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Наручилац: 

Студентски центар у 

Крагујевцу 

Адреса: Радоја Домановића број 1 

Место: 34000 Крагујевац 

 

 

          На основу члана 109. став 1 Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 

14/15 и 68/15 – у даљем тексту Закон) и Извештаја о поновљеној стручној оцени понуда Комисије 

за јавну набавку бр. 183 од 20.03.2017. године, дана 23.03.2017. године доноси се 

 

О Д Л У К А 

о обустави поступка   

  

1. Обуставља се поступак јавне набавке добара у отвореном поступку јавне набавке и 

предмету набавке обликованом по партијама, за набавку добара бр. Д-04/16 под називом: 

Набавка прехрамбених производа – намирница за потребе Студентског центра у Крагујевцу, 

за партију 1 Мрзло пилеће и ћуреће месо и пилећа џигерица, због тога што за предметну 

партију наручилац није прибавио ни једну прихватљиву понуду те сходно томе нису 

успуњени услови за доделу уговора.    

Наручилац ће поступак јавне набавке добара за предметну партију, а по коначности ове 

одлуке, спровести у складу са чланом 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама, одн. 

позваће понуђаче који су учествовали у поступку јавне набавке за предметну партију, да 

допуне своје понуде и тако их учине прихватљивим. 

2. Ова одлука објавиће се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 

од 3 (три) дана од дана доношења, сагласно члану 109. став 3. Закона о јавним набавкама 

(''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

3. Обавештење о обустави поступка објавиће се у року од 5 (пет) дана од дана коначности ове 

одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, сагласно члану 109. став 

4. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15), као и на 

Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, сагласно члану 57. став 2. тог 

Закона.  

4. Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од 

дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, сагласно члану 149. став 6. Закона о 

јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12 , 14/15 и 68/15). 

5. Ову одлуку доставити: комисији за јавну набавку, финан.економској служби и правној 

служби. 

 

Образложење  

 На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 1131 од 23.12.2016. године, чл. 31. 

и 32. Закона, спроведен је отворен поступак јавне набавке, за набавку добара бр. Д-04/16 под 

називом: Набавка прехрамбених произода-намирница за потребе Студентског центра у Крагујевцу. 

  

 А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:  

1. Назив наручиоца: Студентски центар у Крагујевцу 

2. Адреса наручиоца: 34000 Крагујевац ул. Радоја Домановића бр. 1. 

3. Редни број јавне набавке: Д-04/16. 

4. Предмет јавне набавке је јавна набавка добара број Д-04/16 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. 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 7 (седам) партија и то су:   
Број 

партије 
Назив партије 

Назив из општег речника 
набавке 

Ознака из 
ОРН 

1 

Мрзло пилеће и 

ћуреће месо и пилећа 
џигерица 

Живинско месо 15112000 

2 Риба 
Смрзнута риба, рибљи филети 
и остало рибље месо 

15220000 

3 Качкаваљ и ситан сир Сиреви 15540000 

4 Поврће свеже Свеже и смрзнуто поврће 15331100 

5 Воће сезонско Воће и коштуњаво воће 03222000 

6 Јужно воће Тропско воће  03222110 

7 Прерађевине од воћа Прерађено поврће  15331000 
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и поврћа Прерађено воће  15332100 

5. Врста поступка јавне набавке: Отворен поступак јавне набавке, основ за примену је члан 

32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

6. На основу планираних потреба наручиоца за предметним добрима које трају до једне 

године од потписаног уговора, у складу са одредбама члана 64. Закона, одређена је за 7 (седам) 

партија укупно процењена вредност предметне јавне набавке добара и износи 37.500.000,00  
динара без ПДВ-а и 41.970.000,00 динара са ПДВ-ом. 

