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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-72/20-11 

Датум: 07.09 2020. године 
Б е о г р а д 

 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 
14/2015 и 68/15), Извештаја Комисије о стручној оцени понуда 07 број 404-ЈН-72/20-10 од 
26.08.2020. године, доносим 
 
 

О Д Л У К У 
о закључењу оквирног споразума за ЈН број 72/20 

 
 
1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ оквирни споразум у отвореном поступку јавне набавке добара – Сокови 
воћни, ЈН број 72/20 са групом понуђача „NECTAR“ д.о.о. Бачка Паланка, и „PRO-
KOMERC“  д.о.о. Београд, на износ процењене вредности предметне набавке за 2020. 
годину и 2021. годину од 21.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде групе 
понуђача према оквирним количинама за 2020. годину и 2021. годину износи 12.234.781,00 
динара без ПДВ-а) и то: 
 
- за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 
количинама од 9.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде групе понуђача 
према оквирним количинама за 2020. годину износи 5.159.340,00 динара без ПДВ-а); 

- за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 
количинама од 12.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде групе понуђача 
према оквирним количинама за 2021. годину износи 7.075.441,00 динара без ПДВ-а). 

2. ОДБИЈАЈУ СЕ као неприхватљиве понуде понуђача „SIT SYSTEMS“ д.о.о. Београд и 
Привредног друштва  за трговину „BOŽILOVIĆ LUXOR“ д.о.о. Свилајнац. 
 
3. Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 

 
4. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и сајту Министарства унутрашњих 
послова у року од три дана од дана њеног доношења. 
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О б р а з л о ж е њ е: 
 

На основу члана 32. 40. и 40а.  Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању отвореног 
поступка јавне набавке са закључењем оквирног споразума 07 број 404-ЈН-72/20-01 од 
30.06.2020. године, Министарство унутрашњих послова као Наручилац, спровело је отворени 
поступак јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума: Сокови воћни, ЈН број 
72/20. 
 
 Процењена вредност јавне набавке за три године износи 30.000.000,00 динара без ПДВ-а, и 
то : 
- за 2020. годину износи 9.000.000,00 динара без ПДВ-а; 
- за 2021. годину износи 12.000.000,00 динара без ПДВ-а;.  
- за 2022. годину износи 9.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
 Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2020. 
годину, економска класификација 4268. 
За предметни поступак Наручилац је дана 10.03.2020. године у складу са одредбом члана 59. 
Закона о јавним набавкама објавио претходно овавештење о намери да спроведе поступак 
јавне набавке. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су дана 
22.07.2020. године на Порталу Управе за јавне набавке, Службеном гласнику Републике 
Србије и на сајту Министарства унутрашњих послова. Рок за доставу понуда био је 07.08.2020. 
године до 10:00 часова.  
 
  Благовремено понудe су  доставили следећи понуђачи:  
 

• „SIT SYSTEMS“ д.о.о. Београд,  
• Група понуђача „NECTAR“ д.о.о. Бачка Паланка, и „PRO-KOMERC“  д.о.о. 

Београд и 
• Привредно друштво  за трговину „BOŽILOVIĆ LUXOR“ д.о.о. Свилајнац. 

 

Поступак отварања понуда спроведен је дана 07.08.2020. године, са почетком у 12:00 часова, а 
окончан истог дана у 12:15 часова. 
 
 

II 
  

 
Прегледом понуда утврђено је следеће: 
 
 
1) Да је понуда понуђача „SIT SYSTEMS“ д.о.о. Београд, 07 број 404-ЈН-72/20-06 од 
07.08.2020. године са укупном понуђеном ценом од 36.186.000,00динара без ПДВ–а (за 
2020., 2021. и 2022. годину) неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени 
услови из члана 3. став 1. тачка 33), а у вези члана 106. став 1. тачка 1) ЗЈН-а. 
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Понуђач „SIT SYSTEMS“ д.о.о. Београд, Милана Ракића 1, благовремено је доставиo 
понуду тј. иста је пристигла дана 07.08.2020. године у 08:30 часова. 
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2020. 

ГОДИНУ ИЗНОСИ БЕЗ ПДВ-а: износи 10.725.000,00  динара. 
 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2020. 

ГОДИНУ СА ПДВ-ом: износи 12.870.000,00 динара. 
 
 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2021. 

ГОДИНУ ИЗНОСИ БЕЗ ПДВ-а: износи 14.736.000,00 динара. 
 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2021. 

ГОДИНУ СА ПДВ-ом: износи 17.683.200,00 динара. 
 
 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2022. 

ГОДИНУ ИЗНОСИ БЕЗ ПДВ-а: износи 10.725.000,00 динара. 
 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2022. 

ГОДИНУ СА ПДВ-ом: износи 12.870.000,00 динара. 
 
 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА 

СВЕ ТРИ ГОДИНЕ БЕЗ ПДВ-а: износи 36.186.000,00 динара.  
 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА 

СВЕ ТРИ ГОДИНЕ СА ПДВ-ом: износи 43.423.200,00 динара.  
 
