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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012) 
Секретар Црвеног крста Ужице доноси 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 
ВРЕДНОСТИ 

Намирница за потребе народне кухиње у Ужицу број ЈНМВ 1-1/018 
 
За јавну набавку мале вредности за програм народне кухиње у Ужицу,редни број 
набавке 1-1/018, уговор се додељује понуђачу Д.О.О.“ИЛА ПРОМЕТ“ Чачак. 
 
    О  Б  Р А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е 
 

 Ова јавна набавка је покренута одлуком Управног одбора Црвеног крста 
Ужице, број 31/1 од 31.1.2018.године. 

 Предмет јавне набавке мале вредности број 1-1/018, је набавка хране за 
потребе народне кухиње у Ужицу, а сви услови су наведени у конкурсној 
документацији. Ознака из општег речника јавних набавки: 15000000 – 
храна, пиће, дуван и сродни производи. 

 Процењена вредност јавне набавке је 4.800.000,оо без ПДВ-а. Средства за 
ову јавну набавку предвиђена су у финансијском плану  и плану набавки 
Црвеног крста Ужице за 2018.годину, а обезбеђена из буџета града Ужица 
за 2018.годину. 

 Врста поступка: јавна набавка мале вредности. 
 Назив и ознака из општег речника набавке: 15000000 – храна, пиће, дуван и 

сродни производи. 

 Јавни позив је објављен на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и 
сајту Црвеног крста Ужице redcrossuzice.org.rs,дана 20.2.2018.године. 
 

 Благовремено,т.ј. до дана 2.3.2018.године, до 11 часова примљена је једна 
понуда и то: 
 

1. Д.О.О.“ИЛА ПРОМЕТ“ Чачак, понуда број 65 приспела 2.3.2018.године у 7 
сати и 35 минута. Дата је понуда у износу од 4.669.100,оо динара без ПДВ-
а. Рок плаћања је 45 дана. 

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



Комисија је утврдила да приспела понуда испуњава услове из ЗЈН и конкурсне 
документације и оценила је као прихватљиву. 
На основу стручне оцене понуда, Комисије за јавне набавке, комисија је 
констатовала да је прихватљива понуда понуђача Д.О.О.“ИЛА ПРОМЕТ“ Чачак,  
што је секретар Црвеног крста Ужице и прихватио па је одлучено као у изреци 
одлуке.  

 
Одлуку објавити на Порталу УЈН и на интернерт страници наручиоца у року 
од 3 дана од дана доношења. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 
Против ове одлуке понуђач може, у року од 5 дана од дана објављивања 
одлуке на Порталу јавних набавки упутити захтев за заштиту права који се 
подноси наручиоцу, а копија истовремено доставља Републичкој комисији. 
 
 
 
 
        Секретар 
        Црвеног крста Ужице 

        Драгомир Ћитић 

 
 