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 јавне набавке по партијама, за предметну партију износи:    
 

Број 
партије 

 
Назив партије 

Процењена 
вредност 

набавке/годишња у 

динарима без ПДВ-а 

Процењена 
вредност 

набавке/годишња у 

динарима са ПДВ-ом 

1 Мрзло пилеће и ћуреће месо и 
пилећа џигерица 

7.700.000,00 8.470.000,00 

Обавезе које наручилац преузима уговором о јавној набавци, биће уговорене у складу са 

прописима којима се уређује буџетски систем, односно располагање финансијским средствима. 

Обавезе везане за реализацију предметне набавке које доспевају у наредној буџетској години, 

биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској 

години, одн. до износа средстава предвиђених планским актима установе. 

7. У складу са чланом 85. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, брoj 

124/12, 14/15 и 68/15) понуде су оцењиване на основу критеријума  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.  

   

Б.  ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 

1.    У складу са чланом 62.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара бр. Д-04/16 и 

конкурсна документација објављени су дана 27.12.2016. године на Порталу јавних набавки и 

Интернет страници наручиоца www.studentskicentar-kg.rs/nabavke. Позив за подношење понуда, 

објављен је и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, сагласно члану 57. 

став 2. Закона. 

Рок за достављање понуда утврђен позивом за подношење понуда био је закључно са 

26.01.2017. године до 12:00 часова. 

2. Приспеле понуде понуђача: 

     Комисија за јавну набавку констатовала је да су на адресу наручиоца у остављеном року за 

подношење понуда, приспеле понуде следећих понуђача и то: 

 

 Неблаговремене понуде поднели су следећи понуђачи: 

Табела 1 

 

Ред. 

број 

Назив, седиште и облик 

организовања понуђача 

Деловодни број под 

којим је понуда 

уписана 

Датум 

подношења 

понуде 

Време 

1. / / / / 

 

Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према редоследу пријема: 

Табела 2 

 
Ред. 
број 

Назив, седиште и облик 
организовања понуђача 

Деловодни број под 
којим је понуда уписана 

Датум подношења 
понуде 

Време 

1. Палнка Промет доо  
Смедеревска Паланка 

28 26.01.2017. 08:20 

2. „Котленик промет“ доо 
Лађевци Краљево 

34 26.01.2017. 11:50 

Поступак отварања понуда спроведен је одмах по истеку рока за достављање понуда, дана 

26. 01.2017. године са почетком у 12:30 сати и по овој партији окончани истог дана у 12:55 сати.  

Отварању понуда, на основу предатог пуномоћја, присуствовали су овлашћени представници 

понуђача у поступку јавне набавке добара бр. Д-04/16 и то: Ден Фруит доо Попина Трстеник, 

Пољопривредно газдинство Мирослав Недељковић Пласковац, Интеркомерц доо Рача, Принципал 

Дуо доо Чачак. 

    Записник о отварању понуда број 40 од 26.01.2017. године, који је вођен у свему сагласно 

члану 104. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15) послат је 

понуђачима препорученом поштом са повратницом у законском року од 3 (три) дана рачунајући од 

дана отварања понуда. 

У предметном поступку јавне набавке добара бр. Д-04/16 за Партију 1 Мрзло пилеће и 

ћуреће месо и пилећа џигерица, наручилац је донео Одлуку о додели уговора бр. 62 од 09.02.2017. 

године која је истог дана објављена у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, а по којој 



 3

Одлуци је понуђач „Паланка промет“ доо Смедеревска Паланка, ул. Змај Јовина бр.14, поднео  

Захтев за заштиту права бр. 99 од 20.02.2017. године.  

 

Поступање наручиоца у по поднетом захтеву за заштиту права 

 

По пријему Захтева за заштиту права, Наручилац је утврдио да је захтев благовремен, 

уредан и  изјављен од лица које има активну легитимацију. Наручилац је по поднетом захтеву за 

заштиту права задржао све активности у поступку јавне набавке за предметну партију и у складу са 

ЗЈН објавио Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права. 

У поднетом Захтеву за заштиту права подносилац је оспорио поступак  стручне оцене понуда 

наводима да је Извештај о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку број 55 од 09.02.2017. 