Критеријум за избор: Најнижа понуђена цена по години. 
Вредност уговора: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне 
набавке. 
Трајање уговора: Уговор се закључује до финансијске реализације, односно на период дo 
годину дана oд дана обостраног потписивања уговора. Обавезе које доспевају у наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити 
одобрена у тој буџетској години. 
Наручилац задржава право да у складу са предвиђеним финансијском средствима за ову 
набавку  повећа или смањи оквирну количину.  
Рок и динамика испоруке: Редовна испорука се врши континуирано, по захтеву Наручиоца, 
а најкасније у року од 3 (три) дана од пријема требовања. Испорука у хитним и непревиђеним 
ситуацијама се реализује у року од 12 h од момента упућеног маила Наручиоца у коме ће бити 
дефинисан захтев за поруџбину. У случају да добављач не испоручи предметна добра у 
наведеном року, и/или у случају кашњења у испоруци у року од 12h, и/или у случају 
некомплетне (по количини и/или по врсти) испоруке, и/или испоруке робе неодговарајућег 
квалитета, Наручилац задржава право наплате уговорне казне од 10% вредности робе која 
касни са испоруком. 
Рок и начин плаћања: Плаћање се врши у року дo 45 дана од дана настанка обавезе. Обавеза 
настаје даном фактурисања за испоручене количине добара, а након квантитативног и 
квалитативног пријема.  Свака отпремница је праћена фактуром са бројем уговора. Плаћају се 
стварно примљене количине, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења 
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новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, 
број 119/12, 68/2015 и 113/2017). 
Начин испоруке: Наменским возилом за предметна добра.  
Место  испоруке:  
Одсек у Београду са Панчевом и Ваљевом:  
ПУ за град Београд „29 Новембар“, Кнеза Милоша 101, СИВ  2, СХ "Бежанијска коса", Н.Ц.” 
Макиш”, KПА Земун, Сарајевска 34, Н.Ц.”Батајница , ППП Мије Ковачевића 4, Ватрогасна 
јединица Панчево, Магацин Липовица, Палата "Србија" - СИВ 1, ПУ Ваљево, Ц.М. Волгина;  
Жандармерија Раковица, КБ Требевићка Баново Брдо,  Жандармерија Хумска 22,  ПС 
Љермонтова. 
Одсек у Новом Саду: 
ПУ Нови Сад, Н.Ц.”Клиса”, ПУ Зрењанин, ЦОПО Сремска Каменица, ПУ Кикинда, ПУ 
Суботица, Н.Ц. Кула. 
Одсек у Нишу: 
ПУ Ниш, ПУ Лесковац, ПУ Бор, ПУ Зајечар, ПУ Јагодина, ПУ Врање,   ПС Прешево, ПС 
Куршумлија, ПС Медвеђа, ПС Бујановац; ПС Алексинац; 
Одсек у Краљеву и Ужицу: 
Жандармерија Краљево, Одмаралиште  Митрово Поље, ПУ Нови Пазар,  ПУ Ужице, 
Одмаралиште „Нарцис“ – Златибор, Н.Ц.  Јасеново, Одмаралиште „Променада“ - Врњачка 
Бања. 
 
Наручилац задржава право изменa места испоруке за време трајања уговора, односно 
изабрани понуђач је дужан да испоручи добра и на локацијама које нису напред 
дефинисане, уколико за тим постоји хитна потреба.    
НАПОМЕНА: Добављач је у обавези да за предметна добра обезбеди неповратни 
рекламни материјал, у виду чаша стакло 0,2л у укупној количини од минимум 300 
комада,  и то у року од 30 дана од дана потписивања уговора, а које ће испоручити на 
локацији коју Наручилац одреди. 
Квалитет: Понуђена добара у погледу квалитета морају задовољити важеће стандарде, такође 
и испунити услове у погледу здравствене исправности и безбедносит за исхрану људи, у 
складу са  Законом о безбедности хране („Службени гласник РС“ број 41/2009 и 17/2019) и 
пратећим законима и подзаконским актима из ове области. 
Амбалажа, начин паковања и декларација: Амбалажа производа треба да обезбеди 
заштиту производа од спољних утицаја и оштећења и да омогућава да производи задрже 
својствене органолептичке особине у декларисаном року употребе и мора бити у складу са 
Законом о предметима опште употребе (“Сл. Гласник РС“ 25/19). 
  Сваки производ који се испоручује у моменту пријема у објекат Наручиоца мора имати 
декларацију која мора да садржи датум производње, рок трајања, назив и седиште 
произвођача, и друге податке у складу са Правилником о декларисању, означавању и 
рекламирању хране („Сл. Гласник РС“ бр. 19/2017, 16/18 и 17/20) и свим важећим 
прописима из ове области. 
Рок употребе: Понуђач је у обавези да испоручује добра којима је до иcтека рока трајања 
остало више од 1/2  декларисаног рока ( у моменту пријема у магацин Наручиоца). 
Гаранција: Понуђач/добављач даје гаранцију у складу са декларацијом производа. 
Рок важења понуде: 100 дана од дана отварања понуде. 
 
Конкурсном докуметнацијом у делу који се односи на обавезне услове из члана 75. став 1. 
тачка 5) Закона о јавним набавкама Наручилац је захтевао да понуђач поседује важећу дозволу 
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надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке односно да поседује 
Потврду да је правно лице (понуђач) уписано у Централни регистар објеката Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде у складу са чланом 15. Закона о безбедности хране 
(Сл. гласник 41/2009 и 17/19). 
 
Прегледом понуде понуђача „SIT SYSTEMS“ д.о.о. Београд, утврђено је да иста има битан 
недостатак од којег зависи прихватљивост понуде, односно да уз понуду није достављена 
важећа фотокопија потврде да је правно лице (понуђач) уписано у Централни регистар 
објеката Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 
 
На основу наведеног понуда понуђача „SIT SYSTEMS“ д.о.о. Београд, оцењена је као 
неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33), 
а у вези члана 106. став 1. тачка 1) ЗЈН. 
 
2) Да је понуда групе понуђача „NECTAR“ д.о.о. Бачка Паланка, и „PRO-KOMERC“ 
д.о.о. Београд, 07 број 404-ЈН-72/20-07 од 07.08.2020. године са укупном понуђеном ценом 
од 17.394.121,00 динара без ПДВ–а (после рачунске исправке) (за 2020., 2021. и 2022. 
годину) прихватљива, с обзиром да су кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. 
тачка 33. ЗЈН–а.        
 
