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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-67/20-9 

Датум 31.12.2020. 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-67/20-8 од 08.12.2020. 
године, доносим 
 
 

О Д Л У К У 
о закључењу оквирног споразума за јавну набавку добара: Месо свеже, маст, трајне и 

полутрајне прерађевине од меса,  
ЈН број 67/20 

 
 
 
1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ оквирни споразум у отвореном поступку јавне набавке добара - Месо свеже, 
маст, трајне и полутрајне прерађевине од меса, за потребе Министарства унутрашњих послова, 
ЈН број 67/20 
 

са понуђачем „Златиборац“ д.о.о. Београд на износ процењене вредности предметне 
набавке за две године према оквирним количинама од 260.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна 
вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. и 2021. годину износи 
252.878.190,00 динара без ПДВ-а са укупно остварених 90 бодова (цена 60 бодова; квалитет: 30 
бодова) и то: 
   
 - за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2020. годину износи 10.190.740,00 динара без ПДВ-а) и 
 
  - за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 
количинама од 250.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 
оквирним количинама за 2021. годину износи 242.687.720,00 динара без ПДВ-а).  
 
 
2. Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 

 
3. 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 добара са закључењем оквирног споразума 07 број 404-ЈН-67/20 од 
30.06.2020. године, Министарство унутрашњих послова као Наручилац, спровело је отворени 
поступак јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума - Месо свеже, маст, трајне и 
полутрајне прерађевине од меса, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 67/20. 
 
Процењена вредност јавне набавке за три године износи 460.000.000,00 динара без ПДВ-а, и то за 
2020. годину 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, за 2021. годину 250.000.000,00 динара без ПДВ-а и 
за 2022. годину 200.000.000,00 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 17.12.2019. године у складу са одредбом члана 59. 
Закона о јавним набавкама објавио претходно обавештење о намери да спроведе поступак јавне 
набавке. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су дана 28.10.2020. 
године на Порталу Управе за јавне набавке, Службеном гласнику Републике Србије и на сајту 
Министарства унутрашњих послова. Рок за доставу понуда био је 18.11.2020. године до 10:00 
часова.  
 
 Благовремену понуду је доставио понуђач „Златиборац“ д.о.о. Београд.  
 
Поступак отварања понуда спроведен је дана 18.11.2020. године, са почетком у 12:00 часова, а 
окончан истог дана у 12:15 часова. 
 

Критеријум за избор најповољније понуде је „економски најповољнија понуда“ са применом 
следећих елемената критеријума и то: 
  
               МЕТОДОЛОГИЈА БОДОВАЊА: 
 

 
  Р.БР. 

            
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ 

ПОНУДЕ 
 

 
БОДОВИ 

 1. ЦЕНА ДО 60 БОДОВА 
 

2. 
 

КВАЛИТЕТ  ДО 40 БОДОВА 

                      УКУПНО 
 

ДО 100 БОДОВА 

 
БОДОВИ ЗА ЦЕНУ РАЧУНАЈУ СЕ ПО ФОРМУЛИ  
 
60  x      најнижа понуђена цена  
 цена из понуде која се бодује  
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БОДОВИ ЗА КВАЛИТЕТ ДЕФИНИШУ СЕ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН:  
 
Појединачну оцену за сваки оцењивани узорак даје акредитована лабораторија на основу 
сензорне анализе намирница. Збир појединачних оцена подељен са бројем оцењиваних узорака 
даје просечну оцену асортимана за квалитет тј. 
 
Просечна оцена асортимана = збир појединачних оцена 
         број оцењиваних узорака  
 
 
БОДОВИ ЗА КВАЛИТЕТ РАЧУНАЈУ СЕ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН: 
 

ОЦЕНА ЗА КВАЛИТЕТ 
(просечна оцена асортимана)  
    

 
Бодови 

од 4,76 до 5,00 
  

40 бодова 
 

од 4,51 до 4,75 30 бодова 
 

од 4,26 до 4,50 20 бодова 
 

од 4,00 до 4,25 10 бодова 
 

 
 

II 
 

  
Прегледом понуде утврђено је следеће: 
 
Да је понуда понуђача „Златиборац“ д.о.о. Београд, 07 број 404-ЈН-67/20-06 од 18.11.2020. 
године са укупном понуђеном ценом од 447.442.730,00 динара без ПДВ–а (за 2020., 2021. и 2022. 
годину) прихватљива, с обзиром да су кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. 
ЗЈН–а.        
 
