
  
 

                               
                     Република Србија 
    МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ        
                           ПОСЛОВА 
 Сектор за материјално финансијске послове 
                 07 број 404-ЈН-6/19-11 
                    09.05.2019. 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 о стручној оцени понуда 07 број 404-ЈН-6/19-10 од 25.04.2019. године у отвореном 
поступку јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума: Воће и поврће свеже и сушено, за 
потребе Министарства унутрашњих послова, доносим 

 

О Д Л У К У 
О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 
 
1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ оквирни споразум у отвореном поступку јавне набавке добара: Воће и поврће свеже 
и сушено на период од три године, односно 2019., 2020. и 2021. годину, на износ процењене вредности 
предметне набавке са седећим понуђачима 
 

„M-ĐENIĆ“ DOO, Земун, Бранка Пешића бр.43  
 

и 
 

„FRESH LINE“ DOO, Краљево, Карађорђева бр. 196б.  
 
 

2. ОДБИЈАЈУ СЕ као неприхватљиве понуде понуђача: 
• „М-ДУ“ ДОО, Борча, Јулије Дедере бр. 11 и   
• FRUIT INTERNATIONAL“ DOO, Земун, Јустина Поповића бр. 3.  

 
 
3.     Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 
 

 
4.     Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства, у року од три 
дана од дана њеног доношења. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
На основу члана 32., 40.  и 40а Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању поступка јавне набавке 07 
број 404-ЈН-6/19-02 од 04.04.2019. године, Министарство унутрашњих послова као Наручилац, спровело 
је отворени поступак јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума: Воће и поврће свеже и 
сушено, ЈН број 6/19. 
 
Процењена вредност јавне набавке за три године износи 223.000.000,00 динара без ПДВ-а, и то по 
годинама: 
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2019. година 2020. година 2021. година 
 43.000.000,00 РСД без ПДВ-а 105.000.000,00 РСД без ПДВ-а 75.000.000,00 РСД без ПДВ-а 

УКУПНО: 223.000.000,00 РСД без ПДВ-а 
 
Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су Планом извршења буџета МУП-а за 2019. годину, на 
економској класификацији 4268. 
 
Рок за подношење понуда био је 19.04.2019. године до 10:00 часова. 
 
Наручилац је предвидео да је критеријум за избор најповољније понуде „укупно најнижа понуђена цена 
по години“. 

Благовремено су понуде доставили следећи понуђачи: 
1) „M-ĐENIĆ“ DOO, Земун, Бранка Пешића бр.43 
2) „М-ДУ“ ДОО, Борча, Јулије Дедере бр. 11 
3) „FRUIT INTERNATIONAL“ DOO, Земун, Јустина Поповића бр. 3  
4) „FRESH LINE“ DOO, Краљево, ул. Карађорђева бр. 196б. 
 
Неблаговремених понуда није било.                                                                                                                                                                  
              
Поступак отварања понуда спроведен је дана 19.04.2019. године, са почетком у 12:00 часова, а окончан 
истог дана у 13:03 часова. 
                                                                                        
Након разматрања понуда утврђено је следеће: 
 