Група понуђача „NECTAR“ д.о.о. Бачка Паланка, Новосадски пут 9 и „PRO-
KOMERC“ д.о.о. Београд, Водоводска 158, благовремено је доставила понуду тј. иста је 
пристигла дана 07.08.2020.године у 09:40 часова. 
 
Понуђени су следећи услови набавке (после рачунске исправке): 
 
 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2020. 

ГОДИНУ ИЗНОСИ БЕЗ ПДВ-а: износи 5.159.340,00 динара. 
 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2020. 

ГОДИНУ СА ПДВ-ом: износи 6.191.208,00 динара. 
 
 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2021. 

ГОДИНУ ИЗНОСИ БЕЗ ПДВ-а: износи 7.075.441,00 динара. 
 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2021. 

ГОДИНУ СА ПДВ-ом: износи 8.490.529,00 динара. 
 
 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2022. 

ГОДИНУ ИЗНОСИ БЕЗ ПДВ-а: износи 5.159.340,00 динара. 
 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2022. 

ГОДИНУ СА ПДВ-ом: износи 6.191.208,00 динара. 
 
 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА 

СВЕ ТРИ ГОДИНЕ БЕЗ ПДВ-а: износи 17.394.121,00 динара.  
 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА 

СВЕ ТРИ ГОДИНЕ СА ПДВ-ом: износи 20.872.945,20 динара.  
 
Критеријум за избор: Најнижа понуђена цена по години. 
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Вредност уговора: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне 
набавке. 
Трајање уговора: Уговор се закључује до финансијске реализације, односно на период дo 
годину дана oд дана обостраног потписивања уговора. Обавезе које доспевају у наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити 
одобрена у тој буџетској години. 
Наручилац задржава право да у складу са предвиђеним финансијском средствима за ову 
набавку  повећа или смањи оквирну количину.  
Рок и динамика испоруке: Редовна испорука се врши континуирано, по захтеву Наручиоца, 
а најкасније у року од 3 (три) дана од пријема требовања. Испорука у хитним и непревиђеним 
ситуацијама се реализује у року од 12 h од момента упућеног маила Наручиоца у коме ће бити 
дефинисан захтев за поруџбину. У случају да добављач не испоручи предметна добра у 
наведеном року, и/или у случају кашњења у испоруци у року од 12h, и/или у случају 
некомплетне (по количини и/или по врсти) испоруке, и/или испоруке робе неодговарајућег 
квалитета, Наручилац задржава право наплате уговорне казне од 10% вредности робе која 
касни са испоруком. 
Рок и начин плаћања: Плаћање се врши у року дo 45 дана од дана настанка обавезе. Обавеза 
настаје даном фактурисања за испоручене количине добара, а након квантитативног и 
квалитативног пријема.  Свака отпремница је праћена фактуром са бројем уговора. Плаћају се 
стварно примљене количине, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, 
број 119/12, 68/2015 и 113/2017). 
Начин испоруке: Наменским возилом за предметна добра.  
Место  испоруке:  
Одсек у Београду са Панчевом и Ваљевом:  
ПУ за град Београд „29 Новембар“, Кнеза Милоша 101, СИВ  2, СХ "Бежанијска коса", Н.Ц.” 
Макиш”, KПА Земун, Сарајевска 34, Н.Ц.”Батајница , ППП Мије Ковачевића 4, Ватрогасна 
јединица Панчево, Магацин Липовица, Палата "Србија" - СИВ 1, ПУ Ваљево, Ц.М. Волгина;  
Жандармерија Раковица, КБ Требевићка Баново Брдо, Жандармерија Хумска 22, ПС 
Љермонтова. 
Одсек у Новом Саду: 
ПУ Нови Сад, Н.Ц.”Клиса”, ПУ Зрењанин, ЦОПО Сремска Каменица, ПУ Кикинда, ПУ 
Суботица, Н.Ц. Кула. 
Одсек у Нишу: 
ПУ Ниш, ПУ Лесковац, ПУ Бор, ПУ Зајечар, ПУ Јагодина, ПУ Врање,   ПС Прешево, ПС 
Куршумлија, ПС Медвеђа, ПС Бујановац; ПС Алексинац; 
Одсек у Краљеву и Ужицу: 
Жандармерија Краљево, Одмаралиште  Митрово Поље, ПУ Нови Пазар,  ПУ Ужице, 
Одмаралиште „Нарцис“ – Златибор, Н.Ц.  Јасеново, Одмаралиште „Променада“ - Врњачка 
Бања. 
 
Наручилац задржава право изменa места испоруке за време трајања уговора, односно 
изабрани понуђач је дужан да испоручи добра и на локацијама које нису напред 
дефинисане, уколико за тим постоји хитна потреба.    
НАПОМЕНА: Добављач је у обавези да за предметна добра обезбеди неповратни 
рекламни материјал, у виду чаша стакло 0,2л у укупној количини од минимум 300 
комада,  и то у року од 30 дана од дана потписивања уговора, а које ће испоручити на 
локацији коју Наручилац одреди. 
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Квалитет: Понуђена добара у погледу квалитета морају задовољити важеће стандарде, такође 
и испунити услове у погледу здравствене исправности и безбедносит за исхрану људи, у 
складу са  Законом о безбедности хране („Службени гласник РС“ број 41/2009 и 17/2019) и 
пратећим законима и подзаконским актима из ове области. 
Амбалажа, начин паковања и декларација: Амбалажа производа треба да обезбеди 
заштиту производа од спољних утицаја и оштећења и да омогућава да производи задрже 
својствене органолептичке особине у декларисаном року употребе и мора бити у складу са 
Законом о предметима опште употребе (“Сл. Гласник РС“ 25/19). 
 
