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 БРОЈ: 133-404-232/2015-01-07 
 

ДАТУМ: 01.10.2015. гпдине 

 
 

 На пснпву шлана 109. став 1.Закпна п јавним набавкама, („Службени гласник Републике 

Србије” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15), и Извещтаја Кпмисије за јавну набавку брпј: 133-404-

232/2015-01-06 пд 29.09.2015. гпдине, ппкрајински секретар за привреду, заппщљаваое и 

равнпправнпст пплпва дпнпси  

О  Д  Л  У  К  У 
О ОБУСТАВИ  ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 
Ред.брпј ЈН ОП 1.2.11./2015 

 
 

   ОБУСТАВЉА СЕ   ппступак јавне набавке услуга –  прганизација и реализација двпдневнпг  
семинара на тему: Ознаке гепграфскпг ппрекла - дпдата вреднпст ппљппривреднп-прехрамбеним 
прпизвпдима,  ред. бр. ЈН ОП 1.2.11./2015,  пп ппзиву за ппднпщеое ппнуда брпј: 133-404-
232/2015-01-04 пбјављенпм на Ппрталу јавних набавки и интернет страници Нарушипца дана 
26.08.2015. гпдине. 

 
Одлуку пбјавити на Ппрталу јавних набавки и интернет страници Нарушипцу у рпку пд  три 

дана пд дана дпнпщеоа исте. 
 
Обавещтеое п пбустави птвпренпг ппступка јавне набавке пбјавити на Ппрталу јавних 

набавки и интернет страници нарушипца у рпку пд пет дана пд дана кпнашнпсти Одлуке п пбустави 
ппступка јавне набавке. 

 
О б р а з л п ж е о е 

 Нарушилац је дана 24.08. 2015. гпдине дпнеп Одлуку п ппкретаоу птвпренпг ппступка јавне 
набавке услуга –  прганизација и реализација двпдневнпг  семинара на тему: Ознаке гепграфскпг 
ппрекла - дпдата вреднпст ппљппривреднп-прехрамбеним прпизвпдима, брпј: 133-404-232/2015 -
01-01, Ред. бр. ЈН ОП 1.2.11./2015. 

 
 Ппзив за ппднпщеое ппнуда пбјављен је на Ппрталу јавних набавки и интернет страници 
нарушипца дана 26.08.2015. гпдине. 
  
 Кпмисија за јавну набавку спрпвела је ппступак јавнпг птвараоа ппнуда,  сашинила 
Записник п птвараоу ппнуда брпј: 133-404-232/2015-01-05 пд 25.09.2015. гпдине и писани 
Извещтај п струшнпј пцени ппнуда брпј: 133-404-232/2015-01-06  пд 29.09.2015. гпдине, у кпјем је 
кпнстатпвала следеће: 

 



 
 

1)Предмет  јавне набавке: 

 Предмет јавне набавке  je набавка услуга –  прганизација и реализација двпдневнпг  
семинара на тему: Ознаке гепграфскпг ппрекла - дпдата вреднпст ппљппривреднп-прехрамбеним 
прпизвпдима, пзнака из ппщтег решника набавки: 79951000 - услуге прганизпваоа семинара,  
редни брпј  ЈН ОП 1.2.11./2015.  

 
2) Прпцеоена вреднпст јавне набавке: 
 
Прпцеоена вреднпст јавне набавке, без пдв, изнпси 1.000.000,00   динара. 
 
3)Оснпвни ппдаци п ппнуђачу: 
У ппступку јавне набавке учествпвап је   1 ппнуђач. 
 

Назив: Наушни институт за прехрамбене технплпгије 

Адреса: Нпви Сад, Булевар Цара Лазара 1 

Матишни брпј: 08865485 

ПИБ: 104743019 

Закпнски заступник: др Оливера Ђурагић, директприца 

 
4)Ппнуде кпје су пдбијене, разлпзи за оихпвп пдбијаое и ппнуђена цена тих ппнуда:/ 
Накпн птвараоа ппнуда 25.09.2015. гпдине и струшне пцене ппнуда пд 29.09.2015. гпдине, 

кап неприхватљива, збпг битних недпстатака из шлана 106. Закпна п јавним набавкама, схпднп 

шлану 107. став 1. Закпна п јавним набавкама, пдбијена је ппнуда ппнуђаша: 

Број под којим 

је понуда 

заведена 

Назив односно шифра 

понуђача 

Разлог за одбијање понуда 

9690 Наушни институт за 

прехрамбене технплпгије, 

Нпви Сад, Булевар Цара 

Лазара 1 

 - ппнуђаш је кап дпказ да испуоава пбавезне 

услпве за ушещће у ппступку јавне набавке тј. 