1) да је понуђач „M-ĐENIĆ“ DOO, Земун,  Бранка Пешића бр.43, доставио понуду 07 број 404-ЈН-
6/19-06 од 19.04.2019. године са укупном понуђеном ценом за оквирне количине за 2019, 2020. и 2021. 
годину у износу од 198.194.600,00 динара без ПДВ-а. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 
19.04.2019. године у 09:35 часова.  
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-а ЗА 2019. ГОДИНУ: 
37.441.100,00 динара. 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-а ЗА 2020. ГОДИНУ: 
94.187.400,00 динара. 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-а ЗА 2021. ГОДИНУ: 
66.566.100,00 динара. 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА БЕЗ ПДВ-а ЗА СВЕ 
ТРИ ГОДИНЕ: 198.194.600,00 динара; 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: Укупно најнижа понуђена цена по години; 
ВРЕДНОСТ И ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум се закључује на три 
године, минимум са два понуђача/добављача, који буду испунили обавезне и додатне услове из члана 75. 
и 76. Закона о јавним набавкама и захтеви у погледу других околности од којих зависи прихватљивост  
понуде, а који су дефинисани конкурсном документацијом. Предмет оквирног споразума је утврђивање 
услова за закључење уговора за предметну набавку. Уколико наручилац не добије унапред одређени број  
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прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни споразим и са мањим бројем понуђача, 
односно са једним. 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне набавке.  
ПЕРИОД ВАЖЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ 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: Цена је фиксна у року од 14 дана од закључења Уговора. Цена изабраног 
понуђача подложна је промени сходно измени цена добара на тржишту, и то на следећи начин: 
•     На дан отварања понуда вршиће се упоређивање понуђених цена са просечним ценама на кванташкој 
пијаци, а коју ће утврдити Комисија Наручиоца, и која ће одредити процентуалну разлику између 
понуђених цена и просечне цене са кванташке пијаце. 
•       У току трајања Уговора, увећање или умањење цена на тржишту за више од 5% у односу на 
понуђену цену, обавезује усклађивање цена, тако што ће цена бити процентуално повећана или умањена 
за утврђену процентуалну разлику између понуђене цене и просечне тржишне цене утврђене од стране 
Комисије Наручиоца на дан отварања понуда, а све према последњем Извештају о ценама за воће и 
поврће са кванташке пијаце у Београду, који се налази на званичном сајту Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине (www.stips.minpolj.gov.rs/stips/detaljni).  
Усклађивање ће се вршити на две недеље. 
Извештај о ценама за воће и поврће представља основ за утврђивање процентуалне разлике. За измену 
цена, сходно наведеном, није потребна сагласност изабраног понуђача. 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна. Плаћања у 
року од 45 дана по извршеној испоруци и пријему фактуре, а након извршеног  квалитативног и 
квантитативног пријема,  у складу са Законом о роковима измирења новчаних  обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/12).  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
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 е-маил Наручиоца у коме ће бити дефинисан захтев за 
поруџбину.  
НАЧИН ИСПОРУКЕ: Наменским возилом за предметна добра којима се обезбеђује очување квалитета 
и хигијенске исправности. 
МЕСТА ИСПОРУКЕ:  
Одсек у Београду са Панчевом и Ваљевом: ПУ за град Београд „ 29 Новембар“; Кнеза Милоша 101; 
Краљице Ане бб; СИВ 2; СХ "Бежанијска коса"; НЦ „Макиш”; Сарајевска 34; НЦ „Батајница”; ППП 
Мије Ковачевића 4; Ватрогасна јединица Панчево; Магацин Липовица; Палата „Србија“ - СИВ 1; ПУ 
Ваљево.  
Одсек у Новом Саду: ПУ Нови Сад; НЦ „Клиса”; ЦОПО Сремска Каменица; ПУ Суботица, НЦ 
„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; Одмаралиште Митрово Поље; ПУ Нови Пазар; 
ПУ Ужице; Одмаралиште „Нарцис“ – Златибор; НЦ „Јасеново“;  Одмаралиште „Променада“ - Врњачка 
Бања; и Жандармерија Перућац. 
Напомена: 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. 
АМБАЛАЖА, НАЧИН ПАКОВАЊА И ДЕКЛАРАЦИЈА: Амбалажа производа треба да обезбеди 
заштиту производа од штетних спољних утицаја и оштећења, да омогући да производи задрже својствене 
органолептичке особине тј. да обезбеђује очување квалитета и хигијенске исправности и мора бити у  

3 
 



 
 
складу са Законом о здравственој исправности предмета опште употребе („Сл.гласник РС“ број 92/2011). 
Декларација мора да садржи податке о називу производа, фирми односно називу и седишту произвођача, 
години бербе, и мора бити у складу са Правилником о квалитету воћа, поврћа и печурака (“Сл.лист 
СФРЈ“ број 29/79, 53/87,  и „Сл лист СЦГ“ број 31/2003 - др.правилник, 56/2003 – др.правилник и 
4/2004 – др.правилник) и у складу са Правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране 
(„Сл.гласник РС“ број 19/2017 и 16/2018) и свим важећим прописима из ове области. 
ГАРАНЦИЈА: У складу са произвођачком декларацијом.  
КВАЛИТЕТ: Добра која су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће 
стандарде, да испуњавају услове у погледу здравствене исправности и безбедности за исхрану људи, а у 
складу са Законом о безбедности хране („Службени гласник РС“ 41/2009).  
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 101 дан од дана отварања понуде. 
 