Сваки производ који се испоручује у моменту пријема у објекат Наручиоца мора имати 
декларацију која мора да садржи датум производње, рок трајања, назив и седиште 
произвођача, и друге податке у складу са Правилником о декларисању, означавању и 
рекламирању хране („Сл. Гласник РС“ бр. 19/2017, 16/18 и 17/20) и свим важећим 
прописима из ове области. 
Рок употребе: Понуђач је у обавези да испоручује добра којима је до иcтека рока трајања 
остало више од 1/2  декларисаног рока ( у моменту пријема у магацин Наручиоца). 
Гаранција: Понуђач/добављач даје гаранцију у складу са декларацијом производа. 
Рок важења понуде: 120 дана од дана отварања понуде. 
 
 
Рачунском провером понуде групе понуђача „NECTAR“ д.о.о. Бачка Паланка, и „PRO-
KOMERC“ д.о.о. Београд, утврђено је да је дошло до рачунске грешке у обрасцу понуде са 
обрасцем структуре цена за све три године.  
 
У обрасцу понуде са обрасцем структуре цене за 2020. годину стоји: 
Редни 
број 

Назив артикла Укупно 
без ПДВ-а 

Износ ПДВ-а Укупна вредност 
са ПДВ-ом 

1. Сок  јагода 0,2 л  флашица, стакло 
(најмање 50%  воћног садржаја) 

98.647,20 
 

19.729,44 
 

118.376,64 
 

2. Сок  поморанџа (ђус)   0,2 л  
флашица, стакло    100% воћног 

садржаја 

217.389,20 43.477,84 260.867,00 

3. Сок  јабука  0,2 л флашица, стакло                    
100%  воћног садржаја 

228.312,00 45.662,40 273.974,40 

4. Сок  бресква  0,2 л   флашица,   
стакло 100%  воћног садржаја 

109.928,00 21.985,60 131.913,60 

5. Боровница 0,2 л воћни нектар 
флашица, стакло (најмање 40% 

воћног садржаја) 

205.515,00 41.103,00 246.618,00 

6. Бресква 1/1  воћни нектар                                             
(најмање 50% воћног садржаја) 

182.700,00 36.540,00 219.240,00 

7. Поморанџа 1/1 воћни нектар                                      
(најмање 50% воћног садржаја) 

170.304,00 34.060,80 204.364,80 

8. Ледени чај – бресква,  0,2 стакло 11.577,00 2.315,40 13.892,40 
9. Ледени чај –  лимун  0,2 стакло 11.577,00 2.315,40 13.892,40 
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а треба да стоји: 
Редни 
број 

Назив артикла Укупна 
вредност 

без ПДВ-а 

Износ ПДВ-
а 

Укупна вредност са 
ПДВ-ом 

1. Сок  јагода 0,2 л  флашица, стакло 
(најмање 50%  воћног садржаја) 

98.640,00 19.728,00 118.368,00 

2. Сок  поморанџа (ђус)   0,2 л  
флашица, стакло    100% воћног 

садржаја 

217.420,00 43.484,00 260.904,00 

3. Сок  јабука  0,2 л флашица, стакло                    
100%  воћног садржаја 

228.330,00 45.666,00 273.996,00 

4. Сок  бресква  0,2 л   флашица,   
стакло 100%  воћног садржаја 

109.920,00 21.984,00 131.904,00 

5. Боровница 0,2 л воћни нектар 
флашица, стакло (најмање 40% 

воћног садржаја) 

205.500,00 41.100,00 246.600,00 

6. Бресква 1/1  воћни нектар                                             
(најмање 50% воћног садржаја) 

182.720,00 36.544,00 219.264,00 

7. Поморанџа 1/1 воћни нектар                                      
(најмање 50% воћног садржаја) 

170.310,00 34.062,0 204.372,00 

8. Ледени чај – бресква,  0,2 стакло 11.575,00 2.315,00 13.890,00 
9. Ледени чај –  лимун  0,2 стакло 11.575,00 2.315,00 13.890,00 

 
 

У обрасцу понуде са обрасцем структуре цене за 2021. годину стоји: 
Редни 
број 

Назив артикла Укупно 
без ПДВ-а 

Износ ПДВ-а Укупна вредност 
са ПДВ-ом 

1. Сок  јагода 0,2 л  флашица, стакло 
(најмање 50%  воћног садржаја) 

131.529,60 
 

26.305,92 
 

157.835,52 
 

2. Сок  поморанџа (ђус)   0,2 л  
флашица, стакло    100% воћног 

садржаја 

310.556,00 62.111,20 372.667,20 

3. Сок  јабука  0,2 л флашица, стакло                    
100%  воћног садржаја 

329.784,00 65.956,80 395.740,80 

4. Сок  бресква  0,2 л   флашица,   
стакло 100%  воћног садржаја 

164.892,00 32.978,40 197.870,40 

5. Боровница 0,2 л воћни нектар 
флашица, стакло (најмање 40% 

воћног садржаја) 

308.272,50 61.654,50 369.927,00 

6. Бресква 1/1  воћни нектар                                             
(најмање 50% воћног садржаја) 

274.050,00 54.810,00 328.860,00 

7. Поморанџа 1/1 воћни нектар                                      
(најмање 50% воћног садржаја) 

283.840,00 56.768,00 340.608,00 

8. Ледени чај – бресква,  0,2 стакло 13.892,40 2.778,48 16.670,88 
9. Ледени чај –  лимун  0,2 стакло 13.892,40 2.778,48 16.670,88 
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а треба да стоји: 
Редни 
број 

