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На основу члана 36. Став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 
124/12) Предшколска установа „Бамби“ Кула објављује 
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА 

ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

Ред.бр. ЈНПП 1/15 
 

 
 

1. Наручилац: П.У.“БАМБИ“ Кула, Јосипа Крамера 19 Кула 
2. Интернет страница:  www.pubambi-kula.com 
3. Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања позива 
4. Број јавне набавке: ЈНПП 1/15 
5. Предмет јавне набавке: – Набавка  намирница за исхрану деце у П.У.“БАМБИ“ 

Кула ОРН 15131000 – Koнзервисано месо и месне прерађевине. 
6. Процењена вредност  јавне набавке износи 396.623,50 РСД без ПДВ-а односно, 

475.948,40 РСД са ПДВ-ом и односи се на период од закључења уговора у 
преговарачком поступку до закључења новог уговора у отвореном поступку за 
2015. годину ( оквирно март – јул 2015 године). 
Средства из тачке 6. су обезбеђена из Буџета и планирана су на конту 426823 
(Намирнице). 

7. Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког 
поступка из члана 36. Став.1 тачка 4) и 5) Закона: Наручилац не спроводи поступак 
из члана 36. Став.1 тачка 4) и 5) Закона. 

8. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову 
примену: 
Примењује се преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 
понуда. Сходно чл.36 став.1 тачка 3 Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС 
бр.124/12) из следећих  разлога: Добављач  „Јабука 55“ д.о.о. Београд ( са седиштем 
у Београду, Светог Николе бр. 43) се дана 23.02.2015. године обратило п.у. „Бамби“ 
Кула са обавештењем да је у блокади, да нису у могућности да врше даљу 
испоруку робе  и да предлажу раскид уговора број 25/14 од дана 04.07.2014. године. 
Обзиром да су настале околности чије наступање ни у ком случају не зависи од 
воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за 
отворени или рестриктивни поступак, те се обратио Управи за јавне набавке за 
Мишљење о основаности примене преговарачког поступка дана 25.02.2015.год.  



Како према Упутству за преговарачки поступак од јула 2013.године и  ЗЈН чл. 36. 
ст. 6, Наручилац није у обавези да сачека достављање Мишљења УЈН, директор 
п.у. „Бамби“ покреће поступак јавне набавке преговарачки поступак без 
објављивања позива бр. ЈНПП 1/15. 
 

9. Позив за подношење понуда  Наручилац ће упутити понуђачима:  
1) „Маринекс-фриго“ д.о.о. Кула 
2) „Јуарбис“ д.о.о. Руски Крстур 

 
10. Остале информације: 

Понуда се даје на српском језику. 
Понуда са варијантама није дозвољена. 
Рок за подношење понуда је  06.03.2015. године до 11.30 часова. 
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца до 
06.03.2015. године до 11.30 часова. 
Отварање понуда обавиће се у пословним просторијама Наручиоца, у Кули, Јосипа 
Крамера 19 у 12.00 часова. 
Отварање понуда је јавно. 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

 
 
 

П.У.“Бамби“ Кула 
 

____________________ 
 
 
 
 