године сачињен на основу погрешно утврђених чињеница и погрешне примене важећих прописа, 

такође је оспорио и Одлуку о додели уговора бр. 62 од 09.02.2017. године донету на основу тог 

Извештаја, наводима да је донета супротно одредбама члана 76. Закона о јавним набавкама. 

Подносилац захтева, сагласно одредбама из члана 156. став 1. тачка 4) ЗЈН је захтевао 

накнаду трошкова уплаћене таксе на поднети захтев. 

Наручилац је ценећи основаност изнетих разлога из поднетог Захтева за заштиту права бр. 

99 од 20.02.2017. године подносиоца захтева „Паланка промет“ доо Смедеревска Паланка, ул. Змај 

Јовина бр.14, донео Решења број 133 од 23.02.2017. године - којим се усваја се као основан Захтев 

за заштиту права бр. 99 од 20.02.2017. године, и делимично поништава отворен поступак јавне 

набавке добара за предметну партију, како би се у поновљеном поступку стручне оцене понуда, на 

основу свих чињеница из поднетог Захтева, применом критеријума прописаних у позиву за 

подношење понуда сачинио извештај о стручној оцени понуда у складу са одредбама члана 105. ЗЈН 

и на основу тог извештаја донела одлуку у складу са ЗЈН.  

Наручилац је поступајући у складу са чланом 156. став 8. ЗЈН, у донетом Решењу нагласио 

да ће о трошковима поступка одлучити Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних 

набавки.  

У складу са одредбама члана 153. став 2. ЗЈН, наручилац је у прописаном року од 3 (три) 

дана од дана доношења решења, а по предметном Захтеву за заштиту права, дана 23.02.2017. 

године, доставио Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки Решење 

наручиоца број 133 од 23.02.2017. године о усвајању поднетог захтева и исто Решење такође 

доставио подносиоцу захтева и понуђачима у предметном поступку.   

Подносилац захтева за заштиту права, по основу наведеног Решења наручиоца, упутио је    

наручиоцу Изјашњење о наставку поступка пред Републичком комисијом број 143 од 27.02.2017. 

године, те је наручилац у складу са чланом 153. став 4. Закона о јавним набавкама, дана 

28.02.2017. године, доставио Републичкој комисији комплетну документацију из предметног 

поступка јавне набавке. Наручилац је потом, у смислу члана 150. став 1. Закона о јавним 

набавкама, обуставио све радње у поступку, до доношења одлуке Републичке комисије за заштиту 

права. 

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, донела је Закључак 

број 4-00-219/2017. године од 08.03.2017. године, примљено код наручиоца и заведено под бр. 159 

од 09.03.2017. године, где је одлучила о трошковима поступка и надокнади истих у корист 

подносиоца  Захтева. 

По окончању свих напред наведених радњи, Комисија за стручну оцену понуда је на основу 

свих чињеница из поднетог Захтева, применом критеријума прописаних у позиву за подношење 

понуда, дана 20.03.2017. год. поновила поступак стручне оцене понуда и поново детаљно 

разматрала све приспеле понуде у предметном поступку набавке за партију 1 Мрзло пилеће и 

ћуреће месо и пилећа џигерица и у поновљеном поступку стручне оцене понуда утврдила следеће: 

 

3. Преглед и оцена понуда: 

3.а. неприхватљиве понуде 

1) понуда бр. 28 од 26.01.2017. године понуђача „Паланка промет“ доо Смедеревска Паланка 

� понуђена цена: 5.468.000,00 динара без ПДВ-а 

� рок испоруке: на основу требовања наручиоца 

� услови плаћања: безготовински, 45 дана од датума фактурисања 

� рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда 

Која није прихватљива из следећих разлога: Понуђач „Паланка промет“ доо Смедеревска 

Паланка је уз своју понуду доставио попуњену „СПЕЦИФИКАЦИЈУ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ за 

партију 1...“ у којој је у оквиру колоне „Назив произвођача“ за сваки од артикала које нуди 

