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        На основу чл. 109 ст.1 Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 2370 

од 16.04.2019. године Комисије за јавну набавку наручиоца Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак,  доносим 

 

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

          ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке добара Намирнице за исхрану деце за потребе Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак 

(једногодишње потребе)- безглутенски производи- поновљени поступак, у отвореном поступку јавне набавке, редни број јавне набавке 4/2019/1. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

          Наручилац је дана 09.01.2018. донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке бр. 79/1 у отвореном поступку јавне набавке (члан 32. ЗЈН, 

«Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), чији су предмет добра Намирнице за исхрану деце за потребе Предшколске установе „Моје 

детињство“ Чачак (једногодишње потребе) ради доделе уговора о јавној набавци, број јавне набавке за текућу годину:  4/2019.  Јавна набавка је 

обликована у 14 партија. Одлуком бр.1159 од 26.02.2019. године обустављен је поступак за Партију 14- безглутенски производи, обзиром да је 

примљена само једна понуда изнад процењене врености који је Комисија наручиоца оценила као неприхватљиву. У Плану јавних набавки 

Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2019. годину, ова јавна набавка се налази у одељку: 1.1 Добра–1.1.1.Намирнице за припремање 

хране. 

      Наручилац је потом, 12.03.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке бр.1465/1 у отвореном поступку јавне набавке (члан 

32. ЗЈН, «СЛ. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), чији су предмет добра Намирнице за исхрану деце за потребе Предшколске установе „Моје 

детињство“ Чачак (једногодишње потребе)- безглутенски производи- поновљени поступак, ради доделе уговора о јавној набавци за партију за коју је 

претходно донета одлука о обустави поступка у поступку јавне набавке бр.4/2019/1. 

       Јавна набавка није обликована по партијама. 

       Процењена вредност: 100.000,00 динара без ПДВ-а 

       Подаци о апропријацији у буџету,односно финансијском плану: предметна набавка налази у оквиру Материјали (економска класификација 

4268), број апропријације 415. 
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       Назив и ознака из општег речника набавке: НА07- храна без глутена- брашно, макароне,фида за супу, вегета, прашак за пециво, квасац суви, 

пудинг, кекс,парадајз пире,гриз. 

          Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки (www.portal.ujn.gov.rs) и интернет страници 

наручиоца 14.03.2019. године. 

          У позиву за подношење понуда, одређен је рок за подношење понуда до 15.04.2019. године у 12 часова, а јавно отварање понуда предвиђено је 

за 15.04.2019. године у 12:15 часова у просторијама наручиоца, ул.Немањина бб (вртић „Мали капетан“). 

 

          У року предвиђеном за подношење понуда, наручилац није примио ниједну понуду.      

 

        Комисија за јавну набавку добара бр.4/2019/1 Намирнице за исхрану деце за потребе Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак 

(једногодишње потребе)- безглутенски производи- поновљени поступак, у свом извештају изнела је мишљење да нису испуњени услови за 

доделу уговора и предложила је директору наручиоца да поступак јавне набавке обустави. 

      Директор наручиоца је прихватио предлог Комисије дат у Извештају о стручној оцени понуда бр.2370 од 16.04.2019. године, па  је на основу 

чл.108 ст.1 и 109. Ст.1 Закона о јавним набавкама одлучено као у диспозитиву. 

 

Упутство о правном средству:Против ове одлуке се може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 

 

                                                                                                                                                                               ДИРЕКТОР                                   

                                                                                                                                                                  Сузана Симеуновић 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
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