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Наручилац:  

Црвени крст Ниш, 

ул. Обреновићeва бр. 39 

Јавна набавка бр. 1/2019 

   

 На основу чл. 107. и 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 

број 124/12, 14/15 и 68/2015), Секретар Црвеног крста Ниш доноси 

 

ОДЛУКУ  

о додели уговора 

  

I    Д О Д Е Љ У Ј Е    С Е  уговор за јавну набавку у отвореном поступку 

јавне набавке услуга, брoj 1/2019 - Пројекат „Народна кухиња седма фаза“ - 

припрема и испорука бесплатног оброка за кориснике права на бесплатан 

оброк  на територији Града Ниша, за период од 01.04.2019. – 31.03.2020. године, 

понуђачу „Студентски центар“ Ниш, за понуду бр. 07-02-348/1 од 15.03.2019. 

године, са просечном ценом једног нарученог и припремљеног оброка по 

Спецификацији предмета набавке без урачунатог ПДВ од 109,00 динара, односно 

130,80 динара са урачунатим ПДВ. 

   

Предмет јавне набавке брoj 1/2019 су услуге - Пројекат „Народна кухиња 

седма фаза“ - припрема и испорука бесплатног оброка за кориснике права на 

бесплатан оброк  на територији Града Ниша, за период од 01.04.2019. – 

31.03.2020. године. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

55321000-6 - Услуге припремања оброка 

55520000-1 - Услуге достављања припремљених оброка 

 

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке. 

 

Средства потребна за јавну набавку предвиђена су: 

 - Одлуком о буџету Града Ниша за 2019 годину („Службени лист Града Ниша“, број 

118 од 17.12.2018. године), раздео 4 – Градска управа, глава 4.1 – Градска управа – 

функција 070– Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на 

другом месту, програмска класификација 0901-П123 – Народна кухиња, број 

позиције 202, економска класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту из 

буџета. 

 -Уговором о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „Народна кухиња 

VII фаза“ бр. 315/2019-01 од 6.02.2019. године закљученом на основу решења 

Градског Већа број 83-10/2019-03 од 29.01.2019. године. Укупна вредност пројекта 

износи 42.672.000,00 динара. Град Ниш учествује у суфинансирању пројекта са 

29.870.400,00 динара са ПДВ, односно до 70% вредности, а Црвени крст Ниш у 

вредности од 12.801.600,00 динара са ПДВ. Овим Уговором Град Ниш се обавезао 

да на име финансирања пројекта, преноси из буџета Града Ниша, за 2019. Годину, 

раздео 4 – Градска управа, глава 4.1 – Градска управа – функција 070– Социјална 
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помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту, програмска 

класификација 0901-П123 – Народна кухиња, број позиције 202, економска 

класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета, за период од 

1.04.2019.-31.12.2019. године у износу од  22.400.000,00 динара са урачунатим 

ПДВ-ом за 2019. Годину док ће средства за период од 1.1.2020. до 31.3.2020. године 

у износу од 7.470.000,00 динара бити предвиђена Одлуком о буџету Града Ниша за 

2020. годину. 

 -Планом прихода и расхода у 2019. години Црвеног крста Ниш бр.496-4 од 

24.12.2018. године, конто 53990 – трошкови осталих производних услуга, 

 -Одлуком са Седнице Управног одбора Црвеног крста Ниш бр. 57/1 од 

12.2.2019 године, 

 -Планом набавки Црвеног крста Ниш бр. 57/4 од 12.2.2019. године. 

 

Процењена вредност јавне набавке је  24.891.657,00  динара без урачунатог 

пореза на додату вредност, односно 29.870.000,00 динара са  урачунатим порезом 

на додату вредност. 

 

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда. 

 

Позив  за подношење понуда објављен је дана 14.02.2019. године на Порталу 

јавних набавки Управе за јавне набавке http://portal.ujn.gov.rs/  , на званичној 

интернет страници Града Ниша http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/ и на 

Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа. 

 

Благовремено, тј. до дана 18.03.2019. године до 12.00 сати, пристиглa je 

понудa понуђача: 

Број под 

којим је понуда 

заведена 

 

Назив или шифра 

понуђача 

 

Датум 

пријема 

 

Час 

91 
„Студентски центар“ 

Ниш 
18.03.2019.г 11:55 

 

  Комисија је детаљним прегледом благовремено пристиглих понуда 

установила следеће: 

1.    „Студентски центар“ Ниш, ул. Александра Медведева бр. 2, матични 

број: 07185456, ПИБ 101858251, самостално је поднео понуду број 07-02-348/1 од 

15.03.2019. године. 

Приликом стручне оцене понуда, по завршеном јавном отварању понуда, 

Комисија за предметну јавну набавку је анализирајући понуду понуђача 

„Студентски центар“ Ниш, констатовала да је понуда благовремена и да потпуно 

испуњава све техничке спецификације. 

Понуђач је понудио следеће цене: 

Просечна цена једног нарученог и 

припремљеног оброка по Спецификацији 

предмета набавке без урачунатог ПДВ 

 

109,00 динара 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/
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ПДВ 

 

20% 

 

ПДВ 

 

21,80 динара 

Просечна цена једног нарученог и 

припремљеног оброка по Спецификацији 

предмета набавке са урачунатим ПДВ 

 

 

130,80 динара 

 

Понуђач користи магацински простор укупне површине објекта од: 

744,84 m², како је наведено у достављеној документацији. 

 

Рок важења понуде је 60 дана  од дана отварања понуда. 

 

Применом критеријума економски најповољнија понуда, оцењивање и 

рангирање понуда вршено је према следећим критеријумима: 

 

Ред.бр.   критеријуми       _____             

пондер_ 

1.    Понуђена просечна цена једног нарученог и припремљеног оброка 

по Спецификацији предмета набавке без урачунатог ПДВ                      95 

2.   Површина магацинског простора за пријем и складиштење 

животних намирница које ће достављати Црвени крст Ниш                        5          

____________________________________________________________ 

  УКУПНО                                            100 

 

1. Понуђена просечна цена једног нарученог и припремљеног оброка по 

Спецификацији предмета набавке без урачунатог ПДВ: 

 

најнижа понуђена понуђена просечна цена једног нарученог и 

припремљеног оброка× 95 

понуђена просечна цена једног нарученог и припремљеног оброка из 

понуде која се рангира 

 

109,00 динара х 95 

109,00 динара 

 

,што укупно износи 95 пондера 

 

2. Површина магацинског простора за пријем и складиштење животних 

намирница које ће достављати Црвени крст Ниш: 

*   површина магацинског простора за пријем и складиштење животних 

намирница које ће достављати Црвени крст Ниш до 50 m²  

.................................................................................................... 1 пондер 

*  површина магацинског простора за пријем и складиштење животних 

намирница које ће достављати Црвени крст Ниш 50 - 100m²  
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