Како је понуђач „M-ĐENIĆ“ DOO“, Земун, Бранка Пешића бр.43, доказао да испуњава све захтеве из 
техничке спецификације, све обавезне услове из члана 75., као и додатне услове из члана 76. ЗЈН-а 
захтеване конкурсном документацијом, понуда 07 број 404-ЈН-6/19-6 од 19.04.2019. године са укупном 
понуђеном ценом за оквирне количине за 2019, 2020. и 2021. годину у износу од 198.194.600,00 без ПДВ-а 
је оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама. 
 
 
2) да је понуђач „М-ДУ“ ДОО, Борча, Јулије Дедере бр. 11 доставио понуду 07 број 404-ЈН-6/19-07 од 
19.04.2019. године са укупном понуђеном ценом за оквирне количине за 2019, 2020. и 2021. годину у 
износу од 211.607.250,00 динара без ПДВ-а. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 19.04.2019. 
године у 09:38 часова.  
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-а ЗА 2019. ГОДИНУ: 
40.532.100,00 динара. 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-а ЗА 2020. ГОДИНУ: 
70.697.600,00 динара. 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-а ЗА 2021. ГОДИНУ: 
100.377.550,00 динара. 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА БЕЗ ПДВ-а ЗА СВЕ 
ТРИ ГОДИНЕ: 211.607.250,00 динара; 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: Укупно најнижа понуђена цена по години; 
ВРЕДНОСТ И ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум се закључује на три 
године, минимум са два понуђача/добављача, који буду испунили обавезне и додатне услове из члана 75. 
и 76. Закона о јавним набавкама и захтеви у погледу других околности од којих зависи прихватљивост  
понуде, а који су дефинисани конкурсном документацијом. Предмет оквирног споразума је утврђивање 
услова за закључење уговора за предметну набавку. Уколико наручилац не добије унапред одређени број 
прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни споразим и са мањим бројем понуђача, 
односно са једним. 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне набавке.  
ПЕРИОД ВАЖЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ 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  
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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: Цена је фиксна у року од 14 дана од закључења Уговора. Цена изабраног 
понуђача подложна је промени сходно измени цена добара на тржишту, и то на следећи начин: 
•     На дан отварања понуда вршиће се упоређивање понуђених цена са просечним ценама на кванташкој 
пијаци, а коју ће утврдити Комисија Наручиоца, и која ће одредити процентуалну разлику између 
понуђених цена и просечне цене са кванташке пијаце. 
•       У току трајања Уговора, увећање или умањење цена на тржишту за више од 5% у односу на 
понуђену цену, обавезује усклађивање цена, тако што ће цена бити процентуално повећана или умањена 
за утврђену процентуалну разлику између понуђене цене и просечне тржишне цене утврђене од стране 
Комисије Наручиоца на дан отварања понуда, а све према последњем Извештају о ценама за воће и 
поврће са кванташке пијаце у Београду, који се налази на званичном сајту Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине (www.stips.minpolj.gov.rs/stips/detaljni).  
Усклађивање ће се вршити на две недеље. 
Извештај о ценама за воће и поврће представља основ за утврђивање процентуалне разлике. За измену 
цена, сходно наведеном, није потребна сагласност изабраног понуђача. 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна. Плаћања у 
року од 45 дана по извршеној испоруци и пријему фактуре, а након извршеног  квалитативног и 
квантитативног пријема,  у складу са Законом о роковима измирења новчаних  обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/12).  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
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 е-маил Наручиоца у коме ће бити дефинисан захтев за 
поруџбину.  
НАЧИН ИСПОРУКЕ: Наменским возилом за предметна добра којима се обезбеђује очување квалитета 
и хигијенске исправности. 
МЕСТА ИСПОРУКЕ:  
Одсек у Београду са Панчевом и Ваљевом: ПУ за град Београд „ 29 Новембар“; Кнеза Милоша 101; 
Краљице Ане бб; СИВ 2; СХ "Бежанијска коса"; НЦ „Макиш”; Сарајевска 34; НЦ „Батајница”; ППП 
Мије Ковачевића 4; Ватрогасна јединица Панчево; Магацин Липовица; Палата „Србија“ - СИВ 1; ПУ 
Ваљево.  
Одсек у Новом Саду: ПУ Нови Сад; НЦ „Клиса”; ЦОПО Сремска Каменица; ПУ Суботица, НЦ 
„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; Одмаралиште Митрово Поље; ПУ Нови Пазар; 
ПУ Ужице; Одмаралиште „Нарцис“ – Златибор; НЦ „Јасеново“;  Одмаралиште „Променада“ - Врњачка 
Бања; и Жандармерија Перућац. 
Напомена: 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. 
АМБАЛАЖА, НАЧИН ПАКОВАЊА И ДЕКЛАРАЦИЈА: Амбалажа производа треба да обезбеди 
заштиту производа од штетних спољних утицаја и оштећења, да омогући да производи задрже својствене 
органолептичке особине тј. да обезбеђује очување квалитета и хигијенске исправности и мора бити у 
складу са Законом о здравственој исправности предмета опште употребе („Сл.гласник РС“ број 92/2011). 
Декларација мора да садржи податке о називу производа, фирми односно називу и седишту произвођача, 
години бербе, и мора бити у складу са Правилником о квалитету воћа, поврћа и печурака (“Сл.лист 
СФРЈ“ број 29/79, 53/87,  и „Сл лист СЦГ“ број 31/2003 - др.правилник, 56/2003 – др.правилник и 
4/2004 – др.правилник) и у складу са Правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране 
(„Сл.гласник РС“ број 19/2017 и 16/2018) и свим важећим прописима из ове области. 
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ГАРАНЦИЈА: У складу са произвођачком декларацијом.  
КВАЛИТЕТ: Добра која су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће 
стандарде, да испуњавају услове у погледу здравствене исправности и безбедности за исхрану људи, а у 
складу са Законом о безбедности хране („Службени гласник РС“ 41/2009).  
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде. 
 