да је измирип дпспеле ппрезе , дппринпсе и 

јавне дачбине у складу са прпписима 

Републике Србије или стране државе када има 

сееищте на оенпј теритприји, дпставип 

пптврде надлежне лпкалне сампуправе да је 

измирип пбавезе пп пнпву извпрних лпкалних 

јавних прихпда и тп: Градске управе за 

кпмуналне ппслпве, брпј III-352-1/2015-1203-1 

пд 22.07.2015. гпдине и Градске управе за 

урбанизам и стамбене ппслпве, брпј. IV-40-



 
 

1/2015-1418 пд 23.07.2015. гпдине, кпје нису 

издате у рпку предвиђенпм шланпм 77. став 3. 

Закпна п јавним набавкама и Кпнкурснпм 

дпкументацијпм тј. делпм 5.4. Упутствп какп се 

дпказује испуоенпст услпва  из шлана 75. и 76. 

ЗЈН,  где је наведенп у делу 5.4.1. ташка 3. да 

кап дпказ п испуоенпсти услпва за ушещће у 

ппступку јавне набавке кпји се пднпси на 

измирене ппрезе, дппринпсе и јавне дачбине, 

ппнуђаш треба да дпстави: 

-увереое Ппреске управе Министарства 

финансија  да је измирип дпспеле ппрезе и 

дппринпсе и  

-увереое  надлежне лпкалне сампуправе да је 

измирип пбавезе пп пснпву извпрних  

лпкалних јавних прихпда, кап и да наведене 

пптврде не мпгу бити старије пд два месеца пд 

дана птвараоа ппнуда. Какп је птвараое 

ппнуда пдржанп 25.09.2015. гпдине, наведене 

пптврде, кпје су издате 22. и 23. 07. 2015. 

гпдине  су старије пд два месеца пд дана када 

је пдржанп птвараое ппнуда, те нису издате у 

рпку предвиђенпм  пдредбама Закпна п 

јавним набавкама и Кпнкурснпм 

дпкументацијпм за предметну јавну набавку, 

щтп је битан недпстатак ппнуде схпднп шлану 

106. став 1. ташка 1. Закпна п јавним 

набавкама. 

Ппнуђена цена је 933.350,00 динара без пдв. 

 

5)Акп је ппнуда пдбијена збпг непбичајенп ниске цене, детаљнп пбразлпжеое – начин на 

кпји је утврђена та цена:/ 

6) Начин примене метпдплпгије дпделе ппндера: 
 
Критеријум за дпделу угпвпра је најнижа ппнуђена цена. 
 
7)Назив ппнуђача кпме се дпдељује угпвпр, а акп је ппнуђач навеп да ће набавку 

извршити уз ппмпћ ппдизвпђача и назив ппдизвпђача:/ 
 



 
 

 Кпмисија кпнстатује да је ппнуда ппнуђаша  Наушни институт за прехрамбене технплпгије, 
Нпви Сад, Булевар Цара Лазара 1,  дпстављена у птвпренпм ппступку јавне набавке  услуга –  
прганизација и реализација двпдневнпг  семинара на тему: Ознаке гепграфскпг ппрекла - дпдата 
вреднпст ппљппривреднп-прехрамбеним прпизвпдима, редни брпј  ЈН ОП 1.2.11./2015.  
неприхватљива, и какп нису испуоени услпви за дпделу угпвпра из шлана 107. став 3. Закпна п 
јавним набавкама, предлаже ппкрајинскпм секретару за привреду, заппщљаваое и равнпправнпст 
пплпва да ппступак јавне набавке   услуга –  прганизација и реализација двпдневнпг  семинара на 
тему: Ознаке гепграфскпг ппрекла - дпдата вреднпст ппљппривреднп-прехрамбеним 
прпизвпдима,  редни брпј  ЈН ОП  1.2.11./2015. , схпднп шлану 109.  став 1. наведенпг закпна 
пбустави а у фази накпн истека рпка за ппднпщеое ппнуда а пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели 
угпвпра из разлпга щтп  није прибављена ниједна прихватљива ппнуда. 
 
 Ппнуђаш је ппнуду ппднеп сампсталнп. 
 
 Овлащћенп лице Нарушипца прихватилп је предлпг Кпмисије, те је на пснпву пвлащћеоа из 
шлана 109. став 1. Закпна п јавним набавкама («Службени гласник РС» брпј: 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) дпнелп пдлуку кап у дисппзитиву.  
 
 
                УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Прптив пве Одлуке ппнуђаш мпже ппднети захтев за 
защтиту права у рпку пд 10 дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних набавки. 
 
 
  
 

    

 

Дпставити: 
- пбјавити на Ппрталу јавних набавки 
и интернет страници Нарушипца 
- а/а 
 
 

                                                                                                                               ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

                                                                                                     
                                                                                                                                                     Мирпслав Васин 

            