навео: „FOOD STAR PLUS“ д.о.о. Из решења Министарства пољопривреде и заштите 

животне средине, Управе за ветерину којим је утврђено да објекат кланице на адреси 

Ћупријски пут бб, Јагодина испуњава ветеринарско-санитарне услове, односно опште и 

посебне услове за хигијену хране животињског порекла, а које је решење достављено уз 

наведену понуду, јасно је наведено да произвођач „FOOD STAR PLUS“ д.о.о. има седиште у 

Београду, ул. Ђорђа Кратовца бр. 33. 
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У декларацијама које су достављене уз понуду понуђача „Паланка промет“, наведено је 

следеће: 

„За Паланка промет д.о.о. ул. Змај Јовина 14, 11420 Смед. Паланка, Србија, услужно 

заклано у кланици FOOD STAR PLUS, Кланица Јагодина, Ћупријски пут бб, Србија“. 

На основу цитиране садржине декларација које су достављене уз понуду понуђача 

„Паланка промет“ (за различите врсте пилећег и ћурећег меса), јасно је да у истима нигде 

није наведена адреса и седиште произвођача „FOOD STAR PLUS“, чије седиште се налази у 

Београду, ул. Ђорђа Кратовца бр. 33, иако је тај произвођач и наведен као произвођач у 

оквиру „СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ за партију 1...“ достављеној уз понуду.  

Такође, нејасно је ко је заиста у тој декларацији означен као произвођач, будући да је 

наведено: “...услужно заклано у кланици FOOD STAR PLUS Кланица Јагодина“. Наручилац 

посебно наглашава да у конкретном случају предмет набавке нису само и једино заклани 

пилићи и ћурићи, односно производња у конкретном случају подразумева и клање, и 

преглед, а на крају и смрзавање хране. Дакле, из садржине поменутих декларација 

произилази да је „Паланка промет“, у суштини, произвођач предметних добара, јер се само 

користи услужним клањем у кланици „FOOD STAR PLUS“, а претпостављамо он врши даљи 

преглед, сортирање и паковање, па замрзавање. Самим тим, због података из достављених 

декларација у понуди понуђача „Паланка промет“, можемо закључити да те декларације 

садрже ознаке (називе, слике, цртеже и др.) које доводе у заблуду наручиоца у погледу 

порекла производа (ко је заиста произвођач), а што је изричито забрањено у поменутом 

делу конкурсне документације, а и противно је и наведеним одредбама Закона о 

безбедности хране (”Сл. гласник РС“ бр. 41/09) и Правилника о декларисању, означавању 

и рекламирању хране („Сл. гласник РС“ бр. 85/13 и 101/13). 

Због свега наведеног, наручилац сматра да се у конкретном случају не може утврдити 

стварна садржина понуде понуђача „Паланка промет“, посебно у погледу тога ко је, заиста, 

произвођач понуђених артикала. Наручилац има право да захтева да се на потпуно јасан 

начин представи произвођач понуђених добара, јер има одговорност према својим 

корисницима – студентима. Управо то је и захтевао, а од стране поменутог понуђача није 

поштовано. Такође, уколико је „FOOD STAR PLUS“ произвођач (као што је наведено у 

„Спецификацији...“), у достављеним декларацијама није наведена адреса његовог седишта, 

што је врло значајно за самог наручиоца, будући и да је то јасно тражио у конкурсној 

документацији, а и одређено је посебним прописима који су поменути у конкурсној 

документацији. 

С обзиром на све наведено, наручилац одбија понуду понуђача „Паланка промет“, у складу 

са чланом 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама, као и чланом 3. став 1. тачка 

33) Закона. 