Назив артикла Укупно 
без ПДВ-а 

Износ ПДВ-
а 

Укупна вредност 
понуде са ПДВ-ом 

1. Сок  јагода 0,2 л  флашица, стакло 
(најмање 50%  воћног садржаја) 

131.520,00 26.304,00 157.824,00 

2. Сок  поморанџа (ђус)   0,2 л  
флашица, стакло    100% воћног 

садржаја 

310.600,00 62.120,00 372.720,00 

3. Сок  јабука  0,2 л флашица, стакло                    
100%  воћног садржаја 

329.810,00 65.962,00 395.772,00 

4. Сок  бресква  0,2 л   флашица,   
стакло 100%  воћног садржаја 

164.880,00 32.976,00 197.856,00 

5. Боровница 0,2 л воћни нектар 
флашица, стакло (најмање 40% 

воћног садржаја) 

308.250,00 61.650,00 369.900,00 

6. Бресква 1/1  воћни нектар                                             
(најмање 50% воћног садржаја) 

274.080,00 54.816,00 328.896,00 

7. Поморанџа 1/1 воћни нектар                                      
(најмање 50% воћног садржаја) 

283.500,00 56.700,00 340.200,00 

8. Ледени чај – бресква,  0,2 стакло 13.890,00 2.778,00 16.668,00 
9. Ледени чај –  лимун  0,2 стакло 13.890,00 2.778,00 16.668,00 

 
У обрасцу понуде са обрасцем структуре цене за 2022. годину стоји: 
Редни 
број 

Назив артикла Укупно 
без ПДВ-а 

Износ ПДВ-а Укупна вредност 
са ПДВ-ом 

1. Сок  јагода 0,2 л  флашица, стакло 
(најмање 50%  воћног садржаја) 

98.647,20 
 

19.729,44 
 

118.376,64 
 

2. Сок  поморанџа (ђус)   0,2 л  
флашица, стакло    100% воћног 

садржаја 

217.389,20 43.477,84 260.867,00 

3. Сок  јабука  0,2 л флашица, стакло                    
100%  воћног садржаја 

228.312,00 45.662,40 273.974,40 

4. Сок  бресква  0,2 л   флашица,   
стакло 100%  воћног садржаја 

109.928,00 21.985,60 131.913,60 

5. Боровница 0,2 л воћни нектар 
флашица, стакло (најмање 40% 

воћног садржаја) 

205.515,00 41.103,00 246.618,00 

6. Бресква 1/1  воћни нектар                                             
(најмање 50% воћног садржаја) 

182.700,00 36.540,00 219.240,00 

7. Поморанџа 1/1 воћни нектар                                      
(најмање 50% воћног садржаја) 

170.304,00 34.060,80 204.364,80 

8. Ледени чај – бресква,  0,2 стакло 11.577,00 2.315,40 13.892,40 
9. Ледени чај –  лимун  0,2 стакло 11.577,00 2.315,40 13.892,40 
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а треба да стоји: 
Редни 
број 

Назив артикла Укупна 
вредност 

без ПДВ-а 

Износ ПДВ-
а 

Укупна вредност са 
ПДВ-ом 

1. Сок  јагода 0,2 л  флашица, стакло 
(најмање 50%  воћног садржаја) 

98.640,00 19.728,00 118.368,00 

2. Сок  поморанџа (ђус)   0,2 л  
флашица, стакло    100% воћног 

садржаја 

217.420,00 43.484,00 260.904,00 

3. Сок  јабука  0,2 л флашица, стакло                    
100%  воћног садржаја 

228.330,00 45.666,00 273.996,00 

4. Сок  бресква  0,2 л   флашица,   
стакло 100%  воћног садржаја 

109.920,00 21.984,00 131.904,00 

5. Боровница 0,2 л воћни нектар 
флашица, стакло (најмање 40% 

воћног садржаја) 

205.500,00 41.100,00 246.600,00 

6. Бресква 1/1  воћни нектар                                             
(најмање 50% воћног садржаја) 

182.720,00 36.544,00 219.264,00 

7. Поморанџа 1/1 воћни нектар                                      
(најмање 50% воћног садржаја) 

170.310,00 34.062,0 204.372,00 

8. Ледени чај – бресква,  0,2 стакло 11.575,00 2.315,00 13.890,00 
9. Ледени чај –  лимун  0,2 стакло 11.575,00 2.315,00 13.890,00 

 
 
 

За укупну вредност понуде према оквирним количинама за 2020. годину стоји 5.159.299,40 
динара без ПДВ-а а треба 5.159.340,00 динара без ПДВ-а, односно стоји 6.191.159,28 динара са 
ПДВ-ом а треба да стоји 6.191.208,00 динара са ПДВ-ом. За укупну вредност понуде према 
оквирним количинама за 2021. годину стоји 7.075.729,00. динара без ПДВ-а а треба да стоји 
7.075.441,00 динара без ПДВ-а, односно стоји 8.490.875,88 динара са ПДВ-ом а треба да стоји 
8.490.529,20 динара са ПДВ-ом. За укупну вредност понуде према оквирним количинама за 
2022. годину стоји 5.159.299,40 динара без ПДВ-а а треба 5.159.340,00 динара без ПДВ-а, 
односно стоји 6.191.159,28 динара са ПДВ-ом а треба да стоји 6.191.208,00 динара са ПДВ-ом. 
Такође, за укупну вредност понуде за све три године стоји 17.394.328,70 динара без ПДВ-а а 
треба да стоји 17.394.121,00 динара без ПДВ-а, односно стоји 20.873.194,44 динара са ПДВ-ом 
а треба да стоји  20.872.945,20 динара са ПДВ-ом. 
 
