
 
 

 
 

       Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНA КИКИНДА 

Број: V-404-1/2014-11 

Дана: 06.06.2014. године  

        К и к и н д а 

На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12) 
председник општине  доноси 

О Д Л У К У 
 

о обустави поступка јавне набавке угоститељске услуге  
(Партија 2. Кетеринг и Партија 3. Ручак за пословне партнере и сараднике) 

бр. ЈН 11/2014 
 

 Обуставља се поступак јавне набавке угоститељске услуге о отвореном поступку по Позиву 
за подношење понуда бр. ЈН 11/2014 објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца дана 30.04.2014. године, из разлога што Наручилац није прибавио ниједну 
прихватљиву понуду.             

Образложење: 
 

 Наручилац је дана 25.03.2014. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 
угоститељске услуге бр. ЈН 11/2014 у отвореном поступку. Предметна јавна набавка је 
обликована по партијама и то: 
Партија 1: Преноћиште за госте (преноћиште са доручком);  
Партија 2: Кетеринг; 
Партија 3: Ручак за пословне партнере и сараднике;  
 
 Наручилац је дана 30.04.2014. године на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници објавио Позив за подношење понуда за јавну набавку угоститељске услуге о отвореном 
поступку бр. ЈН 11/2014. 
 
 Наручилац за Партију 2.и Партију 3. прибавио је понуде од следећих понуђача: 

Број 
под којим 
је понуда 
заведена 

Назив или шифра понуђача 
Датум 

пријема 
Сат 

III-05-645/14 СТУР ''Насуво и китникез'' 30.05.2014. 09.55 

  
 Комисија за спровођење јавне набавке угоститељске услуге о отвореном поступку спровела 
је поступак јавног отварања понуда за предметну јавну набавку дана 30.05.2014. године. 
 Комисија за спровођење јавне набавке угоститељске услуге о отвореном поступку је дана 
02.06.2014. године саставила Извештај о стручној оцени понуда, у коме је констатовала следеће: 
 
 1.Предмет јавнe набавке: 
 Предмет јавне набавке су угоститељске услуге, , обликоване у 3 (три) партије и то: 



Партија 1: Преноћиште за госте (преноћиште са доручком);  
Партија 2: Кетеринг; 
Партија 3: Ручак за пословне партнере и сараднике;  
 
 2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: 
              а) Износ планираних средстава за јавну набавку: без обрачунатог ПДВ износи 
3.291.667,00 динара, од чега за Партију 1– 500.000,00 динара, за Партију 2 – 1.333.333,00 динара и 
за Партију 3 – 1.458.333,00 динара. 
             б) Подаци о апропријацији у буџету Општине Кикинда за 2014. годину:  Средства за 
јавну набавку обезбеђена су у Буџету општине Кикинда за 2014. годину: конто 423621 – 
угоститељске услуге, позиција 14.11. 
            в) Разлог и оправданост набавке: Потребан смештај и храна за госте општине Кикинда.         

г) Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена на основу 
цена из претходне године и испитивања тржишта.  
 

3.Процењена вредност јавне набавке у отвореном поступку: 3.291.667,00 динара без 
ПДВ, од чега за Партију 2 – 1.333.333,00 динара и за Партију 3 – 1.458.333,00 динара.  
 

 4. Понуде које су одбијене, разлог за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 
 

Понуда понуђача СТУР ''Насуво и китникез''није прихватљива пошто понуђач није 
доставио документa из обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона о 
јавним набавкама као ни документа предвиђена као додатни услови за учешће у поступку јавне 
набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама. Понуда има битни недостатак те сходно члану 
106. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12)  није се даље разматрала. 

Понуда понуђача СТУР ''Насуво и китникез'' није прихватљива пошто понуђач није 
доставио сва документа у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама као ни документа 
предвиђена као додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним 
набавкама и то: 

Документа у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама: 
-потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 

потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као 
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве 
позива за подношење понуда; 
  -извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта)., 

-уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе 
и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 
поступку приватизације 

 
Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним 

набавкама: 
За Партију 1,2 и 3 

Услов да поседује финансијски капацитет 
-извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН)*, Издат од стране АПР-а за претходне три 

обрачунске године, задовољавајући услов за исправну понуду је да понуђач није остварио губитак 



у три претходнe обрачунскe годинe и није био неликвидан у последњих 6 месеци до дана 
објављивања позива. Извештај се односи на године 2010,2011,2012. 
За Партију 2. 
Услов да поседује кадровски капацитет - копије Уговора о раду, М образац или копија радне 
књижице за два запослена лица. 
 
За Партију 3. 
Услов да поседује технички капацитет - важећи Сертификат о успостављеном систему HACCP. 
 
Преглед понуђених цена и осталих елемената критеријума одбијених понуда: 
 

Партија 2. 

Ред. бр. Понуђач 
Цена 

 (без ПДВ) 
динара 

Цена 
 (са ПДВ) 
динара 

1. СТУР ''Насуво и китникез'' 13.070,00  13.070,00  

 
Партија 3. 

Ред. бр. Понуђач 
Цена 

 (без ПДВ) 
динара 

Цена 
 (са ПДВ) 
динара 

1. СТУР ''Насуво и китникез'' 46.280,00  46.280,00  

 
 
 
  Комисија за спровођење поступка угоститељске услуге о отвореном поступку, по 
спроведеном оцењивању и рангирању понуда је констатовала да за Партију 2. Кетеринг и 
Партију 3. Ручак за пословне партнере и сараднике, није пристигла ниједна прихватљива понуда 
и предлаже наручиоцу обуставу поступка. 
  Овлашћено лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за обуставу поступка, те је на 
основу овлашћења из члана 108. Закона о јавним набавкама донело одлуку као у диспозитиву. 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може Републичкој комисији за заштиту права у поступцима 
јавних набавки поднети захтев за заштиту права, а који се предаје Наручиоцу у року од 10 дана од 
дана пријема исте.      
                                                                                     
 
                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
                                                                                                                       Павле Марков 
 


