
Црвени крст Србије 

Београд, Симина 19  

Број:     

22.5.2018. 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 

 у поступку јавне набавке мале вредности 

  број ЈН У 3/18 

 За јавну набавку услуга испоруке припремљених оброка – кетеринг за период од годину дана, 

број ЈН У 3/18,  према условима дефинисаним конкурсном документацијом, уговор се додељује 

понуђачу Установа студентски центар „Београд“,  ул. Светозара Марковића бр. 56 

 

о б р а з л о ж е њ е 

 

Ова јавна набавка је покренута одлуком генералног секретара Црвеног крста Србије број 796/1 

од 9.5.2018. године. 

 

 Предмет јавне набавке број ЈН У 3/18  је испорука припремљених оброка – кетеринг, сукцесивно 

према потребама наручиоца у периоду од годину дана. 

 Врста поступка: јавна набавка мале вредности 

 Назив и ознака из општег речника набавке: број 55500000 из Општег речника набавки - услуге 

достављања припремљених оброка. 

 

 Процењена вредност јавне набавке је 2.646.110 динара без ПДВ-а на годишњем нивоу. Средства 

за ову јавну набавку предвиђена су у финансијском плану и Плану јавних набавки Црвеног крста 

Србије за 2018. годину под бројем 1.3.4. 

 Набавка није обликована у партије. 

Понуђене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати током трајања уговора. 

 

 Комисија за јавну набавку именована решењем генералног секретара број 795/1 од 9.5.2018. 

године је заседала у следећем саставу: 

1. Мирко Ружић, члан комисије, 

2. Никола Радовановић, члан комисије 

3. Александар Јовановић – заменик члана комисије 

  

 Дана 18.5.2018. године, са почетком у 13,05 часова,  Комисија је приступила на заказано јавно 

отварање понуда. 

 

 Позив и конкурсна документација за ову јавну набавку објављени су на порталу УЈН и сајту 

наручиоца,  а достављени су путем и електронске поште потенцијалним понуђачима.    

Прегледом комплетне документације, констатовано је да су два понуђача уредно доставила своје 

понуде у затвореним ковертама до 18.5.2018. године у 13,00 часова и то: 



 

Редни 

бр. 

Понуђач Број 

понуде 

Датум 

предаје 

Час предајe присутан 

овлашћени 

представник 
1.  „Кућа хране Лазаревић“ д.о.о. из 

Београда, ул. Цвијићева бр. 59 
890/1 18.5.2018. 11,00 Нико 

2.  Установа студентски центар 

„Београд“,  ул. Светозара 

Марковића бр. 56 

891/1 18.5.2018. 12,50 Татјана Карановић 

 

Пошто није било примедби, комисија је прешла на отварање понуда. 

Понуђачи су дали следеће  понуде: 

1. Понуђач „Кућа хране Лазаревић“ д.о.о. из Београда доставио је своју понуду, благовремено, у 

правилно затвореној коверти. Понуђач нуди: 

број ВРСТА ЈЕЛА 
Јединица мере за одлуку 

о додели уговора 

Цена без ПДВ-а по јединици 

мере 

 1 
Јела са роштиља (ћевапи, пљескавице, 

ражњићи, вешалице...) 
7 килограма 9.916,67 

2 
Слано (мали залогаји - канапеи, корпице, 

рол палачинке...) 
5 килограма 6.250,00 

3 
Кифлице, пите и пројице - мали 

залогаји 
2 килограма 1.166,67 

4  Хладно/, предјело, 1 порција 333,33 

5 
топла јела (ручак – пециво главно јело 

салата) 
3 оброка 1.000 

6 сендвич 1 комад 158,33 

7 Слатко (ситни колачи, торте...) 1 килограм 1.166,67 

8 Салата сезонска 1 килограм 333,33 

9  Воће сезонско 1 килограм  333,33 

 ВРСТА ПИЋА   

1 Кафа 1 шољица 41,67 

2 Чај 1 шољица 33,33 

3 Вода (минерална или негазирана) чаша 0,2 литра 12,50 

4 Газирана пића чаша 0,2 литра 20,83 

5 Густи сок чаша 0,2 литра 41,67 

6 Цедевита чаша 0,2 литра 16,67 

7 Нес кафа 1 шољица 50,00 

 Укупна цена за сва јела и пића по једнoj јединици мере за доделу уговора је  20.875,00 дин, без 

ПДВ-а. Рок важења понуде је 60 дана. Рок плаћања је 45 дана. 

