
 

На основу члана 108,став 1 ЗЈН , Извештаја о стручној оцени понуда број 6752 од 

31.12.2013.године и члана 35 Статута Установе Студентски центар“Београд“, у 

преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда јавна набавка број  

ППР-4/13 ,доносим 

О Д Л У К У 

1.Додељује се уговор за испоруку Свињског ЈУНЕЋЕГ МЕСА   понуђачу 

SZTR„ĐURĐEVIĆ“ Ђурђевић Миленко ПР Суботиште  чија је понуда број 6564/4 од 23.12.  

2013 .године изабрана као најповољнија . 

2.Одбијају се као неприхватљиве понуде понуђача „BIG TRADE“ д.o.o. Нови Сад и  

„NEOPLANTA AD“ Индустрија меса Нови Сад . 

3.Одлуку о додели уговора доставити свим понуђачима 

4.За спровођење ове одлуке  задужује се одељење за јавне набавке,Служба за економско 

трговинске послове, Служба за финансијско рачуноводствене послове-Одељење за план и 

анализу 

О Б Р З Л О Ж Е Њ Е 

Одлуком број 6383 од 11.12.2013.године покренут је преговарачки поступак без објављивања 

позива за подношење понуда за јавну набавку добара обликовану по партијама :  

ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ПАРТИЈА 2 ЈУНЕЋЕ МЕСО – по позиву за подношење 

понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца дана 

11.12.2013.године и на Порталу Службених гласила Републике Србије и база прописа. 

По позиву за подношење понуда поднете су три понуде. 

Након спроведеног поступка јавног отварања понуда и поступка пеговарања о коме је 

сачињен записник број 6611од 23.12.2014.године,Комисија за јавну  набавку  приступила је 

стручној оцени понуда  и сачинила Извештај о истом број 6752 од  31.12.2013.године , у коме 

је констатовала следеће: 

Предмет јавне набавке су добра – Прехрамбени производи, Партија 2 Јунеће месо    

Подаци из плана набавке који се односе на предметну јавну набавку: Планом набавки за 

2013.годину  предметна набавка је предвиђена с апроцењеним количинама на годишњем 

нивоу од јунеће месо -100.000 килограма и процењеном вредношћу од 48.000.000.00 динара 

и јунеће месо Б/К-35.000 килограма и процењеном вредношћу у износу од 22.500.000,00  

динара, укупна процењена вредност 70.050.000,00 динара-отворени поступак,на , конту: 

512611 

 

Процењена вредност јавне набавке:  32.520.000,00 динара без ПДВ-а 

 

Неблаговремене понуде: Нема 

 

Основни подаци о понуђачима : 

 



 

1. Пословно име 

Скраћено пословно име 

Предузеће за производњу и трговину„Big trade“ 

друштво са ограниченом одговорношћу , Нови 

Сад 

„Big trade“ doo Нови Сад Аркадија Варађанина 5 

седиште Нови Сад 

матични број: 08413614 

порески идентификациони број: 100462669 

правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу 

претежна делатност: 1011 

текући рачун привреде: 345-68-83 

законски (статутарни заступник) Миле Миливојевић,директор 

2. Пословно име 

Скраћено пословно име 

Акционарско друштво Неопланта индустрија 

меса Нови Сад, АД Неопланта 

 

седиште Нови Сад, Приморска 90 

матични број: 08142289 

порески идентификациони број: 102034237 

правна форма: Акционарско друштво 

претежна делатност: 1011 

текући рачун привреде: 160-9693-97, 160-92002-11 

законски (статутарни заступник) Слободан Василић, извршни директор 

3. Пословно име 

Скраћено пословно име 

„СЗТР Ђурђевић“ Ђурђевић Миленко ПР 

Суботиште 

 

седиште Суботиште, Радна Зона 1 

матични број: 54286856 

порески идентификациони број: 100399206 

правна форма: предузетник 

претежна делатност: 1011 

текући рачун привреде: 355-1002198-49 

законски (статутарни заступник) Ђурђевић Миленко,оснивач 

 

Понуђач коме се додељује уговор:  „СЗТР Ђурђевић“ Ђурђевић Миленко ПР 

Суботиште 

Неприхватљиве понуде: 
Понуђач „Big trade“ doo Нови Сад – Понуда је преко процењене вредности предметне 

набавке .Поред тога, понуђач није доставио средства тражених обезбеђења плаћања.. 

Понуђач није доставио доказе да испуњава обавезне услове уа учешће у поступку јавне 

набавке  прописане чланом 75  став 1 тачка 1 до 4 ЗЈН. Није доставио доказе да испуњава 

додатне услове из члана 76 ЗЈН  , а које је , сагласно наведеном члану  наручилац одредио у 

конкурсној документацији у погледу  финансијског, пословног, кадровског и техничког 

капацитета. Ни за један од наведених додатних услова понуђач није доставио тражене 

доказе. Сагласно члану 76,став 4 ЗЈН  наручилац је конкурсном документацијом одредио и 

друге додатне услове  за учешће у предметном поступку јавне набавке у погледу  капацитета 

кланице( сопствене или услужне) , поседовању возила са термокингом, запослених 

ветеринара, уговора о вршењу контроле здравствене исправности, доказе за порекло стада, 

декларације производа.  ,а наручилац није доставио ни једа од тражених доказа. Сагласно 

наведеном, понуђач није доказао  да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне 



набавке прописане у члану 75,став 1,тачка 1-4 ЗЈН, није доказао  да испуњава додатне и 

друге додатне услове из члана 76 ЗЈН ,није доставио тражена финансијска средства 

обезбеђења , па Комисија за јавну набавку на основу члана 3,став 1, тачка 33 ЗЈН утврђује да 

понуда именованог садржи битне недостатке , те да је сагласно томе неприхватљива. 

