
П.У.“БАМБИ“ КУЛА 

Ј.КРАМЕРА 19 КУЛА 

025/722-139 

ПИБ: 100261597 

Број: I-57/15 

01.07.2015. 

Кула 

 

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 2/15 

 

 

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 2/15 

5. Предмет јавне набавке: – Набавка намирница за исхрану деце у П.У.“БАМБИ“ 

Кула .  

6.Јавна набавка формирана је у две партије: 

- Партија 1 – свеже свињско и јунеће месо ОРН 15110000 – месо и  

- Партија 5 – млеко и млечни производи 15500000 и 15510000 – млеко и млечни 

производи.. 

7. Средства намењена за набавку намирница обезбеђена су из Буџета и планирана су на 

конту 426823 (Намирнице). 

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 1 Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/12) из 

следећих  разлога: На отварању понуда у претходном поступку јавних набавки бр. ЈНОП 

1/15 ниједан понуђач није доставио понуду за партију бр.1 – свеже свињско и јунеће месо 

и за партију 5 – млеко и млечни производи  а пошто се ради о основним животним 

намирницама посебно што се ради о исхрани деце, потребно је поступак што пре 

окончати.  

9.Позив за подношење понуда  Наручилац ће упутити следећим понуђачима: 

За партију 1 – месо свињско и јунеће: 

1) „Филе“ кланица Црвенка 

2) „Савковић“ месара Кула 

3) „Универекспорт“ доо Београд 



За партију 5 – млеко и млечни производи: 

1) „Арес“ доо Кула 

2)  „Маринекс-фриго“ доо Кула 

10. Остале информације: 

Понуда се даје на српском језику. 

 

11.Поступак јавне набавке спровешће се у следећим роковима: 

 Достава понуда до 15.07.2015. год  до 11.00 часова 

 Отварање понуда  15.07.2015. год у 11.15 часова 

. 

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца до 

15.07.2015. године до 11.00 часова. 

Отварање понуда обавиће се у пословним просторијама Наручиоца, у Кули, Јосипа 

Крамера 19 у 11.15 часова. 

Отварање понуда је јавно. 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

 

 

 

 

 

П.У.“Бамби“ Кула 
______________________ 


