
 

 

Црвени крст Србије 

Београд, Симина 19  

Број:    

5.4.2018. године  

  

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015), генерални 

секретар Црвеног крста Србије доноси  
 

 

Одлуку о додели уговора  
за јавну набавку прехрамбених артикала, број ЈН Д 4/18 

 

У поступку јавне набавке прехрамбених артикала за потребе рада Дечијег одмаралишта Црвеног 

крста Србије у Баошићу у Републици Црној Гори у летњој сезони 2018. године, број ЈН Д 4/18, уговори се 

додељују следећим понуђачима: 

1.  понуђачу „МЕСО-ПРОМЕТ“ д.о.о. из Бијелог Поља, ул. Индустријска бб. за партије 1, 3 и 5. 

2. понуђачу “MERCATOR-CG“ д.о.о. из Подгорице за партије 2, 4, 6, 7 и 8. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Предметна јавна набавка покренута је одлуком генералног секретара број 252/1 од 28.2.2018. 

године, и спроводи се  у отвореном  поступку у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 68/2015).   

 Предмет јавне набавке бр. ЈН Д 4/18 су добра, ознака број 15000000  –  храна из Општег речника 

набавки, прехрамбени артикли за рад Дечијег одмаралишта Црвеног крста Србије у Баошићу у летњој 

сезони 2018. године, у оквиру 8 партија. 

 Средства су предвиђена финансијским планом и планом набавки Црвеног крста Србије за 2018. 

годину под бројем 1.1.4.  

 Набавка се спроводи ради закључења уговора о сукцесивној испоруци намирница, према стварним 

потребама наручиоца на период од годину дана.  

 Ова јавна набавка је процењене вредности 14.000.000,00 динара или 118.257,93 евра на годишњем 

нивоу и организована је по партијама: 

 Партија 1 -свеже месо, процењене вредности  41.757,93 евра 

 Партија 2 - сухомеснати производи, процењене вредности 11.500,00 евра 

 Партија 3 - намази, процењене вредности  15.000,00 евра 

 Партија 4 - салате, процењене вредности  8.500,00 евра 

 Партија 5 - воће и компоти, процењене вредности 3.500,00 евра 

 Партија 6 - остала храна, процењене вредности 21.000,00 евра 

 Партија 7 - хлеб, процењене вредности 10.000,00 евра 

 Партија 8 -  напици, процењене вредности 7.000,00  евра 

 Понуђач може поднети понуду за једну или више целих партија, односну за целокупну јавну 

набавку.  

Комисија за ову јавну набавку именована је решењем генералног секретара број 353/1 од 28.2.2018. 

године, и заседала је у следећем саставу: 

 



        1. Радовановић Никола – члан,   

        2. Ђурђевић Вељко – члан,  

        3. Ружић Мирко - члан  

        4. Бјеливук Момчило - члан 

 

 

Позив за достављање понуда и конкурсна документација су објављени дана 01.3.2018. године на 

порталу УЈН, порталу Службеног гласника Републике Србије и сајту наручиоца. 

 

Дана 30.3.2018. године, са почетком у 12:05 часова,  Комисија је приступила на заказано јавно 

отварање понуда. 

 

Понуде су дали следећи понуђачи: 

 

Редни 

бр. 
Понуђач 

Број 

понуде 

Датум 

предаје 

Час 

предаје 

Присутан 

овлашћени 

представник 

1.  

„МЕСО-ПРОМЕТ“ д.о.о. из 

Бијелог Поља, ул. 

Индустријска бб 

539/1 28.3.2018. 13,00 нико 

2.  

„СВИЈЕТ ХРАНЕ“  д.о.о, из 

Херцег Новог - Зеленика, 

Сунчана обала бб 

549/1 30.3.2018. 10,00 нико 

3.  

“MERCATOR-CG“ д.о.о. из 

Подгорице, Пут Радомира 

Ивановића број 2 

544/1 28.3.2018 15,10 нико 

 

  Понуђачи су  дали   следеће  понуде: 

 

1.Понуђач  „МЕСО-ПРОМЕТ“ д.о.о. из Бијелог Поља дао је понуду, са приложеним доказима из члана 

75 и 76 ЗЈН. Понуда је следећа: 

 

Партија број Укупна цена за целу партију у Еврима 

 без ПДВ-а                                                   са ПДВ-ом                                                                   

Партија 1  16.500,14  17.765,50 

Партија 2  4.807,05  5.816,50 

Партија 3  6.661,27  8.060,10 

Партија 4  3.572,74  4.323,00 

Партија 5  1.426,25  1.725,75 

Партија 6  9.187,66  10.795,10 

Партија 7  4.934,69  5.280,00 

Партија 8  2.378.15  2.642,00 

 

Цене су изражене у - еврима, са порезом на додатну вредност, и свим другим трошковима (царине, таксе, 

трошкови паковања, трошкови превоза до Одмаралишта...) франко магацин наручиоца у Баошићу. 



Опција понуде је 120 дана. 

Рок за достављање је 1  дан од пријема наруџбенице. 

Рок плаћања је30 дана од дана испоруке робе. 