Наручилац је утврдио да је понуђач  „М-ДУ“ ДОО, Борча, Јулије Дедере бр. 11 уз понуду доставио 
доказ о поседовању HACCP сертификата – систем безбедности хране, али не и доказе о поседовању 
осталих сертификата захтеваних конкурсном документацијом и то: сертификат ISO 9001 – систем 
менаџмента квалитета или ISO 22000 – систем менаџмента безбедности хране, OHSAS 18001 – систем 
менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на раду или ISO 45001 систем менаџмента безбедношћу и 
здрављем на раду и ISO 14001 – систем еколошког менаџмента, којим сертификатима се доказује 
испуњеност техничког капацитета. 
 
Како је понуђач „М-ДУ“ ДОО, Борча, Јулије Дедере бр. 11, доказао да испуњава све техничке 
спецификације, све обавезне услове из члана 75., али не и додатне услове из члана 76. ЗЈН у делу који се 
односе на технички капацитет, односно није доказао да послује у складу са свим стандардима захтеваним 
конкурсном документацијом, понуда понуђача 07 број 404-ЈН-6/19-7 од 19.04.2019. године са укупном 
понуђеном ценом за оквирне количине за 2019, 2020. и 2021. годину у износу од 211.607.250,00 динара 
без ПДВ-а је оцењена као неприхватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33), а у вези са чланом 
106. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама. 
 
