 

Сагласно члану 103. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у  
поступку отварања понуда може активно учествовати само овлашћени представник понуђача.  

Представник понуђача, оригинал пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда за предметну набавку 
предаје комисији на дан отварања понуда - пре почетка отварања понуда. Пуномоћје мора бити предато у писаној 
форми, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. Уколико на наведен начин не преда 
пуномоћје, представник понуђача у смисли одредби Закона о јавним набавкама, неће имати активну легитимацију за 
учешће у поступку већ само право да присуствује поступку отварања понуда. Пуномоћје достављено у оквиру 
запечаћене понуде не прихвата се. 
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Одлуку о додели уговора  наручилац ће донети најкасније у року од 10 (десет) дана од дана отварања 
понуда, а објавиће је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 (три) дана од дана 
доношења, сагласно члану 108. став 5. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15). Ако 
поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне 
или, представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке се неће 
објавити, и у том случају одлука ће се доставити у изворном облику Управи за јавне набавке и Државној ревизорској 
институцији. 
РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) 
дана од дана  протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама (''Сл. 
гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15). Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог 
члана, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога 
сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. Ако понуђач којем је 
додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим 
најповољнијим понуђачем. 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 

Контакт: Драган Шкевин и Вера Максимовић:  е – mail: nabavke@studentskicentar-kg.rs, Студентски центар у 
Крагујевцу, ул. Радоја Домановића бр. 1, 34000 Крагујевац. Сагласно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама 
(Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на 
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока 
за подношење понуде. 

У случају из претходног става, наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, 
одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Комуникација у вези са додатним 
информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама 
(Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).  

 
 

 
 

                  
 

Наручилац 
Студентски центар Крагујевац  

директор, др Млађан Димитријевић 