 

2) понуда бр. 34 од 26.01.2017. године понуђача „Котленик промет“ доо Лађевци Краљево 

� понуђена цена: 7.561.000,00 динара без ПДВ-а 

� рок испоруке: на основу требовања наручиоца 

� услови плаћања: безготовински, 45 дана од датума фактурисања 

� рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуда 

Која није прихватљива из следећих разлога: Декларација за производ из тачке 1 

Спецификације предмета набавке под називом: Пилеће цело, грил обрада А класе, тежина 

трупа минимум 2 кг, не садржи ознаку тражене класе производа што није у складу са 

Спецификацијом предмета набавке, Правилником о квалитету меса пернате живине („Сл. 

лист СФРЈ, бр. 1/81, 51/88) и Правилником о декларисању, означавању и рекламирању 

хране („Сл. гласник РС“, бр. 85/13 и 101/13). 

           

По предметним декларацијама оба понуђача, а везано за уочене неправилности, Комисија за 

јавну набавку у поступку детаљног разматрања достављених понуда констатује следеће: 

У ПРИЛОГУ 4. конкурсне документације -  „УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ...“, на 39. 

страни  конкурсне документације, наручилац је у оквиру тачке 10. „ДОДАТНИ УСЛОВИ (члан 76. 

Закона)“, под г) навео: 

„Понуђач доставља уз понуду декларације за понуђене производе (оригинал или фотокопију 

са паковања производа), осим за партије 4 и 5. За време важења уговора, добављач мора да 

испоручује искључиво производ са декларацијом достављеном уз понуду. 

Промена произвођача производа у току трајања уговора, могућа је само изузетно, уз 

претходно писмено обавештавање наручиоца и по добијању његове писане сагласности. Уз захтев 

за промену произвођача, добављач је обавезан да наручиоцу достави за новог 

произвођача/производ све доказе који су тражени конкурсном документацијом и узорак производа. 

Због промене произвођача/ производа, добављач не може захтевати повећање цене.“ 

Такође, у истом делу конкурсне документације, на истој страни, наручилац је под ђ) навео: 

 „Остали додатни услови којима се доказује технички и кадровски капацитет, а које понуђач 

доставља уз понуду, дати су уз спецификацију предмета набавке за сваку партију.“ 
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У ПРИЛОГУ 3 - „СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ за партију 1. МРЗЛО ПИЛЕЋЕ И 

ЋУРЕЋЕ МЕСО И ПИЛЕЋА ЏИГЕРИЦА“, на 7. страни конкурсне документације, наручилац је у 

последњој колони табеле захтевао да се упише назив произвођача.  

У Напомени у оквиру те Спецификације, наручилац је, под тачком I, навео неке посебне 

додатне захтеве који се односе на конкретну партију, и то да производи морају задовољавати 

важеће законе, правилнике и прописе Републике Србије за врсту животне намирнице која се 

испоручује, а између осталог и: 

- Закон о безбедности хране (”Сл. гласник РС“ бр. 41/09), 

- Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл. гласник РС“ бр. 85/13 и 

101/13), и друге сходно врсти и категорији животних намирница за које се конкурише. 
С друге стране, такође у Напомени, под тачком II, наручилац је навео: 

„После прегледа, месо и органи заклане животиње, који су оцењени употребљивим за јавну 

потрошњу, осим ако се одмах не употребе за прераду, морају се охладити тако да се у дубини 

мишићног ткива постигне прописана температура смрзавања. С тога потенцијалне испоручиоце 

упознајемо са установљеном праксом наручиоца да се на пријему контролишу карактеристике 

производа дефинисане „Планом пријемног контролисања и испитивања“ наручиоца према захтевима 

програма за безбедност хране - ХАЦЦП што подразумева: 
- Мерење температуре мрзлих производа на пријему унутар мишићног ткива. Да би се 

задовољио захтевани (неопходни) критеријум, потребно је да температура транспорта буде 

одговарајућа, 

- Одговарајућа органолептичка својства (мирис, боја, конзистенција и укус, уколико се 

сматра потребним, пробом користећи неки од начина термичке обраде), 

- Обавезно је да паковање буде правилно декларисано, а садржај да поседује 

органолептичке карактеристике својствене тржишном типу робе. 