 
3) да је понуђач „FRUIT INTERNATIONAL“ DOO, Земун, Јустина Поповића бр. 3 доставио понуду 
07 број 404-ЈН-6/19-08 од 19.04.2019. године са укупном понуђеном ценом за оквирне количине за 2019, 
2020. и 2021. годину у износу од 85.706.410,00 динара без ПДВ-а. Понуда је благовремена, тј. пристигла 
је дана 19.04.2019. године у 09:43 часова.  
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-а ЗА 2019. ГОДИНУ: 
16.154.070,00 динара. 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-а ЗА 2020. ГОДИНУ: 
40.982.320,00 динара. 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-а ЗА 2021. ГОДИНУ: 
28.570.020,00 динара. 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА БЕЗ ПДВ-а ЗА СВЕ 
ТРИ ГОДИНЕ: 85.706.410,00 динара; 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: Укупно најнижа понуђена цена по години; 
ВРЕДНОСТ И ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум се закључује на три 
године, минимум са два понуђача/добављача, који буду испунили обавезне и додатне услове из члана 75. 
и 76. Закона о јавним набавкама и захтеви у погледу других околности од којих зависи прихватљивост  
понуде, а који су дефинисани конкурсном документацијом. Предмет оквирног споразума је утврђивање 
услова за закључење уговора за предметну набавку. Уколико наручилац не добије унапред одређени број 
прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни споразим и са мањим бројем понуђача, 
односно са једним. 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне набавке.  
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ПЕРИОД ВАЖЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ 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: Цена је фиксна у року од 14 дана од закључења Уговора. Цена изабраног 
понуђача подложна је промени сходно измени цена добара на тржишту, и то на следећи начин: 
•     На дан отварања понуда вршиће се упоређивање понуђених цена са просечним ценама на кванташкој 
пијаци, а коју ће утврдити Комисија Наручиоца, и која ће одредити процентуалну разлику између 
понуђених цена и просечне цене са кванташке пијаце. 
•       У току трајања Уговора, увећање или умањење цена на тржишту за више од 5% у односу на 
понуђену цену, обавезује усклађивање цена, тако што ће цена бити процентуално повећана или умањена 
за утврђену процентуалну разлику између понуђене цене и просечне тржишне цене утврђене од стране 
Комисије Наручиоца на дан отварања понуда, а све према последњем Извештају о ценама за воће и 
поврће са кванташке пијаце у Београду, који се налази на званичном сајту Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине (www.stips.minpolj.gov.rs/stips/detaljni).  
Усклађивање ће се вршити на две недеље. 
Извештај о ценама за воће и поврће представља основ за утврђивање процентуалне разлике. За измену 
цена, сходно наведеном, није потребна сагласност изабраног понуђача. 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна. Плаћања у 
року од 45 дана по извршеној испоруци и пријему фактуре, а након извршеног  квалитативног и 
квантитативног пријема,  у складу са Законом о роковима измирења новчаних  обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/12). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
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 е-маил Наручиоца у коме ће бити дефинисан захтев за 
поруџбину.  
НАЧИН ИСПОРУКЕ: Наменским возилом за предметна добра којима се обезбеђује очување квалитета 
и хигијенске исправности. 
МЕСТА ИСПОРУКЕ:  
Одсек у Београду са Панчевом и Ваљевом: ПУ за град Београд „ 29 Новембар“; Кнеза Милоша 101; 
Краљице Ане бб; СИВ 2; СХ "Бежанијска коса"; НЦ „Макиш”; Сарајевска 34; НЦ „Батајница”; ППП 
Мије Ковачевића 4; Ватрогасна јединица Панчево; Магацин Липовица; Палата „Србија“ - СИВ 1; ПУ 
Ваљево.  
Одсек у Новом Саду: ПУ Нови Сад; НЦ „Клиса”; ЦОПО Сремска Каменица; ПУ Суботица, НЦ 
„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; Одмаралиште Митрово Поље; ПУ Нови Пазар; 
ПУ Ужице; Одмаралиште „Нарцис“ – Златибор; НЦ „Јасеново“;  Одмаралиште „Променада“ - Врњачка 
Бања; и Жандармерија Перућац. 
Напомена: 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. 
АМБАЛАЖА, НАЧИН ПАКОВАЊА И ДЕКЛАРАЦИЈА: Амбалажа производа треба да обезбеди 
заштиту производа од штетних спољних утицаја и оштећења, да омогући да производи задрже својствене 
органолептичке особине тј. да обезбеђује очување квалитета и хигијенске исправности и мора бити у 
складу са Законом о здравственој исправности предмета опште употребе („Сл.гласник РС“ број 92/2011). 
Декларација мора да садржи податке о називу производа, фирми односно називу и седишту произвођача, 
години бербе, и мора бити у складу са Правилником о квалитету воћа, поврћа и печурака (“Сл.лист 
СФРЈ“ број 29/79, 53/87,  и „Сл лист СЦГ“ број 31/2003 - др.правилник, 56/2003 – др.правилник и  
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4/2004 – др.правилник) и у складу са Правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране 
(„Сл.гласник РС“ број 19/2017 и 16/2018) и свим важећим прописима из ове области. 
ГАРАНЦИЈА: У складу са произвођачком декларацијом.  
КВАЛИТЕТ: Добра која су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће 
стандарде, да испуњавају услове у погледу здравствене исправности и безбедности за исхрану људи, а у 
складу са Законом о безбедности хране („Службени гласник РС“ 41/2009).  
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде. 
 
