
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

Назив наручиоца:    Црвени крст Крагујевац 
 
Адреса наручиоца:  Ул.Светозара Марковића бр.7, 34 000 Крагујевац 
 
Интернет страница наручиоца: www.ckkg.org.rs 
 
Врста наручиоца:  Остало 
 
Врста предмета:  Добра 
 
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: 
 
Јавна набавка какао-крем производа за потребе Програма „школских кухиња“ Црвеног крста 
Крагујевца, ОРН: 1584000-Какао, чоколада и слаткиши 
 
Процењена вредност јавне набавке: 600.000 динара без ПДВ-а 
 
Број примљених понуда и подаци о понуђачима:  
 4 ( четири) понуде 
Подаци о понуђачима: 
 
 1. “ИНТЕРКОМЕРЦ”ДОО ул. К.А.Карађорђевића бр.32, Рача, матични број 06563503, 
ПИБ 101226807. Укупна вредност понуде без ПДВ-а износи 1.311.296,00 динара. 
 
2. „БОЖИЛОВИЋ ЛУКСОР“ДОО ул. Стевана Синђелића бр.148, Свилајнац, матични број 
20200804, ПИБ 104633130. Укупна вредност понуде без ПДВ-а износи 475.968,00 динара. 
 
3. “ПАЛАНКА ПРОМЕТ“Д.О.О, Ул.Змај Јовина бр.14, Смедеревска Паланка, матични број 
07395051, ПИБ:101560724. Укупна вредност понуде без ПДВ-а износи 766.048,00 динара. 
 
 4. „ ПОПАДИЋ КОМЕРЦ“ Д.О.О, Ул. Илије Киковића бр.17, Крагујевац, матични број 
17255975, ПИБ: 101038934. Укупна вредност понуде без ПДВ-а износи 441.600,00 динара. 
 
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 
 
Када ће поступак бити поново спроведен: Поступак ће бити покренут у трећој декади  
септембра месеца, након коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке какао-крем 
производа. Јавни позив ће бити објављен одмах након покретања поступка, а поступак 
прикупљања понуда ће бити спроведен током октобра месеца 2017.године.Уговор о јавној 
набавци би био закључен почетком новембра месеца 2017.године. 
 
Остале информације: / 
 
Разлог за обуставу поступка: 
 



Обуставља се отворени поступак јавне набавке  добара- какао-крем производа , за потребе 
програма „школских кухиња,  редни број 3-10/017, јер нису испуњени услови за доделу уговора 
о јавној набавци из објективних и доказивих  разлога који нису на страни Наручиоца, који се 
нису могли предвидети у време покретања поступка  и који онемогућавају да се започети 
поступак оконча. 
 Одлуком Управног одбора Црвеног крста Крагујевца број 02-512/3 од 8.5.2017.године, о 
покретању поступка јавне набавке намирница, одређена је процењена вредност намирница 
распоређених у 10 партија, међу којима и јавне набавке какао-крем производа од 600.000,00 
динара без ПДВ-а. 
 Након објаве јавног позива и конкурсне документације и истека рока за доставу понуда , 
дана 4.септембра 2017.спроведен је поступак јавног отварања понуда, коме су присуствовали 
овлашћени представници понуђача. 
 Разматрајући и оцењујући пристигле понуде четворице понуђача, Комисија за јавну 
набавку намирница је констатовала да нису испуњени услови за доделу уговора о јавној набавци 
какао-крем производа ЈН бр.3-10/017 и предложила да се поступак обустави  у фази након 
стручне оцене понуда,  на основу Извештаја о стручној оцени понуда за партију 3-10/017 (какао-
крем производи). 
 Наиме, у фази стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку намирница , доставила је 
понуђачима чије су понуде прихватљиве, ( „Божиловић-Луксор“-Свилајнац и „Попадић-комерц“ 
–Крагујевац), Захтев за додатним информацијама у поступку ЈН бр.3-10/017 ( какао-крем 
производи). 
 Конкурсном документацијом за партију какао-крем производи, на страни 22. 
(Спецификација намирница), под тачком 1.захтеван је млечни какао-крем без транс-масних 
киселина. Такође, у Напомени је наведено да састав артикла мора бити истакнут на  амабалажи 
или декларацији производа. 
 У Захтеву је понуђачима одређен рок у оквиру кога је било потребно да понуђачи доставе 
копију декларације, произвођачке спецификације или Извештаја о здравственој исправности 
производа, из које је видљиво да млечни какао-крем не садржи транс-масне киселине, односно на 
основу које можемо утврдити квалитативну вредност конкретног производа. 
 Понуђачи „Попадић комерц“ из Крагујевца и „Божиловић-Луксор“ из Свилајнца нису 
доставили документ којим доказују да транс-масне киселине нису присутне у понуђеном   
млечnом какао-крему. 
 На основу Извештаја Комисије о стручној оцени понуда и свега изнетог, чланови 
Управног одбора Црвеног крста Крагујевца су дана 11.септембра 2017.године донели Одлуку 
о обустави поступка јавне набавке какао-крем производа. 
 
 