 

2. Понуђач  „СВИЈЕТ ХРАНЕ“  д.о.о, из Херцег Новог - Зеленика дао је понуду, са приложеним 

доказима из члана 75 и 76 ЗЈН. Понуда је следећа: 

 

Партија број Укупна цена за целу партију у Еврима 

 без ПДВ-а                                                   са ПДВ-ом                                                                   

Партија 7  5.880,00  6.240,00 

 

Цене су изражене у - еврима, са порезом на додатну вредност, и свим другим трошковима (царине, таксе, 

трошкови паковања, трошкови превоза до Одмаралишта...) франко магацин наручиоца у Баошићу. 

Опција понуде је 60 дана. 

Рок за достављање је 1 дан од пријема наруџбенице. 

Рок плаћања је 30 дана од дана испоруке робе. 

3.Понуђач  “MERCATOR-CG“ д.о.о. из Подгорице, Пут Радомира Ивановића број 2 дао је понуду, са 

приложеним доказима из члана 75 и 76 ЗЈН. Понуда је следећа: 

 

Партија број Укупна цена за целу партију у Еврима 

 без ПДВ-а                                                   са ПДВ-ом                                                                   

Партија 1  19.139,50  20.479,27 

Партија 2  4.883,10  5.224,91 

Партија 3  9.567,60  11.576,79 

Партија 4  3.031,00  3.667,51 

Партија 5  1.677,00  2.029,17 

Партија 6  8.477,20  10.257,41 

Партија 7  3.960,00  4.237,20 

Партија 8  2.168,00  2.623,28 

 

Цене су изражене у - еврима, са порезом на додатну вредност, и свим другим трошковима (царине, таксе, 

трошкови паковања, трошкови превоза до Одмаралишта...) франко магацин наручиоца у Баошићу. 

Опција понуде је 90 дана. 

Рок за достављање је 2 дана од пријема наруџбенице. 

Рок плаћања је 30 дана од дана испоруке робе. 

 



Примедбе на ток поступка јавног отварања није било. 

 

 Комисија је извршила стручну анализу пристиглих понуда, те је утврдила следеће: 

 

1. Понуђач  „МЕСО-ПРОМЕТ“ д.о.о. из Бијелог Поља је доставио доказ да је регистрован код надлежног 

органа, да понуђач као правно лице нити његови законски заступници нису осуђивани, да је измирио све 

доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине. Понуђач је уредно попунио и потписао све обрасце и 

изјаве из конкурсне документације и доставио изјаву да испуњава посебан услов у погледу малопродајног 

објекта који поседује на удаљености не већој од 25 км од Баошића. Имајући у виду да је понуђач понудио 

цене које су у оквиру процењених вредности јавне набавке, на основу свега наведеног Комисија је 

утврдила да је понуда овог понуђача одговарајућа и прихватљива за све партије. 

 

2. Понуђач  „СВИЈЕТ ХРАНЕ“  д.о.о, из Херцег Новог – Зеленика доставио је доказ да је регистрован код 

надлежног органа и да није осуђиван као правно лице, те доставио изјаву да испуњава посебан услов у 

погледу малопродајног објекта који поседује на удаљености не већој од 25 км од Баошића. Понуђач 

међутим у саставу понуде није доставио доказ да је измирио све доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине, нити доставио доказ о неосуђиваности законског заступника  понуђача. Имајући у виду да 

понуђач није доставио доказ о испуњености свих обавезних услова из члана 75. Закона о јавним 

набавкама, понуда овог понуђача је одбијена на основу члана 106. став 1. тачка 1) Закона о јавним 

набавкама. 

 

3.Понуђач  “MERCATOR-CG“ д.о.о. из Подгорице је доставио доказ да је регистрован код надлежног 

органа, да понуђач као правно лице нити његови законски заступник нису осуђивани, да је измирио све 

доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине. Понуђач је уредно попунио и потписао све обрасце и 

изјаве из конкурсне документације и доставио изјаву да испуњава посебан услов у погледу малопродајног 

објекта који поседује на удаљености не већој од 25 км од Баошића. Имајући у виду да је понуђач понудио 

цене које су у оквиру процењених вредности јавне набавке, на основу свега наведеног Комисија је 

утврдила да је понуда овог понуђача одговарајућа и прихватљива за све партије. 

 

Критеријум за оцењивање понуда у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена за сваку 

партију посебно.  

  

На основу стручне анализе понуда, Комисија за јавне набавке је констатовала да су прихватљиве и 

најповољније понуде понуђача „МЕСО-ПРОМЕТ“  д.о.о. из Бијелог Поља, ул. Индустријска бб за партије 

1, 3 и 5, и понуда понуђача “MERCATOR-CG“ д.о.о. из Подгорице за партије 2, 4, 6, 7 и 8, те је преложила 

генералном секретару да се уговори доделе именованим понуђачима за наведене партије.  

   

 Генерални секретар је прихватила предлог комисије за јавне набавке, па је одлучено као у 

диспозитиву ове одлуке. 

 

 Одлуку објавити на Порталу УЈН и интернет страници Црвеног крста Србије у року од три дана од 

дана доношења.  

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:   

 

 Против ове одлуке понуђач може, преко наручиоца, поднети захтев за заштиту права Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од десет дана од дана објављивања исте 

на Порталу УЈН.  

генерални секретар 

Црвеног крста Србије 

 

Весна Миленовић 