 

Понуђач „Неопланта“ а.д. Нови Сад – Конкурсном документацијом предметне набавке, 

наручилац је сагласно члану 76,став 4 ЗЈН тражио и друге додатне услове у погледу  

капацитета кланице( сопствене или услужне) , поседовању возила са термокингом, 

запослених ветеринара, уговора о вршењу контроле здравствене исправности, доказе за 

порекло стада те су захтеване и декларације  са производа ( оригинал или фотокопије) а које 

услове  су понуђачи требало да испуне за учешће у предметном поступку јавне набавке. 

Понуђач је доставио у понуди спецификацију  готовог производа,која под ознаком 6  

прописује елемнте декларације. Наведена спецификација производа није деклрација са 

производа ,па Комисија утврђује да понуђач није доставио оригинал или фотокпију 

декларације са производа  што је тражено конкурсном документацијом.Понуђач доставио 

фотокопију оригиналне декларације са производа кланице „808“која није понуђач у 

предметном поступку,није наведена као услужна кланица понуђача  и која не испуњава 

капацитете кланице ( сопствене или услужне) – 100 грла клања дневно одређене , сагласно 

члану 76,став 4 ЗЈН  у оквиру других додатних услова . Сагласно наведеном Комисија за 

јавну набавку на основу члана 3,став 1, тачка 33 ЗЈН утврђује да понуда именованог садржи 

битне недостатке , те да је сагласно томе неприхватљива. 

 

Комисија за јавне набавке, на основу изнетог утврђује да су по о позиву за подношење 

понуда прибављене три  понуде од којих су  две понуде понуђача „Big trade“ doo Нови Сад 

и „Неопланта“ а.д. Нови Сад неприхватљиве, и једну прихватљиву  понуду понуђача „СЗТР 

Ђурђевић“ Ђурђевић Миленко ПР Суботиште 
 

Сагласно наведеном, Комисија за јавне набавке утврђује да су се стекли услови из члана 

107,став 3 ЗЈН  за доношење одлуке о додели уговора. 

 

Након поступка јавног отварања понуда, Комисија за јавну набавку је  приступила 

преговарању са понуђачима ,у више кругова о чему је сачинила записник број 6611 од 

23.12.2014.године, који је у прилогу овог извештаја и чини његов саставни део. 

 

Критеријум за оцењивање понуда je најнижа понуђена цена,саглансо члану85,став 1 тачка 

2 Закона о јавним набавкама.  

 

Најповoљнији понуђач: „СЗТР Ђурђевић“ Ђурђевић Миленко ПР Суботиште 

Понуђач:„СЗТР Ђурђевић“ Ђурђевић 

Миленко ПР Суботиште 

 

Понуђена цена: 

Укупна вредност понуде :  

32.340.000,00 динара,без ПДВ-а; јунеће 

месо:495,00 дин/кг, јунеће месо Б/К:550,00 

дин/кг 

 

Сагласно изнетом, Комисија за јавну набавку  предложила  директору Установе да додели  

уговор понуђачу  „СЗТР Ђурђевић“ Ђурђевић Миленко ПР Суботиште,број понуде 6564/4 од 

23.12.  2013 .године. 

Именовани понуђач не извршава предметну набавку уз помоћ подизвођача. 

 



Разлози који оправдавају примену преговарачког поступка без обајављивања позива за 

подношење понуда:  

Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке  обликоване по партијама за набавку 

добара Прехрамбени производи, Партија 1: Свињско месо и свињска маст и Партија 3-Јунеће 

месо  по јавном позиву објављеном у «Службеном Гласнику РС» бр. 23 од 13.03.2013.године, 

за партију Јунеће месо као најповољнију одлуком  директора Установе Студентски 

центар“Београд“број 3185 од 28.05.2013.године изабрао понуду  број  2140/19 од 

4.04.2013.године INTERKOMERC AD, Београд 

У предметној партији  закључен је  уговор са сукцесивном испоруком  ,а потписивањем 

истих , сагласно поднетим понудама , INTERKOMERC AD, Београд је преузео сукцесивну 

испоруку јунећег меса  произвођача „Kotex“ д.о.о. Београд-Сурчин,према диспозицијама 

Установе, пет  пута недељно за потребе исхране студената у студентским ресторанима 

Установе у току 2013 године , на  осам истоварних места , у производне ресторане. 