Уколико се производ испоручује у појединачним паковањима декларација треба да садржи 

све потребне податке, а када се ради о назнаци „употребљиво до“ рок мора да буде идентичан и на 

збирном паковању - транспортној картонци и на сваком јединичном паковању унутар транспортног. 

Пријемно контролисање ће се вршити по „принципу случајног узорка“. Недопустива је ситуација да 

транспортно паковање и јединично паковање имају назначен различит рок употребе посебно у 

случају када збирно паковање има важећи рок, а јединично рок пред истеком. У том случају 

испоручиоцу ће бити враћен целокупни контигент. 

Уколико се производ испоручује у ринфузном паковању, декларација треба да је видно 

назначена на збирном паковању (транспортној картонци) са свим потребним подацима: 

o Назив произвођача, адреса и седиште 

o Назив производа 

o Упутство о начину чувања 

o Нето маса 

o Датум производње 

o Употребљиво до ... 

ДЕКЛАРАЦИЈА МОРА БИТИ ЛАКО УОЧЉИВА, ЈАСНА И ЧИТКА. ОНА НЕ СМЕ ДА САДРЖИ 

ОЗНАКЕ (називе, слике, цртеже и др.) КОЈЕ БИ МОГЛЕ ДОВЕСТИ У ЗАБЛУДУ НАРУЧИОЦА (његовог 

корисника) У ПОГЛЕДУ ПОРЕКЛА И КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА И МОРА БИТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ.“ 

Дакле, на основу наведених делова конкурсне документације, очигледно је да су, с једне 

стране, понуђачи у конкретном поступку јавне набавке били у обавези да у последњој колони 

„СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ за партију 1...“, као саставном делу своје понуде, наведу 

назив произвођача добара које нуде. С друге стране, понуђачи су били у обавези да доставе и 

декларације за сва понуђена добра, на којима је, поред осталог, наведен и Назив произвођача, 

његова адреса и седиште. Сама декларација је морала бити лако уочљива, јасна и читка и није 

смела да садржи ознаке (називе, слике, цртеже и др.) које би могле довести у заблуду наручиоца 

(његовог корисника) у погледу порекла и квалитета производа.  

Такође, у конкурсној документацији је одређено да за време важења уговора, добављач 

мора да испоручује искључиво производ са декларацијом достављеном уз понуду, те да је промена 

произвођача производа у току трајања уговора могућа само изузетно, уз претходно писмено 

обавештавање наручиоца и по добијању његове писане сагласности. Практично, наручилац је и 

навео шта подразумева под производњом предметних добара, и то тако да је навео да се после 

прегледа, месо и органи заклане животиње, који су оцењени употребљивим за јавну потрошњу, 

морају охладити тако да се у дубини мишићног ткива постигне прописана температура смрзавања. 

Дакле, у конкретном случају, производњу подразумева клање, преглед меса и органа заклане 

животиње, па онда смрзавање делова употребљивих за јавну потрошњу, што потврђује и назив 

предмета конкретне партије: „МРЗЛО ПИЛЕЋЕ И ЋУРЕЋЕ МЕСО И ПИЛЕЋА ЏИГЕРИЦА“. 

Поред наведеног, истичемо да је значајна и одредбама члана 32. Закона о безбедности 

хране, на који закон се наручилац и позвао у цитираним деловима конкурсне документације, и тим 

одредбама је прописано да у свим фазама производње, прераде и промета хране и хране за 

животиње мора бити обезбеђена следљивост. Затим је прописано да је субјект у пословању храном 

и храном за животиње дужан да идентификује сваки субјект од којег набавља и којег даље 

снабдева храном, храном за животиње, животињама које служе за производњу хране, или било коју 

супстанцу која се уграђује или се очекује да ће бити уграђена у храну или храну за животиње, те да 

је дужан да има успостављен систем и процедуре, које обезбеђују доступност података о 
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следљивости. Такође, прописано је да храна или храна за животиње која се ставља у промет на 

територији Републике Србији или за коју постоји вероватноћа да ће бити стављена у промет, мора 

да буде на одговарајући начин означена и евидентирана ради идентификације и следљивости хране 

и хране за животиње. Чланом 33. истог закона прописана је одговорност субјеката у пословању са 

храном. 