Наручилац  је утврдио да је понуђач  „FRUIT INTERNATIONAL“ DOO, Земун, Јустина Поповића 
бр. 3  уз понуду доставио доказ о поседовању HACCP сертификата – систем безбедности хране, али не и 
доказе о поседовању осталих сертификата захтеваних конкурсном документацијом и то: сертификат ISO 
9001 – систем менаџмента квалитета или ISO 22000 – систем менаџмента безбедности хране, OHSAS 
18001 – систем менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на раду или ISO 45001 систем менаџмента 
безбедношћу и здрављем на раду и ISO 14001 – систем еколошког менаџмента, којим сертификатима се 
доказује испуњеност техничког капацитета. 
 
Наручилац је утврдио  да је понуђач  „FRUIT INTERNATIONAL“ DOO, Земун, Јустина Поповића 
бр. 3 уз понуду доставио потписан и печатиран Образац изјаве о испорученим предметним добрима, 
али исти није попунио траженим подацима у вези са новчаним износима испоручених добара за 2016, 
2017 и 2018. годину, чиме је пропустио да докаже да је у последње 3 календарске године заједно 
испоручио добра која су предмет јавне набавке у висини не мањој од 220.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Понуђач  „FRUIT INTERNATIONAL“ DOO, Земун, Јустина Поповића бр. 3 је уз понуду доставио 
Извештај о бонитету БОН – ЈН, Агенције за привредне регистре чиме је доказао да је за последње три 
пословне године заједно 2015, 2016 и 2017. годину имао пословне приходе у висини не мањој од 
220.000.000,00 динара без ПДВ–a. 
 
Како је понуђач „FRUIT INTERNATIONAL“ DOO, Земун, Јустина Поповића бр. 3 доказао да 
испуњава све техничке спецификације, све обавезне услове из члана 75. али не и додатне услове из члана 
76. ЗЈН у делу који се односе на пословни и технички капацитет, односно није доказао да је у последње 3 
календарске године заједно испоручио добра која су предмет јавне набавке у висини не мањој од 
220.000.000,00 динара без ПДВ-а, као и да послује у складу са свим стандардима захтеваним конкурсном 
документацијом, понуда понуђача 07 број 404-ЈН-6/19-7 од 19.04.2019. године са укупном понуђеном 
ценом за оквирне количине за 2019, 2020. и 2021. годину у износу од 85.706.410,00 без ПДВ-а је оцењена 
као неприхватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33), а вези са чланом 106. став 1. тачка 2) 
Закона о јавним набавкама. 
 