 

2. Понуђач Установа студентски центар „Београд“ доставио је своју понуду, благовремено, у 

правилно затвореној коверти. Понуђач нуди: 

 

број ВРСТА ЈЕЛА 
Јединица мере за одлуку 

о додели уговора 

Цена без ПДВ-а по јединици 

мере 

 1 
Јела са роштиља (ћевапи, пљескавице, 

ражњићи, вешалице...) 
7 килограма 7.560,00 

2 
Слано (мали залогаји - канапеи, корпице, 

рол палачинке...) 
5 килограма 3.750,00 

3 
Кифлице, пите и пројице - мали 

залогаји 
2 килограма 1.300,00 

4  Хладно/, предјело, 1 порција 210,00 

5 
топла јела (ручак – пециво главно јело 

салата) 
3 оброка 999,00 



6 сендвич 1 комад 230,00 

7 Слатко (ситни колачи, торте...) 1 килограм 950,00 

8 Салата сезонска 1 килограм 250,00 

9  Воће сезонско 1 килограм  160,00 

 ВРСТА ПИЋА   

1 Кафа 1 шољица 28,00 

2 Чај 1 шољица 20,00 

3 Вода (минерална или негазирана) чаша 0,2 литра 20,00 

4 Газирана пића чаша 0,2 литра 35,00 

5 Густи сок чаша 0,2 литра 35,00 

6 Цедевита чаша 0,2 литра 35,00 

7 Нес кафа 1 шољица 25,00 

Укупна цена за сва јела и пића по једнoj јединици мере за доделу уговора је  15.607,00 дин, без ПДВ-а. 

Рок важења понуде је 60 дана. Рок плаћања је 45 дана. 

 

 Примедби на ток поступка и поступак јавног отварања није било. 

 

 На основу чл. 107. Закона, Комисија за јавну набавку је извршила стручну анализу понуда, па је 

утврдила следеће: 

 

1. Понуђач „Кућа хране Лазаревић“ д.о.о. из Београда, ул. Цвијићева бр. 59 доставио је потписану и 

оверену изјаву о испуњености обавезних услова за учешће на јавној набавци из члана 75. Закона.  

 

У погледу додатних услова које је наручилац дефинисао за ову јавну набавку, понуђач је доставио 

очитане саобраћајне дозволе као доказ да је власник 3 возила за достављање намирница, чиме је 

утврђено да испуњава услов техничког капацитета. 

 

Понуђач је доставио доказе о испуњености услова у погледу кадровског капацитета и то: фотокопије 

радних књижица за запослене раднике и фотокопије уговора о привременим и повременим пословима 

за привремено ангажоване раднике, на основу којих доказа је наручилац утврдио да понуђач испуњава 

додатни услов у погледу кадровског капацитета.  

 

Понуђач је доставио изјаву којом потврђује да поседује малопродајне објекте са сталном понудом 

свежих јела на локацијама које нису на удаљености већој од 8 км од седишта наручиоца, а чије радно 

време је од 07,00-21,00 часова радним данима и то оба објекта у ул. Маршала Толбухина на Новом 

Београду. 

 

Понуђач је доставио и Потврду издату од стране НБС, одељења за принудну наплату, од 16.5.2018. 

године којом се потврђује да понуђач у периоду од 1.1.2015. до 1.5.2018. године нема евидентираних 

дана блокаде. 

 

Понуђач је доставио и Закључни лист за период од 1.1.2017. до 31.12.2017. године из кога се може 

утврдити да је током 2017. године понуђач имао вишеструко веће приходе од оних које је наручилац 

тражио као минималне за учешће на овој јавној набавци. 

 

Као доказ референци за извршене услуге понуђач је доставио рачуне – отпремнице за извршене услуге 

амбасади Чешке Републике у Београду и амбасади Француске у Београду.  

 

Као доказ о сарадњи са овлашћеном лабораторијом у погледу контроле микробиолошке исправности 

хране, понуђач је доставио уговор закључен са Институтом за хигијену и технологију меса из Београда, 



чији предмет је контрола општег хигијенског стања продајних објеката и микробиолошка испитивања 

производа од меса. 