 
У складу са чланом 93. став 4. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевана сагласност 
за рачунску исправку коју је он благовремено доставио. 
 
Конкурсном документацијом израђеном у предметном поступку наведено је да ће се 
извршити компаративна сензорна анализа за узорке следећих производа датих у техничкој 
спецификацији добара: 

1. Сок поморанџа (ђус) 0,2 л флашица, стакло 100% воћног садржаја, 
2. Боровница 0,2 л воћни нектар флашица, стакло (најмање 40% воћног садржаја), 
3. Бресква 1/1  воћни нектар (најмање 50% воћног садржаја), 
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4. Вишња 1/1 воћни нектар (најмање 35% воћног садржаја), 
5. Боровница 1/1 воћни нектар (најмање 40% воћног садржаја), 
6. Поморанџа 1/1 воћни нектар (најмање 50% воћног садржаја), 
7. Ананас 1/1 воћни нектар (најмање 50% воћног садржаја), 
8. Сок поморанџа (ђус) 1/1, 100% воћног садржаја. 

 
Сензорна анализа представља оцењивање одабраних и дефинисаних репрезентативних 
својстава квалитета добара која су предмет јавне набавке, а према важећим прописима у 
Републици Србији. 
Оцену квалитета извршила је акредитована лабораторија на основу испитивања и бодовања 
сензорних својстава квалитета – сензорне анализе. 
 Сензорна анализа је оцењивање одабраних и дефинисаних репрезентативних својстава 
квалитета добара која су предмет јавне набавке, а према важећим прописима:  
- Законом о безбедности хране (Сл. гласник РС бр. 41/09 и 17/19) и свим важећим 
подзаконским актима који уређују ову област; 
- Правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл. Гласник РС“ бр. 
19/2017, 16/2018 и 17/2020);     
- Правилником о прехрамбеним адитивима (Сл. гласник РС бр. 53/2018);          
- Правилником о воћним соковима и одређеним сродним производима намењеним за људску 
употребу (Сл. Гласник РС бр 103/2018);        
- Правилником о квалитету освежавајућих безалкохолних пића (Сл. гласник РС бр. 88/17). 
 
Конкурсном документацијом је наведено да ће резулатат анализе и стручног разматрања 
сензорне анализе  (извештај лабораторије) биће дат по следећој форми: 
Категорија квалитета Оцена  
Одличан од 4,50 до 5,00 
Врло добар од 3,50 до 4,49 
Добар од 2,50 до 3,49 
Задовољавајући од 1,50 до 2,49 
Незадовољавајући испод 1,50 

  
 
Институт за хигијену и технологију меса – ИНМЕС, Каћанског 13, Београд извршио је 
анализу достављених узорака и сачинио Извештај број 11478 од 24.08.2020. године у коме је 
закључио да су сокови воћни које је понудила група понуђача „NECTAR“ д.о.о. Бачка 
Паланка, и „PRO-KOMERC“ д.о.о. Београд, (сок поморанџа (ђус) 0,2 л флашица, стакло 
100% воћног садржаја, боровница 0,2 л воћни нектар флашица, стакло (најмање 40% воћног 
садржаја), бресква 1/1  воћни нектар (најмање 50% воћног садржаја), вишња 1/1 воћни нектар 
(најмање 35% воћног садржаја), боровница 1/1 воћни нектар (најмање 40% воћног садржаја), 
поморанџа 1/1 воћни нектар (најмање 50% воћног садржаја), ананас 1/1 воћни нектар 
(најмање 50% воћног садржаја), сок поморанџа (ђус) 1/1, 100% воћног садржаја) оцењени 
просечном оценом квалитета целог асортимана од 4,52. 
 
Институт за хигијену и технологију меса је у свом Извештају број 11478 од 24.08.2020. године 
извео просечну оцену целог асортимана од 8 (осам) производа по следећој формули: 
 
збир појединачних оцена узорака/број узорака (8) = просечна оцена асортимана. 
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Асортиман производа који је понудила група понуђача „NECTAR“ д.о.о. Бачка Паланка, и 
„PRO-KOMERC“ д.о.о. Београд, у понуди 07 број 404-ЈН-72/20-07 од 07.08.2020. године 
према Извештају Института за хигијену и технологију меса оцењен је следећим оценама: 

- за сок поморанџу (ђус) 0,2 л флашица, стакло 100% воћног садржаја изведена је 
просечна оцена 4,75 (одличан); 

- за боровницу 0,2 л воћни нектар флашица, стакло (најмање 40% воћног садржаја 
изведена је просечна оцена 4,58 (одличан); 

- за брескву 1/1  воћни нектар (најмање 50% воћног садржаја), изведена је просечна 
оцена 4,25    (врло добар); 

- за вишњу 1/1 воћни нектар (најмање 35% воћног садржаја), изведена је просечна 
оцена 4,97   (одличан); 

- за боровницу 1/1 воћни нектар (најмање 40% воћног садржаја), изведена је просечна 
оцена 4,35   (врло добар); 

- за поморанџу 1/1 воћни нектар (најмање 50% воћног садржаја), изведена је просечна 
оцена 4,40   (врло добар); 

- за ананас 1/1 воћни нектар (најмање 50% воћног садржаја), изведена је просечна оцена 
4,30   (врло добар); 

- за сок поморанџа (ђус) 1/1 (100% воћног садржаја), изведена је просечна оцена 4,58 
(одличан). 

     
Како је група понуђача „NECTAR“ д.о.о. Бачка Паланка, и „PRO-KOMERC“ д.о.о. 
Београд, својом понудом испунила све захтеве Наручиоца, њихова понуда је оцењена као 
прихватљива, у складу са чланом 3. став 1. тачка 33) ЗЈН-а. 
 