Чланом 8. Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл. гласник РС“ 

бр. 85/13 и 101/13), који се, такође, помиње у цитираном делу конкурсне документације, одређује 

које податке декларација мора да садржи, па је, поред осталог, под тачком 7) наведено: „назив и 

адреса/седиште субјекта у пословању храном под чијим се називом односно пословним именом 

храна ставља у промет, а који је регистрован у Републици Србији;“,  док је у ставу 2. истог члана 

одређено да се тај податак, као и остали обавезни подаци декларације, примењују и на 

декларисање збирног паковања. Дакле, на декларацији је морало да буде наведено седиште 

произвођача који је наведен као произвођач у поменутој колони „СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА 

НАБАВКЕ за партију 1...“, јер се, самим тим, под његовим пословним именом храна ставља у промет, 

а с друге стране, декларација ни на који начин није смела да збуњује наручиоца у погледу тога ко 

је заиста произвођач онога што је понуђено у конкретном случају. Обе чињенице – јасно наведено 

седиште произвођача и непостојање било какве дилеме у погледу тога ко је заиста произвођач, су и 

од стране наручиоца дефинисане као додатни услов – захтев, а исто то је предвиђено и одредбама 

прописа на које се позвао наручилац - Закон о безбедности хране и Правилник о декларисању, 

означавању и рекламирању хране („Сл. гласник РС“ бр. 85/13 и 101/13). 

 

3.б. прихватљиве понуде су: нема 

 

4.    Предлог комисије за јавну набавку: 

На основу стручне оцене понуда Комисије за јавну набавку у поновљеном поступку 

стручне оцене понуда, а садржане у датом писаном извештају сачињеном у смислу одредби члана 

105. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) нису испуњени услови 

за доношење одлуке о додели уговора јер су у остављеном року за подношење понуда у отвореном 

поступку јавне набавке добара број Д-04/16 и предмету набавке обликованом по партијама под 

називом: Набавка прехрамбених производа-намирница за потребе Студентског центра у Крагујевцу, 

за партију 1 Мрзло пилеће и ћуреће месо и пилећа џигерица достављене све неприхватљиве 

понуде.    

Комисија за јавну набавку са изнетих разлога, предлаже наручиоцу – директору Студентског 

центра у Крагујевцу - да у складу са чланом 109. став 1. Закона, донесе одлуку о обустави поступка 

јавне набавке за предметну партију и да поступак јавне набавке добара за предметну партију по 

коначности ове одлуке, спроведе у складу са чланом 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним 

набавкама, одн. позваће понуђаче који су учествовали у поступку јавне набавке за предметну 

партију, да допуне своје понуде и тако их учине прихватљивим. 

 

Са изнетих разлога, овлашћено лице наручиоца – директор Студентског центра у 

Крагујевцу, у складу са чланом 109. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) - доноси одлуку као у диспозитиву.   

  

 Поука о правном леку: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 

10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, сагласно члану 149. став 

6. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15).          

 Подносилац захтева за заштиту права је дужан да приликом подношења захтева за заштиту 

права, уплати законом прописан износ таксе из члана  156. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник 

РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), на текући рачун Корисника: буџет Републике Србије; Број рачуна 

840-30678845-06; Шифра плаћања: 153 или 253; Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне 

набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; Сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца, 

број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; назив уплатиоца, 

односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; потпис 

овлашћеног лица банке. 

         Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, погледати и на 

сајту Републичке комисије за заштиту права, Упутство о уплати таксе, где су дати и примери 

правилно попуњених потврда о извршеној уплати (http://www.kjn.gov.rs/). 

 

 

у Крагујевцу 

дана 23.03.2017. године 

 

Наручилац: 

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 

директор 

________________ 

др Млађан Димитријевић 
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