Понуђач „Златиборац“ д.о.о. Београд благовремено је доставио понуду тј. иста је пристигла 
дана 18.11.2020. године у 07:56 часова. 
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 
ИЗНОСИ БЕЗ ПДВ-а: износи 10.190.740,00 динара. 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 
СА ПДВ-ом: износи 11.921.488,00 динара. 

 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 
ИЗНОСИ БЕЗ ПДВ-а: износи 242.687.720,00 динара. 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 
СА ПДВ-ом: износи 283.819.984,00 динара. 
 



 4/9 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 
ИЗНОСИ БЕЗ ПДВ-а: износи 194.564.270,00 динара. 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 
СА ПДВ-ом: износи 227.602.459,00 динара 
 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА 
СВЕ ТРИ ГОДИНЕ БЕЗ ПДВ-а: износи 447.442.730,00 динара.  

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА 
СВЕ ТРИ ГОДИНЕ СА ПДВ-ом: износи 523.343.931,00 динара.   

 

 КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: економски најповољнија понуда  

 ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА/УГОВОРА: Оквирни споразум/уговор се 
закључује на износ процењене вредности;   

 ТРАЈАЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана 
обостраног потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов 
пре наступи. 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.  

 ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: Јединичне цене су фиксне 60 дана од дана закључења уговора. 
Након истека рока од 60 дана  од дана закључења уговора, за све време важења уговора, 
уговорне стране су сагласне да се усклађивање јединичних цена добара уз обострану 
сагласност уговорних страна, на захтев Добављача или Наручиоца, уколико на тржишту 
дође до повећања или смањења цена добара у висини 10% или више у односу на 
јединичне цене из понуде, базни месец је тренутак отварања понуде или у истом проценту 
у односу на цену у тренутку последње промене цене, базни месец –месец у којем је 
потписан претходни анекс Уговора. Промена цена у наведеним случајевима може се 
вршити према индексу потрошачких цена Републичког задова за статистику Републике 
Србије за добра, или групу добара у коју спада предмет уговора, а највише до нивоа 
индекса потрошачких цена у тренутку усклађивања, рачунајући и назначени проценат. 
Добављач је дужан да сваку иницијативу за промену цена, у случају повећања цена у 
смислу претходног става, подноси у писаном облику са обавезним образложењем, а нове, 
промењене цене ће примењивати од дана закључења Анекса уговора  којим ће се 
регулисати промена цена. Уколико Наручилац након провере оправданости захтева 
Добављача за повећање цена утврди да захтев није у складу са закљученим Уговором, 
одбиће захтев за повећање цена. О иницијативи за смањење цена Наручилац ће писмено 
обавестити Добављача, с тим да ће промењене цене примењивати од дана закључења 
Анекса уговора којим ће се регулисати промена цена.  

 РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: Редовна испорука се врши континуирано по 
пријему захтева, а најкасније у року од  три (3) дана од пријема захтева Наручиоца. 
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 ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 91 дан од дана отварања понуде;  

 РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање се врши у року до 45 дана од дана настанка 
обавезе. Обавеза настаје даном пријема фактуре за стварно испоручене количине добара. 
Свака отпремница је праћена фактуром са бројем уговора.  
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 МЕСТА 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”, 
Сарајевска 34, Н.Ц.”Батајница, ППП Мије Ковачевића 4, Магацин Липовица, Ватрогасна 
јединица Панчево, Палата "Србија" - СИВ 1,  КБ Требевићка, Баново Брдо, ПУ Ваљево; 
Одсек у Новом Саду: ПУ Нови Сад, Н.Ц.”Клиса”, ПС Рума; 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; Одсек у Краљеву и Ужицу: Жандармерија Краљево, Ресторан 
Краљево, Одмаралиште Митрово Поље, ПУ Нови Пазар, ПУ Ужице, Одмаралиште 
„Нарцис“ – Златибор, Н.Ц.  Јасеново, Одмаралиште „Променада“ - Врњачка Бања. 
Наручилац задржава право да измени места испоруке за време трајања уговора односно 
добављач је дужан да испоручује добра и на локацијама које нису напред дефинисане 
уколико за тим постоји хитна потреба.  