3) Да је понуђач Привредно друштво за трговину „Božilović-luxor“ доо, Свилајнац, 
Стевана Синђелића 148, доставио је понуду 07 бр. 404-ЈН-72/20-08 од 07.08.2020. године у 
9:48 часова. Понуда није разматрана из разлога што Наручилац поседује доказ да је са 
наведеним понуђачем у поступку јавне набавке добара – Сокови воћни, ЈН 72/20, раскинут 
уговор из разлога непоштовања уговорних обавеза, чиме је испуњен услов из члана 82. става 
1. тачка 4., става 2. и става 3. тачка 6. Закона о јавним набавкама. 
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2020. 

ГОДИНУ ИЗНОСИ БЕЗ ПДВ-а: износи 6.293.500,00 динара. 
 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2020. 

ГОДИНУ СА ПДВ-ом: износи 7.552.200,00 динара. 
 
 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2021. 

ГОДИНУ ИЗНОСИ БЕЗ ПДВ-а: износи 8.853.900,00 динара. 
 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2021. 

ГОДИНУ СА ПДВ-ом: износи 10.624.680,00 динара. 
 
 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2022. 

ГОДИНУ ИЗНОСИ БЕЗ ПДВ-а: износи 5.159.340,00 динара. 
 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2022. 

ГОДИНУ СА ПДВ-ом: износи 6.191.208,00 динара. 



13 
 

 
 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА 

СВЕ ТРИ ГОДИНЕ БЕЗ ПДВ-а: износи 21.648.900,00 динара.  
 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА 

СВЕ ТРИ ГОДИНЕ СА ПДВ-ом: износи 25.978.680,00 динара.  
 
Критеријум за избор: Најнижа понуђена цена по години. 
Вредност уговора: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне 
набавке. 
Трајање уговора: Уговор се закључује до финансијске реализације, односно на период дo 
годину дана oд дана обостраног потписивања уговора. Обавезе које доспевају у наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити 
одобрена у тој буџетској години. 
Наручилац задржава право да у складу са предвиђеним финансијском средствима за ову 
набавку  повећа или смањи оквирну количину.  
Рок и динамика испоруке: Редовна испорука се врши континуирано, по захтеву Наручиоца, 
а најкасније у року од 3 (три) дана од пријема требовања. Испорука у хитним и непревиђеним 
ситуацијама се реализује у року од 12 h од момента упућеног маила Наручиоца у коме ће бити 
дефинисан захтев за поруџбину. У случају да добављач не испоручи предметна добра у 
наведеном року, и/или у случају кашњења у испоруци у року од 12h, и/или у случају 
некомплетне (по количини и/или по врсти) испоруке, и/или испоруке робе неодговарајућег 
квалитета, Наручилац задржава право наплате уговорне казне од 10% вредности робе која 
касни са испоруком. 
Рок и начин плаћања: Плаћање се врши у року дo 45 дана од дана настанка обавезе. Обавеза 
настаје даном фактурисања за испоручене количине добара, а након квантитативног и 
квалитативног пријема.  Свака отпремница је праћена фактуром са бројем уговора. Плаћају се 
стварно примљене количине, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, 
број 119/12, 68/2015 и 113/2017). 
Начин испоруке: Наменским возилом за предметна добра.  
Место  испоруке:  
Одсек у Београду са Панчевом и Ваљевом:  
ПУ за град Београд „29 Новембар“, Кнеза Милоша 101, СИВ  2, СХ "Бежанијска коса", Н.Ц.” 
Макиш”, KПА Земун, Сарајевска 34, Н.Ц.”Батајница , ППП Мије Ковачевића 4, Ватрогасна 
јединица Панчево, Магацин Липовица, Палата "Србија" - СИВ 1, ПУ Ваљево, Ц.М. Волгина;  
Жандармерија Раковица, КБ Требевићка Баново Брдо, Жандармерија Хумска 22, ПС 
Љермонтова. 
Одсек у Новом Саду: 
ПУ Нови Сад, Н.Ц.”Клиса”, ПУ Зрењанин, ЦОПО Сремска Каменица, ПУ Кикинда, ПУ 
Суботица, Н.Ц. Кула. 
Одсек у Нишу: 
ПУ Ниш, ПУ Лесковац, ПУ Бор, ПУ Зајечар, ПУ Јагодина, ПУ Врање,   ПС Прешево, ПС 
Куршумлија, ПС Медвеђа, ПС Бујановац; ПС Алексинац; 
Одсек у Краљеву и Ужицу: 
Жандармерија Краљево, Одмаралиште  Митрово Поље, ПУ Нови Пазар,  ПУ Ужице, 
Одмаралиште „Нарцис“ – Златибор, Н.Ц.  Јасеново, Одмаралиште „Променада“ - Врњачка 
Бања. 
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Наручилац задржава право изменa места испоруке за време трајања уговора, односно 
изабрани понуђач је дужан да испоручи добра и на локацијама које нису напред 
дефинисане, уколико за тим постоји хитна потреба.    
НАПОМЕНА: Добављач је у обавези да за предметна добра обезбеди неповратни 
рекламни материјал, у виду чаша стакло 0,2л у укупној количини од минимум 300 
комада,  и то у року од 30 дана од дана потписивања уговора, а које ће испоручити на 
локацији коју Наручилац одреди. 
Квалитет: Понуђена добара у погледу квалитета морају задовољити важеће стандарде, такође 
и испунити услове у погледу здравствене исправности и безбедносит за исхрану људи, у 
складу са  Законом о безбедности хране („Службени гласник РС“ број 41/2009 и 17/2019) и 
пратећим законима и подзаконским актима из ове области. 
Амбалажа, начин паковања и декларација: Амбалажа производа треба да обезбеди 
заштиту производа од спољних утицаја и оштећења и да омогућава да производи задрже 
својствене органолептичке особине у декларисаном року употребе и мора бити у складу са 
Законом о предметима опште употребе (“Сл. Гласник РС“ 25/19). 
Сваки производ који се испоручује у моменту пријема у објекат Наручиоца мора имати 
декларацију која мора да садржи датум производње, рок трајања, назив и седиште 
произвођача, и друге податке у складу са Правилником о декларисању, означавању и 
рекламирању хране („Сл. Гласник РС“ бр. 19/2017, 16/18 и 17/20) и свим важећим 
прописима из ове области. 
Рок употребе: Понуђач је у обавези да испоручује добра којима је до иcтека рока трајања 
остало више од 1/2  декларисаног рока ( у моменту пријема у магацин Наручиоца). 
Гаранција: Понуђач/добављач даје гаранцију у складу са декларацијом производа. 
Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуде. 
 