4) да је понуђач „FRESH LINE“ DOO, Краљево, ул. Карађорђева бр. 196б доставио понуду 07 број 
404-ЈН-6/19-09 од 19.04.2019. године са укупном понуђеном ценом за оквирне количине за 2019, 2020. и 
2021. годину у износу од 215.189.575,00 динара без ПДВ-а. Понуда је благовремена, тј. пристигла је 
дана 19.04.2019. године у 09:48 часова.  
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-а ЗА 2019. ГОДИНУ: 
40.859.750,00 динара (након рачунске исправке). 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-а ЗА 2020. ГОДИНУ: 
101.750.600,00 динара (након рачунске исправке). 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-а ЗА 2021. ГОДИНУ: 
72.579.225,00 динара. 
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УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА БЕЗ ПДВ-а ЗА СВЕ 
ТРИ ГОДИНЕ: 215.189.575,00 динара (након рачунске исправке). 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: Укупно најнижа понуђена цена по години; 
ВРЕДНОСТ И ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум се закључује на три 
године, минимум са два понуђача/добављача, који буду испунили обавезне и додатне услове из члана 75. 
и 76. Закона о јавним набавкама и захтеви у погледу других околности од којих зависи прихватљивост  
понуде, а који су дефинисани конкурсном документацијом. Предмет оквирног споразума је утврђивање 
услова за закључење уговора за предметну набавку. Уколико наручилац не добије унапред одређени број 
прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни споразим и са мањим бројем понуђача, 
односно са једним. 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне набавке.  
ПЕРИОД ВАЖЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ 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: Цена је фиксна у року од 14 дана од закључења Уговора. Цена изабраног 
понуђача подложна је промени сходно измени цена добара на тржишту, и то на следећи начин: 
•     На дан отварања понуда вршиће се упоређивање понуђених цена са просечним ценама на кванташкој 
пијаци, а коју ће утврдити Комисија Наручиоца, и која ће одредити процентуалну разлику између 
понуђених цена и просечне цене са кванташке пијаце. 
•       У току трајања Уговора, увећање или умањење цена на тржишту за више од 5% у односу на 
понуђену цену, обавезује усклађивање цена, тако што ће цена бити процентуално повећана или умањена  
за утврђену процентуалну разлику између понуђене цене и просечне тржишне цене утврђене од стране 
Комисије Наручиоца на дан отварања понуда, а све према последњем Извештају о ценама за воће и 
поврће са кванташке пијаце у Београду, који се налази на званичном сајту Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине (www.stips.minpolj.gov.rs/stips/detaljni). Усклађивање ће се вршити на две 
недеље.Извештај о ценама за воће и поврће представља основ за утврђивање процентуалне разлике. За 
измену цена, сходно наведеном, није потребна сагласност изабраног понуђача. 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна. Плаћања у 
року од 45 дана по извршеној испоруци и пријему фактуре, а након извршеног  квалитативног и 
квантитативног пријема,  у складу са Законом о роковима измирења новчаних  обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/12).  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
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 е-маил Наручиоца у коме ће бити дефинисан захтев за 
поруџбину.  
НАЧИН ИСПОРУКЕ: Наменским возилом за предметна добра којима се обезбеђује очување квалитета 
и хигијенске исправности. 
МЕСТА ИСПОРУКЕ:  
Одсек у Београду са Панчевом и Ваљевом: ПУ за град Београд „ 29 Новембар“; Кнеза Милоша 101; 
Краљице Ане бб; СИВ 2; СХ "Бежанијска коса"; НЦ „Макиш”; Сарајевска 34; НЦ „Батајница”; ППП 
Мије Ковачевића 4; Ватрогасна јединица Панчево; Магацин Липовица; Палата „Србија“ - СИВ 1; ПУ 
Ваљево.  
Одсек у Новом Саду: ПУ Нови Сад; НЦ „Клиса”; ЦОПО Сремска Каменица; ПУ Суботица, НЦ 
„Кула“.  
Одсек у Нишу: ПУ Ниш; ПУ Лесковац; ПУ Бор; ПУ Зајечар; ПУ Јагодина; ПУ Врање; ПС Прешево; ПС 
Куршумлија; ПС Медвеђа; ПС Бујановац.  
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Одсек у Краљеву и Ужицу: Жандармерија Краљево; Одмаралиште Митрово Поље; ПУ Нови Пазар; 
ПУ Ужице; Одмаралиште „Нарцис“ – Златибор; НЦ „Јасеново“;  Одмаралиште „Променада“ - Врњачка 
Бања; и Жандармерија Перућац. 
Напомена: 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. 
АМБАЛАЖА, НАЧИН ПАКОВАЊА И ДЕКЛАРАЦИЈА: Амбалажа производа треба да обезбеди 
заштиту производа од штетних спољних утицаја и оштећења, да омогући да производи задрже својствене 
органолептичке особине тј. да обезбеђује очување квалитета и хигијенске исправности и мора бити у 
складу са Законом о здравственој исправности предмета опште употребе („Сл.гласник РС“ број 92/2011). 
Декларација мора да садржи податке о називу производа, фирми односно називу и седишту произвођача, 
години бербе, и мора бити у складу са Правилником о квалитету воћа, поврћа и печурака (“Сл.лист 
СФРЈ“ број 29/79, 53/87,  и „Сл лист СЦГ“ број 31/2003 - др.правилник, 56/2003 – др.правилник и 
4/2004 – др.правилник) и у складу са Правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране 
(„Сл.гласник РС“ број 19/2017 и 16/2018) и свим важећим прописима из ове области. 
ГАРАНЦИЈА: У складу са произвођачком декларацијом.  
КВАЛИТЕТ: Добра која су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће 
стандарде, да испуњавају услове у погледу здравствене исправности и безбедности за исхрану људи, а у 
складу са Законом о безбедности хране („Службени гласник РС“ 41/2009).  
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 91 дан од дана отварања понуде.  
 