 НАЧИН ИСПОРУКЕ:  Наменским возилом за предметна добра са уграђеним уређајем 
за одржавање адекватних температура за врсту добара која је предмет набавке. Понуђач 
организује транспорт о свом трошку и врши истовар; Сваки производ који се испоручује у 
моменту пријема у објекат Наручиоца мора имати законом прописану декларацију са 
обавезним роком употребе. Декларација производа мора садржати: назив производа; 
податке о произвођачу (место и име произвођача ); датум производње и ознаку лота 
уколико је прописано, рок трајања и друге податке у складу са важећим прописима који 
уређују ову област. Понуђач/Добављач је дужан да наручиоцу приликом достављања 
рачуна, а који се саставља на основу документа - отпремнице којом се верификује 
квантитет и квалитет испоруке, приложи и копију требовања чиме ће доказати да је 
поступио по захтеву наручиоца.  

 КВАЛИТЕТ: Мора одговарати условима предвиђеним Законом о безбедности хране 
(„Службени гласник РС“ број 41/2009 и 17/2019) и пратећим законима и подзаконским 
актима из ове области; Квалитет предметних добара испитиваће акредитована 
лабораторија на начин како је захтевано конкурсном документацијом (сензорна анализа).  

 РОК УПОТРЕБЕ:  Добављач је у обавези да испоручује добра којима је до истека рока 
остало више од ½ декларисаног рока употребе (у моменту пријема у магацин Наручиоца).  
 

Конкурсном документацијом израђеном у предметном поступку наведено је да ће оцену 
квалитета обављати акредитована лабораторија методом бодовања на основу 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) 
- Правилником о декларисању, означавању и рекламирању храну („Сл. гласник РС“ бр. 19/2017, 
16/2018 и 17/2020),                     
 - Правилником о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса („Сл. 
гласник РС“ бр. 50/19). 
- Правилником о прехрамбеним адитивима („Сл. гласник РС“ бр. 53/18).  
Сензорна анализа је испитивање сензорних особина производа (изглед, боја, конзистенција, 
текстура, мирис, укус) чулима и обављају је аналитичари (оцењивачи). Компаративна сензорна 
анализа ради се на основу „Правилника о оцењивању квалитета меса и производа од меса на 
међународном сајму у Новом Саду“. За експертску сензорну анализу квалитета производа 
Комисија примењује бод систем, односно кориговани петобални бод систем: 
- Појединачно се оцeњују репрезентативна својства квалитета, специфична за сваку групу и /или 
врсту производа 
- Оцена репрезентативних сензорних својства квалитета се множе са коефицијентима важности у 
складу са утицајем који имају на укупни квалитет испитиваног производа 
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- Збир коригованих оцена представља коначну нумеричку вредност која је изражена у 
процентима и назива се % од максимално могућег квалитета 
- Вредност % од максимално могућег квалитета дели се збиром коефицијента важности и добија 
се квантитативни израз укупног квалитета као пондерисана средња вредност датих оцена (бодова) 
за одређена репрезентативна својства.  
Конкурсном документацијом израђеном у поступку јавне набавке добара месо свеже, маст, трајне 
и полутрајне прерађевине од меса за потребе Министарства унутрашњих послова, наведено је да 
ће се извршити компаративна сензорна анализа 5 производа од свежег меса и полупроизвода од 
меса и 9 производа од меса, укупно (14) узорака следећих производа: месо свињско фо, месо 
свињско бут без кости, месо јунеће компензовано, месо јунеће бут без кости, месо млевено 
роштиљско, чајна кобасица ринфуз, чајна кобасица слајс 0,100 кг и 0,150 кг паковање вакум или 
заштитна атмосфера, сремска кобасица слајс 0,100 кг и 0,150 кг паковање вакум или заштитна 
атмосфера, кулен, кулен слајс 0,100 кг и 0,150 кг паковање вакум или заштитна атмосфера, 
печеница димљена свињска, свињски врат димљени, свињски врат димљени слајс 0,100 кг и 0,150 
кг паковање вакум или заштитна атмосфера, и шунка у цреву. Такође, наведено је да ће 
представници изабране акредитоване лабораторије, а по потреби и уз присуство представника 
Наручиоца и представника понуђача, извршити узорковање добара који су предмет оцењивања у 
просторијама понуђача, о чему ће понуђачи бити благовремено обавештени на погодан начин.  
 