Конкурсном документацијом израђеном у предметном поступку предвиђено је да ће се 
испитивање квалитета узорака извршити путем сензорне компаративне анализе од стране 
акредитоване овлашћене лабораторије коју Наручилац одабере. Узорковање наведених 
добара која су предмет лабораторијског испитивања и оцењивања квалитета извршиће се у 
просторијама понуђача од стране представника изабране овлашћене акредитоване 
лабораторије, а уз присуство представника понуђача и представника Наручиоца. О 
терминима узорковања, понуђачи ће бити благовремено обавештени на погодан начин.  
Понуђачи су били у обавези да након отварања понуда, односно у току прегледа и оцене 
понуда омогуће Наручиоцу да се изврши узорковање предметних добара која се испитују од 
стране овлашћене акредитоване лабораторије. Предвиђено је да се узорци нe враћају и да 
морају бити истоветни са производима који ће се испоручивати након закључења Уговора. 
Наведено је да ће се понуда понуђача сматрати неодговарајућом у случају да је од стране 
лабораторије изведена просечна оцена целог асортимана испод 4,00 и ће неодговарајућа 
понуда бити одбијена.  
 
Наручилац је дана 10.08.2020. године упутио мејл понуђачу Привредном друштву за трговину 
„Božilović-luxor“ д.о.о., Свилајнац са Захтевом о достављању потвреде о терминима за 
узорковање на који се он изјаснио да не жели да достави своје узорке на анализу.  
 
Имајући у виду наведено, као и чињеницу да Наручилац поседује доказ који потврђује да 
понуђач Привредно друштво за трговину „Božilović-luxor“ д.о.о., Свилајнац, није испуњавао 
своје обавезе по раније закљученом уговору за истоветан предмет набавке – Сокови воћни, ЈН 
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180/18, и то изјаву о раскиду уговора 07/ број 404-ЈН-180/18-13-1 од 01.06.2020. године 
предметна понуда није разматрана, у складу са чланом 82. ставом 1. тачка 4., ставом 2. и 
ставом 3. тачка 6. Закона о јавним набавкама. 
 
 

III 
 
 

У отвореном поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке добара –Сокови 
воћни, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 72/20, Наручилац је прибавио 
прихватљиву понуду  
          
групе понуђача „NECTAR“ д.о.о. Бачка Паланка, и „PRO-KOMERC“ д.о.о. Београд, 07 
број 404-ЈН-72/20-07 од 07.08.2020. године по понуђеној цени за оквирне количине за 2020. 
годину у износу од 5.159.340,00 динара без ПДВ-а, за 2021. годину у износу од 7.075.441,00 
динара без ПДВ-а за 2022. годину у износу од 5.159.340,00 динара без ПДВ-а што укупно за 
све три године према окиврним количинама износи 17.394.121,00 динара без ПДВ-а. 
 
Прихватљива понуда оцењивана је применом критеријума најнижа понуђена цена. 
 
Наручилац је прибавио и неприхватљиве понуде понуђача:  

- „SIT SYSTEMS“ д.о.о. Београд и 
- Привредног друштва  за трговину „BOŽILOVIĆ LUXOR“ д.о.о. Свилајнац. 

 
 

IV 
 

Имајући у виду да је Наручилац прибавио једну прихватљиву понуду, као и да је одредбом 
члана 40. став 3. Закона о јавним набавкама предвиђено да ако Наручилац не добије унапред 
одређени број прихватљивих понуда, исти може да закључи оквирни споразум са мањим број 
понуђача, односно са једним, а да у том случају сходно члану 40. став 4.  Закон о јавним 
набавкама исти не може да траје дуже од две године, помоћник министрa - начелник Сектора, 
закључује оквирни споразум у отвореном поступку јавне набавке добара – Сокови воћни, ЈН 
број 72/20 на период од 2 (две) године (за 2020 и 2021 годину) са   
 
групом понуђача „NECTAR“ д.о.о. Бачка Паланка и „PRO-KOMERC“ д.о.о. Београд, 
на износ процењене вредности предметне набавке за две године према оквирним количинама 
од 21.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2020. и 2021. годину износи 12.234.781,00 динара без ПДВ-а) и то: 
   
 - за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 
количинама од 9.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 
оквирним количинама за 2020. годину износи 5.159.340,00 динара без ПДВ-а) и 
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  - за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 
количинама од 12.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 
оквирним количинама за 2021. годину износи 7.075.441,00 динара без ПДВ-а). 

 

На основу наведеног, одлучено је као у диспозитиву. 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана 
објаве ове Одлуке на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним 
набавкама. 
       
 
 
 
                                                                                                ПОМОЋНИК МИНИСТРА  
                                                                                                      НАЧЕЛНИК СЕКТОРА  
  
 
                             Жељко Веселиновић 