Прегледом понуде понуђача „FRESH LINE“ DOO, Краљево, ул. Карађорђева бр. 196б, уочена је 
рачунска грешка у укупној вредности понуде без ПДВ-а за 2019. годину, у укупној вредности понуде за  
2020. годину, у укупном износу ПДВ-а за 2021. годину, укупној вредности понуде са ПДВ-ом за 2021. 
годину, као и у укупној вредности понуде за све три године.  
Наиме, понуђач је као укупну вредност понуде за 2019. годину навео износ од 40.861.975,00 динара без 
ПДВ-а, а треба да стоји 40.859.750,00 динара без ПДВ-а, за износ ПДВ-а стоји 4.086.197,50 динара, а 
треба да стоји 4,106,239.00 динара, док за укупну вредност понуде стоји 44.948.172,50 динара са ПДВ-ом, 
а треба да стоји 44,965,989.00 динара.  
За укупну вредност понуде за 2020. годину у понуди стоји 101.750.625 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 
101.750.600,00 динара без ПДВ-а, за износ ПДВ-а стоји 10.175.062,50 динара, а треба да стоји 
10.274.197,50 динара, док за укупну вредност понуде са ПДВ-ом стоји 111.925.687,50 динара, а треба да 
стоји 112.024.797,50 динара.  
За укупан износ ПДВ-а за 2021. годину стоји 7.257.922,50 динара, а треба да стоји 7.286.657,50 динара. За 
укупну вредност понуде са ПДВ-ом за 2021. годину стоји 79.837.147,50 динара, а треба да стоји 
79.865.882,50 динара.  
За укупну вредност понуде за све три године стоји 215.191.825,00 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 
215.189.575,00 динара без ПДВ-а, док за укупну вредност понуде са ПДВ-ом стоји 236.709.007,50 динара, 
а треба да стоји 236.856.669,00 динара. 
 
У скалду са одредбама члана 93. став 4. Закона о јавним набавкама Наручилац је након добијене 
сагласности понуђача извршио исправку рачунске грешке уочене приликом разматрања понуде. 
 
Како је понуђач „FRESH LINE“ DOO, Краљево, ул. Карађорђева бр. 196б, доказао да испуњава све 
захтеве из техничке спецификације, све обавезне услове из члана 75., као и додатне услове из члана 76. 
ЗЈН-а захтеване конкурсном документацијом, понуда 07 број 404-ЈН-6/19-9 од 19.04.2019. године са 
укупном понуђеном ценом за оквирне количине за 2019., 2020. и 2021. годину у износу од 215.189.575,00 
без ПДВ-а  је оцењена као прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним 
набавкама. 
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Наручилац је прихватљивим оценио понуде понуђача, и то:  
 
1) „M-ĐENIĆ DOO“, Земун, Бранка Пешића бр.43, 11080, 07 бр.404-ЈН-6/19-6 од 19.04.2019. године 
са укупном понуђеном ценом за оквирне количине за 2019, 2020. и 2021. годину у износу од 
198.194.600,00 динара без ПДВ-а и   
2) „FRESH LINE“ DOO, Краљево, Карађорђева бр. 196б, 07 бр.404-ЈН-6/19-9 од 19.04.2019. године са 
укупном понуђеном ценом за оквирне количине за 2019, 2020. и 2021. годину у износу од 215.189.575,00 
динара без ПДВ-а   
 
 
Наручилац је неприхватљивим оценио понуде понуђача, и то: 
 
1) „М-ДУ“ ДОО, Борча, Јулије Дедере бр. 11, 07 бр.404-ЈН-6/19-7 од 19.04.2019. године са укупном 
понуђеном ценом за оквирне количине за 2019, 2020. и 2021. годину у износу од 211.607.250,00 динара 
без ПДВ-а и  
2) „FRUIT INTERNATIONAL“ DOO, Земун, Јустина Поповића бр. 3, 11080, 07 бр.404-ЈН-6/19-8 од 
19.04.2019. године са укупном понуђеном ценом за оквирне количине за 2019, 2020. и 2021. годину у 
износу од 85.706.410,00 динара без ПДВ-а. 
 
 
 
Имајући у виду напред наведено, у отвореном поступку јавне набавке добара: Воће и поврће свеже и 
сушено, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 6/19, оквирни споразум се закључује на 
период од три године, односно 2019., 2020. и 2021. годину, на износ процењене вредности предметне 
набавке са следећим понуђачима 
 
 
 

„M-ĐENIĆ DOO“, Земун, Бранка Пешића бр.43  
 

и 
 

„FRESH LINE“ DOO, Краљево, ул. Карађорђева бр. 196б.  
 
 
 

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 
 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објаве 
одлуке на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама. 

 
 
 
       ПОМОЋНИК МИНИСТРА 
               НАЧЕЛНИК СЕКТОРА   

 
 

        
                      Жељко Веселиновић 
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	Благовремено су понуде доставили следећи понуђачи:
	Неблаговремених понуда није било.

