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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ 

IV Су. Бр. 22- 4/2018- 34 

Дана: 12.03.2018. године 

Београд 

Савска 17а 

БГ 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ 

Београд, ул. Савска бр. 17а 

 

 

објављује                               

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈУ 1 

- СЛАНА ЈЕЛА 

Набавка добра – Репрезентација (набавка хране, безалкохолних пића и сродних 

производа ради пригодних догађаја-свечане седнице, пријем) 

 набавка број 2.1.7 

 

 

Врста поступка: набавка на коју се Закон о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 

број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) не примењује 

 

1) Наручилац: Трећи основни суд у Београду 

Адреса: Београд, ул. Савска  бр. 17а 

            Интернет страница: www.treci.os.sud.rs 

 

2) Предмет  набавке: добра – Набавка хране, безалкохолних пића и сродних 

производа 

 (наведена набавка је предвиђена у Плану набавки за 2018. годину у делу 

„Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује“, под редним бројем 

2.1.7) , обликована у 3 партијe и то:  

 

- Партија 1- Слана јела 

- Партија 2- Пиће 

- Партија3- Десерти 

          

 

3) Процењена вредност за партију 1: 34.500,00 динара без ПДВ-а 

 

4) Разлог за  обуставу поступка: понуђена цена премашује процењену вредност 

 

http://www.treci.os.sud.rs/
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Образложење 

 

У складу са одлуком о покретању поступка  набавке IV Су. бр. 22-4/2018-1од 

23.02.2018. године, Трећи основни суд у Београду је дана 23.02.2018. године, 

упутио позив путем електронске поште потенцијалним понуђачима:Lav cakes 

catering, Хало кетеринг д.о.о., Massimo d.o.o., Кућа хране Лазаревић д.о.о., Poco 

loco, Подрум пића 10, Univerexport d.o.o., Стамевски, Delhaize Serbia, Idea 

doo,Дис доо. 

 

Услови за учешће у поступку набавке број IV Су. бр. 22-4/2018-5 од 23.02.2018. 

године су објављени и на сајту суда 23.02.2018. године. 

 

Комисија је констатовала да је до 02.03.2018. године, до 12:00 часова пристигла 

једна понуда за Партију 1 и то:  

 

-Кућа хране Лазаревић д.о.о. из Београда, ул. Цвијићева бр.59, МБ: 20489235,  

ПИБ:105907265, поднела је понуду за Партију 1 број 1 од 01.03.2018. године, по 

укупно понуђеној цени од 34.500,00 динара без пдв-а, односно 41.400,00 динара 

са пдв-ом, роком важења понуде 60 дана од дана јавног отварања понуде и роком 

за испоруку добара од момента пријема поруџбине од 48 часа 

 

Неблаговремених понуда није било. 

 

Поступак јавног отварања понуда завршен је дана 02.03.2018. године, у 12:44 

часова, што је и констатовано у Записнику, који је потписан од стране присутних 

чланова Комисије. 

Након спроведеног поступка јавног отварања понуда, Комисија за набавку 

извршила је стручну оцену понуда и утврдила следеће: 

-Понуда број  1 од 01.03.2018. године за Партију 1 понуђача  Кућа хране 

Лазаревић д.о.о. из Београда, по укупно понуђеној цени од 34.500,62 динара без 

пдв-а, односно 41.400,00 динара са пдв-ом, роком важења понуде 60 дана од 

дана јавног отварања понуде и роком за испоруку добара од момента пријема 

поруџбине од 48 часа је неприхватљива. Вршењем рачунске контроле, Комисија 

је у напред наведеној понуди и то у обрасцу структуре понуђене цене, образац 3-

1, уочила рачунске грешке. 

 

                   У обрасцу структуре понуђене цене за Партију 1- Слана јела, Образац 3-1, код 

ставке број 1 у колони која се односи на укупну цену без пдв-а уочена је грешка 

где је уписан износ од 22.750,00 динара, а Комисија за набавку је приликом 

рачунске контроле установила да је износ за предметну ставку 22.749,93 динара. 

Код ставке број 4 у колони која се односи на укупну цену без пдв-а уочена је 

грешка где је уписан износ од 2.166,67 динара, а Комисија за набавку је 

приликом рачунске контроле установила да је износ за предметну ставку 

2.166,66 динара, код ставке број 6 у колони која се односи на укупну цену без 

пдв-а уочена је грешка где је уписан износ од 3.500,00 динара, а Комисија за 

набавку је приликом рачунске контроле установила да је износ за предметну 

ставку 3.500,70 динара. Самим тим, уочена је грешка и у  колони укупна цена са 

свим трошковима (без пдв-а) где је уписан износ од 34.500,00 динара, а 
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Комисија за набавку је приликом рачунске контроле установила да је износ за 

предметну ставку  34.500,62 динара.  

       Сходно поменутом, понуђач је у обрасцу понуде за Партију 1- Слана јела, 

Образац 2-1 уписао износ од 34.500,00 динара у колону укупна понуђена цена 

без пдв-а, док је Комисија за набавку установила да треба да стоји 34.500,62 

динара. 

       У моделу уговора за Партију 1, у преамбули као и у члану 3. став 1. у делу 

укупан износ без обрачунатог пдв-а, такође је уписан износ од 34.500,00 динара, 

а Комисија за набавку је рачунском контролом установила да треба да стоји 

износ од 34.500,62 динара.  

Имајући у виду напред наведено, у складу са чланом 93. Закона Трећи основни 

суд у Београду, као наручилац, обратио се  дана 05.03.2018. године путем email-a 

понуђачу Кућа хране Лазаревић д.о.о. из Београда са  захтевом за додатним 

објашњењима, а везано за давање сагласности за исправку рачунске грешке, а на 

који је понуђач одговорио објашњењем и сагласношћу у свом допису 

достављеном наручиоцу email-om дана 06.03.2018. године а који је заведен код 

Наручиоца под бројем IV Су.бр. 22-4/2018-30. 

 

  Комисија је вршењем рачунске контроле установила да укупна цена без 

пдв-а од 34.500,62 динара превазилази процењену вредност Партије 1 од 

34.500,00 динара која је предвиђена Планом набавки за 2018. годину, те је 

понуда неприхватљива у складу са чланом 68. Закона о јавним набавкама. 

 

Након отварања понуда и стручне оцене понуда Комисија за набавку констатује 

да у овој набавци нису испуњени услови за доделу уговора за Партију 1, те је 

препоручила Наручиоцу да се донесе Одлука о обустави поступка. 

 

           Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за набавке, те је 

донета одлука као у изреци применом члана 109. Закона, јер постоје разлози који 

онемогућавају да се предметни поступак оконча доделом  уговора. 

Датум обуставе поступка: 08.03.2018. године                                                               

 