 

На основу свега наведеног, наручилац је утврдио да је понуда понуђача „Кућа хране Лазаревић“ д.о.о. 

из Београда, ул. Цвијићева бр. 59, благовремена одговарајућа и прихватљива. 

 

 

2. Понуђач Установа студентски центар „Београд“, ул. Светозара Марковића бр. 56 доставио је 

потписану и оверену изјаву о испуњености обавезних услова за учешће на јавној набавци из члана 75. 

Закона. Осим тога, понуђач је доставио Решење Агенције за привредне регистре од 28.2.2018. године 

којим се усваја регистрациона пријава, те се именовани понуђач уписује у Регистар понуђача, чиме је 

доказао да испуњава све обавезне законске услове за учешће на јавној набавци. 

 

У погледу додатних услова које је наручилац дефинисао за ову јавну набавку, понуђач је доставио 

очитане саобраћајне дозволе као доказ о власништву на 4 возила за достављање намирница, чиме је 

утврђено да испуњава тражени услов техничког капацитета. 

 

Понуђач је доставио доказе о испуњености услова у погледу кадровског капацитета и то: фотокопије 

уговора о раду, фотокопије радних књижица и фотокопије диплома за тражени број ангажованих 

радника и њихово занимање и стручну спрему.  

 

Понуђач је доставио изјаву којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

поседује малопродајне објекте са сталном понудом свежих јела на локацијама које нису на удаљености 

већој од 8 км од седишта наручиоца, а чије радно време је од 08,00-21,00 часова и то у ул. Светозара 

Марковића бр. 56 и Булевар Краља Александра бр. 75. 

 

Понуђач је доставио и Потврду издату од стране НБС, одељења за принудну наплату, од 16.5.2018. 

године којом се потврђује да понуђач у периоду од 1.1.2015. до 31.12.2017. године нема евидентираних 

дана блокаде. 

 

Понуђач је доставио и Биланс прихода и расхода за период од 1.1.2017. до 31.12.2017. године из кога се 

може утврдити да је током 2017. године понуђач имао вишеструко веће приходе од оних које је 

наручилац тражио као минималне за учешће на овој јавној набавци. 

 

Као доказ референци за извршене услуге понуђач је доставио рачун за извршене услуге међународној 

организацији „Уницеф“ као и Потврду Амбасаде Републике Бугарске– првог секретара амбасаде од 

16.5.2018. године којом се потврђује да та амбасада користи услуге именованог понуђача и изражава 

задовољство квалитетом услуга. Наручилац је овакве доказе прихватио као исправне и довољне за 

доказивање додатног услова у погледу пословног капацитета. 

  

Као доказ о сарадњи са овлашћеном лабораторијом у погледу контроле микробиолошке исправности 

хране, понуђач је доставио уговор закључен са Градским заводом за заштиту здравља из Београда, чији 

је предмет превентивни надзор у објектима понуђача, путем узимања брисева са радних површина, 

руку запосленог особља као и узорака готових јела. 

 

На основу свега наведеног, наручилац је утврдио да је понуда понуђача Установа студентски центар 

„Београд“, ул. Светозара Марковића бр. 56, благовремена одговарајућа и прихватљива. 

 

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

дефинисану количину као јединицу мере за доделу уговора.  

  

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавне набавке је извршила рангирање понуда, па је 

утврдила да је прва по повољности понуда понуђача Установа студентски центар „Београд“, ул. 



Светозара Марковића бр. 56, док је друга по повољности понуда понуђача „Кућа хране Лазаревић“ 

д.о.о. из Београда, ул. Цвијићева бр. 59. 

  

После стручне оцене понуда комисија за јавне набавке је преложила генералном секретару да се 

уговор додели понуђачу који је дао прихватљиву и најповољнију понуду, односно понудио најнижу 

цену, и то понуђачу Установа студентски центар „Београд“, ул. Светозара Марковића бр. 56. 

     

Генерални секретар је прихватила предлог и образложење комисије за јавну набавку па је донела 

одлуку као у изреци. 

       

Одлуку објавити на Порталу УЈН и на 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 пет дана од 

објављивања исте на Порталу јавних набавки.  

 

генерални секретар 

Црвеног крста Србије 

_______________ 

Весна Миленовић 

 