На нумеричко-дескриптивној скали, оценама од 1 до 5 биће оцењују се сензорска својства 
предметних добара: 
 

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 

  
Испитују се следећа добра: 
 

1. месо свињско  фо (редни број 1), 
2. месо свињско бут без кости (редни број 2), 
3. месо јунеће компензовано (редни број 7), 
4. месо јунеће бут без кости (редни број 8), 
5. месо млевено роштиљско (редни број 18), 
6. Чајна кобасица ринфуз (редни број 23),  
7. Чајна кобасица паковање вакум или заштитна атмосфера  0,100 кг и 0,150 кг слајс 

(редни број 24), 
8. Сремска кобасица паковање вакум или заштитна атмосфера, слајс 0,100 кг и 0,150 кг 

(редни број 26), 
9. Кулен (редни број 28), 
10.  Кулен паковање вакум или заштитна атмосфера, слајс 0,100 кг и 0,150 кг (редни број 

29), 
11. Печеница димљена свињска (редни број 40), 
12. Свињски врат димљени (редни број 44), 
13. Свињски врат димљени паковање вакум или заштитна атмосфера, слајс 0,100 кг и 0,150 

кг (редни број 45), 
14. Шунка у цреву (редни број 46). 
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Бодови за квалитет се рачунају на следећи начин: 
 

Бодови за квалитет 
 (просечна оцена асортимана ) 

Бодови 

од 4,76 до 5,00 40 бодова 

од 4,51 до 4,75 30 бодова 

од 4,26 до 4,50 20 бодова 

од 4,00 до 4,25 10 бодова 

 
Акредитована лабораторија - Институт за хигијену и технологију меса - ИНМЕС преузела је у 
просторијама понуђача узорке производа за које је наведено да ће се извршити анализа, 
извршила оцену квалитета, односно упоредну анализу сензорних параметара квалитета на начин 
како је дефинисано конкурсном докумeнтацијом и сачинила извештај о извршeном 
лабораторијском испитивању квлаитета. 
 
Институт за хигијену и технологију меса је у свом Извештају број 3889 од 02.12.2020. године 
извео просечну оцену целог асортимана од 14 производа по следећој формули: 

 
збир појединачних оцена узорака / број узорака 14  = просечна оцена асортимана. 
  
Асортиман производа који је понудио понуђач у понуди 07 број 404-ЈН-67/20-06 од 18.11.2020. 
године према Извештају Института за хигијену и технологију оцењена је следећим оценама: 
- месо свињско (француска обрада) изведена је  просечна оцена 4,84 (одличан);  
- месо свињско бут без кости, изведена је  просечна оцена 4,90 (одличан);  
- месо јунеће компензовано, изведена је  просечна оцена 4,88 (одличан);  
- месо јунеће бут без кости, изведена је  просечна оцена 4,98 (одличан);  
- месо млевено роштиљско, изведена је  просечна оцена 4,42 (врло добар);  
- Чајна кобасица ринфуз, изведена је  просечна оцена 4,68 (одличан);    
- Чајна кобасица паковање вакум или заштитна атмосфера 0,100 кг и 0,150 кг слајс, изведена је  
просечна оцена 4,61 (одличан);   
- Сремска кобасица паковање вакум или заштитна атмосфера, слајс 0,100 кг и 0,150 кг, изведена је  
просечна оцена 4,59 (одличан);    
- Кулен, изведена је  просечна оцена 4,49 (врло добар); 
- Кулен паковање вакум или заштитна атмосфера, слајс 0,100 кг и 0,150 кг, изведена је  просечна 
оцена 4,46 (врло добар); 
- Печеница димљена свињска, изведена је  просечна оцена 4,89 (одличан); 
- Свињски врат димљени, изведена је  просечна оцена 4,69 (одличан);  
- Свињски врат димљени паковање вакум или заштитна атмосфера, слајс 0,100 кг и 0,150 кг , 
изведена је  просечна оцена 4,75 (одличан); 
- Шунка у цреву, изведена је  просечна оцена 4,66 (одличан); 
Просечна оцена асортимана је 4,71 (одличан)= 30 бодова. 
 
