
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда – Намирница и прехрамбених производа за 

школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 11, за партију 6, број ЈН I-5/2015. 
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OСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „9.МАЈ“ 

Народне омладине 16, 23000 Зрењанин 

24.09.2015. године 

  Зрењанин 

 

На основу члана 36. став 1. тачка 1), члана 55. став 1. тачка 7) и 57. став 1. Закона о јавним набавкама («Сл. 

гласник РС» бр. 124/12, 14/15, 68/15) и Одлуке о покретању преговарачког поступка без објављивања позива 

за набавку добара – Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 

1 до 11, за партију 6. Смрзнуто и конзервисано воће и поврће, број 1764 од 24.09.2015. 
   

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „9.МАЈ“ 
Зрењанин, Народне омладине 16 

  

објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА  

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА  ПОЗИВА 
број 1767 од 24.09.2015. године 

 

  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА –  НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЗА 

ШКОЛСКУ КУХИЊУ, ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 11, ЗА ПАРТИЈУ 6.  
 

1. Подаци о наручиоцу  

Основна и средња школа „9.мај“, Народне омладине 16, 23000 Зрењанин  

ПИБ: 100903596 ; Интернет адреса: www.9majzr.edu.rs  

2. Врста наручиоца: Oбразовна установа (корисник буџетских средстава)  

3. Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 

понуда, број ЈН I-5/2015 

4. Врста предмета: добра 

5. Предмет јавне набавке: Намирнице и прехрамбени производи за школску кухињу, обликовану по 

партијама од 1 до 11, за партију: 

• Партија 6. Смрзнуто и конзервисано воће и поврће 

6. Назив и ознака из Општег речника набавки: 15000000 – Храна, пиће, дуван и сродни производи, а 

по партијама: 

• Партија 6. Смрзнуто и конзервисано воће и поврће............................... 15331170 – Смрзнуто поврће 
 

7. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену: 

 Члан 36. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама; У спроведеном отвореном поступку предметне ЈН 

није приспела ниједна понуда за предметну партију. 

Наручилац се одлучио да покрене преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 

понуда из разлога наведених у члану  36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама, односно зато што 

у отвореном поступку предметне јавне набавке није добио ниједну понуду за партију 6. Смрзнуто и 

конзервисано воће и поврће 

8. Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда: 

1) „GOMEX“, д.о.о, Милетићева 27А, 23000 Зрењанин 

2) Д.о.о. „ВИДЕ ЦЕНТАР ЛА“ за трговину на велико и мало, услуге, производњу, увоз и извоз, Лазарево, 

Иве Лоле Рибара бб 

3) „ББ Траде“ а.д. ул. Трг ослобођења бб, 23210 Житиште 
 

 

 


