
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА  

 
 
 

1. НАРУЧИЛАЦ:  
1) Назив установе: Општа болница Ћуприја 
2) Врста наручиоца: Здравствена установа 
3) Адреса: 35230, Ћуприја 
4) У лица и број: Миодрага Новаковића 78 
5) Интернет страница: www.bolnicacuprija.com 
6) е-маил: javnenabavkeobc@gmail.com   
 

2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Добра – набавка Намирницa за исхрану болесника за потребе 
Опште Болнице Ћуприја. По Општем речнику набавке 15000000-8 - Храна, пиће, дуван и сродни 
производи. 

3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда у складу са одредбама члана 36. став 1 тачка 3. Закона о јавним набавкама;    

4. ОСНОВ ЗА ПРИМЕНУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА: Сходно одредбама члана 36. став 1. тачка 
3.  Закона о јавним набавкама, односно ако због изузетне хитности проузроковане ванредним 
околностима или непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком случају не зависи од воље 
наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за отворени или рестриктивни 
поступак. 

 Наиме Општа болница Ћуприја је спровела поступак јавне набавке кроз отворени поступак ВЈН - 
23/2018 чији је предмет набавка добара Намирница за исхрану болесника, обликовану у 16 партија. 
Након спроведене процедуре закључени су Уговори о купопродаји намирница за исхрану болесника са 
најповољнијим понуђаћима у складу са Одлуком бр. 14948/1 од 31.10.2018.године додели уговора. 
Између осталог закључени су уговори и са понуђачем ’’Алфа’’д.о.о. Јагодина за партије:  1. Хлеб и 
пециво, 2. Пројино брашно од белог кукуруза, 4. Брашно и прерађевине од житарица, 5. Коре за питу и 16. 
Остале намирнице широке потрошње.  

Међутим од стране наведеног добављача добијено је Обавештење од 11.04.2019.године којим је 
наведено да због неликвидности предузеће Алфа д.о.о. Јагодина није од 11.04.2019.године у могучности 
да испоручује робу по свим уговорима о јавној набавци. Имајући у виду да се ради о добрима који су од 
виталног значаја за функционисање Службе за спремање и дистрибуцију хране као и свеукупне 
здравствене заштите за установу, која је на нивоу секундарне здравствене заштите са 469 болесничких 
постеља, приступило се хитној набавци добара које су предмет уговора, а који нису у могућности да се 
реализују од стране добављача који их је уговорио. Набавка се реализује у циљу успостављања редовног 
снадбевања установе намирницама.  
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Како се због ванредних околности, односно због непредвиђених догађаја, у овом случају обавештења 
добављача да није у могућности да реализује уговоре због неликвидности, чије наступање не зависи од 
воље наручиоца, није могло поступити у роковима одређеним за отворен и рестриктивни поступак донета 
је Одлука о хитном спровођењу поступка набавке како не би дошло до последица по здравље пацијената 
и обезбедио ниво квалитета здравствених услуга у оквиру којих је и  правовремена и квалитетна исхрана 
пацијената.  

Општа болница Ћуприја обратила се и Управи за јавне набавке Захтевом  за мишљења о основаности 
примене преговарачког поступка, у складу са чланом 36. став 3. Закона о јавним набавкама.  

 

5.  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЛИЦИМА КОЈИМА ЋЕ СЕ УПУТИТИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ 
ПОНУДА:  

   
1) СТР ''Михајловић '' Параћин  
2)  "Дон Дон'' д.о.о. Београд  
3) '' Интеркомерц'' д.о.о. Рача 
4) СЗР ''Забадлија'' Ћуприја 
5) Ноле експрес ресторан д.о.о. Ћуприја 

 

 

Објавити: - Портал јавних набавки 

                  - Сајт установе  

 
                      Комисија 

Опште болнице Ћуприја 