Цена за 2020. годину 

   60  x     10.190.740,00 динара     = 60 бодова 
                                                           10.190.740,00 динара 
Укупно за 2020. годину  
 

ЦЕНА  10.190.740,00 динара без ПДВ-а   60 бодова 

КВАЛИТЕТ просечна оцена асортимана 4,71  30 бодова 

 
                                УКУПНО ОСТВАРЕНИ  БРОЈ БОДОВА: 

90 бодова 
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Цена за 2021. годину 

 
60  x     242.687.720,00 динара  = 60 бодова 

                                                          242.687.720,00 динара  
Укупно за 2021. годину 
 

ЦЕНА 242.687.720,00 динара без ПДВ-а   60 бодова 

КВАЛИТЕТ просечна оцена асортимана 4,71 30 бодова 

 
                                УКУПНО ОСТВАРЕНИ  БРОЈ БОДОВА: 

  
90 бодова 

 
Цена за 2022. годину 

 
60  x   194.564.270,00  динара   = 60 бодова 

                                                        194.564.270,00  динара  
 
Укупно за 2022. годину 

ЦЕНА                                                             
194.564.270,00 динара без ПДВ-а   

60 бодова 

КВАЛИТЕТ просечна оцена асортимана 4,71  30 бодова 

 
                                УКУПНО ОСТВАРЕНИ  БРОЈ БОДОВА: 

  
90 бодова 

 
Укупно за све три године 
 

60  x    447.442.730,00 динара = 60 бодова 
                                                          447.442.730,00динара  
 
 

ЦЕНА 447.442.730,00  динара без ПДВ-а   60 бодова 

КВАЛИТЕТ просечна оцена асортимана 4,71  30 бодова 

 
                                УКУПНО ОСТВАРЕНИ  БРОЈ БОДОВА: 

  
90 бодова 

 
Након изведене рачунске формуле наведени понуђач за понуђену укупну цену за све три године  
добио је 90 бодова. Како је наведено да понуда  понуђача „Златиборац“ д.о.о. Београд, добија 
30 бодова за понуђени квалитет производа, тако произилази да је иста оцењена за све три године 
(2020. 2021. и 2022. године) са укупним бројем бодова од 90. 
 
На основу свега напред наведеног, понуда понуђача „Златиборац“ д.о.о. Београд 07 број 404-
ЈН-67/20-06 од 18.11.2020. године оцењена је као прихватљива. 
 
 

III 
 
 

У отвореном поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке добара - Месо свеже, 
маст, трајне и полутрајне прерађевине од меса, ЈН број 67/20, Наручилац је прибавио 
прихватљиву понуду понуђача „Златиборац“ д.о.о. Београд 07 број 404-ЈН-67/20-06 од 
18.11.2020. године по понуђеној цени за оквирне количине за 2020. годину у износу од 
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10.190.740,00 динара без ПДВ-а, за 2021. годину у износу од 242.687.720,00 динара без ПДВ-а за 
2022. годину у износу од 194.564.270,00 динара без ПДВ-а, што укупно за све три године према 
окиврним количинама износи 447.442.730,00 динара без ПДВ-а. 
 
Прихватљива понуда оцењивана је применом критеријума економски најповољнија понуда. 
 
 

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  министра - начелник Сектора, закључује оквирни 
споразум у отвореном поступку јавне набавке добара - Месо свеже, маст, трајне и полутрајне 
прерађевине од меса, ЈН број 67/20, на период од 2 (две) године (за 2020. и 2021. годину) са 
понуђачем   

„Златиборац“ д.о.о. Београд на износ процењене вредности предметне набавке према 
оквирним количинама од 260.000.000,00  динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача 
према оквирним количинама за 2020. и 2021. годину износи 252.878.190,00 динара без ПДВ-а), са 
остварених 90 бодова (цена 60 бодова; квалитет: 30 бодова) и то: 
 
 - за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 
количинама од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 
оквирним количинама за 2020. годину износи 10.190.740,00 динара без ПДВ-а), и 
 
  - за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 
количинама од 250.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 
оквирним количинама за 2021. годину износи 242.687.720,00 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 