Током трајања наведеног уговора, у неколико наврата, дописима  од 

31.10.213.године,8.11.2013.године,12.11.2013.године и 13.11.2013.године INTERKOMERC 

AD, Београд обавестио је Установу о  немогућности да изврши испоруке требованог меса, 

последњим у низу, дописом број 5939 од 18.11.2013.године, известио је  Установу да није у 

могућности да врши испоруку производа који су предмет јавних набавки у којима је 

INTERKOMERC AD Београд добављач, те да очекује нормализацију  испорука добара 

почетком децембра. 

 

На основу евидентираних неиспорука јунећег  меса по записницима са објеката Установе-

студентских ресторана, сагласно усвојеним процедурама QMS( систем квалитета и 

безбедности производа) -рекламација испорука, наручилац је сачинио  укупно 3 

( три ) записника о рекламацији испоруке и то : 16. 11.2013.године, 19.11.2013.године и 

21.11.2013.године. Садржај свих наведених реламација испоруке је : неиспорука јунећег  

меса 

 

Члан  7,став 3 Уговора број  3631 од 17.06.2013.године и Уговора број 3633 од 

17.06.2013.године прописује да ће ,у случају три неиспоруке у току трајања уговора ,купац 

отказати уговор,уз отказни рок од 8 дана  . 

 

Сагласно одредбама наведеног члана ,те како је наручилац   регистровали све горе наведене 

рекламације због неиспоруке на свим објектима Установе,стекли су се услови за отказ 

уговора  Уговора број  3631 од 17.06.2013.године и Уговора број 3633 од 17.06.2013.године  

те су исти отказани. 

 

Будући да је у питању прехрамбени производ који је свакодневно у исхрани студената према 

усвојеним јеловницима , а у складу са Правилником о стандардима квалитета исхране 

ученика и студената ( „Сл.гласник РС“ број 68/2011) који је донело Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја, те да се у Установи Студентски центар „Београд“ дневно 

припрема око 25000 оброка-дневно око 2.500.000 килограма меса , неопходно је  да се без 

одлагања , у најхитнијем могућем року поново обезбеди континуирано снабдевање јунећим 

месом, како би Установа одржала редовност припреме и издавања оброка корисницима 

исхране у студентским ресторанима. 

 



Наведене околности које су проузроковале потпуни престанак испоруке јунећег меса од 

стране INTERKOMERC AD Београд ни у ком случају  не зависе од воље наручиоца, 

Установе Студентски центар „Београд“ нити Установа, због трајања поступака,  може у 

насталој ситуацији, да поступа у роковима одређеним за отворени и рестриктивни поступак. 

 

Сагласно члану 36 ,став 2 Закона о јавним набавкама Наручилац је дописом број 6049 од 

25.11.2013.године  затаражио од Управе за јавне набавке мишљење о основаности  примене 

преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда  на основу члана 

36,став 1,тачка 3) ЗЈН и исти предао Управи истог датума. 

 

Будући да у року од 10 дана који је прописан  чланом 36,став 4 ЗЈН Управа за јавне набавке 

није објавила мишљење на Порталу јавних набавки нити је исто доставила наручиоцум , а од 

истог у наведеном року није тражила ни додатна објашњења, наручилац је по истеку 

наведеног рока, сагласно  члану 36,став 6  донео одлуку као у диспозитиву. 

 

Предметна набавка , имајућиу виду  рокове и период времена који је потребан да се 

предметни поступак спроведе и закључе уговори ,  те да се спроведе нови отворени поступак 

јавне набавке за 2014.годину, након усвајања Плана набавки Установе за 2014.годину, 

реализоваће се манјим дело,реализоваће се мањим делом у 2013.години и делом у 

2014.години,а за који део набавке су планирана  финансијска средства  предлогом 

финансијског плана и предлогом Плана набавки Установе за 2014.годину, а на основу извода 

из Плана набаваки Одељења за План и нализу. 

 

На основу изнетог , донета је одлука, као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се поднети  Захтев за заштиту 

права у року од 10 дана од дана пријема.Захтев за заштиту права подноси се Републичкој 

комисији за заштиту права, ,а предаје наручиоцу,непосредно или поштом,препоручено са 

повратницом. Копију захтева за заштиту права, подносилац истовремено доставља Комисији 

за заштиту права  .Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун Буџета 

Републике Србије уплати таксу  у износу од 80.000,00 динара. 

Корисник : Буџет РС, жиро рачун : 840-742221843-57,шифра плаћања: 153, позив на број   97    

50-016 сврха: републичка административна такса –унети ознаку јавне набавке. 

          Д И Р Е К Т О Р 

        УСТАНОВЕ СТУДЕНТСКИ 

            ЦЕНТАР“БЕОГРАД“ 

         ______________ 

                Милован Петровић 

Доставити: 

„СЗТР Ђурђевић“ Ђурђевић Миленко ПР Суботиште, радна зона 1 

Neoplanta AD,Нови Сад, Приморска 90 

„Big trade“ doo Нови Сад Аркадија Варађанина 5 

Помоћник директора за исхрану, 

Служба за економско-трговинске послове 

Одељење за план и анализу,  

Одељење за  јав.набавке,  

а/а. 


