
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Сектор за материјално-финансијске послове 

07 број 404-ЈН-14/19-12 
Датум: 07.05.2019. 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-14/19-11 од 15.04.2019. године у 
поступку јавне набавке мале вредности добара: Риба свежа и замрзнута за одсек Нови Сад, 
ЈН број 14/19, доносим 
 

О Д Л У К У 
о додели уговора за ЈН број 14/19 

 
 
1. ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговор у поступку јавне набавке мале вредности добара: Риба свежа и 
замрзнута за одсек Нови Сад, ЈН број 14/19, у износу процењене вредности јавне набавке од 
3.000.000,00 динара без ПДВ-а, групи понуђача: 
 

 „AXIOM“ doo, Београд, Бановићка 5 и 
PTPD„MANEX“ doo, Крушевац, Трг Деспота Стефана 24 

 
2.  ОДБИЈА СЕ понуда понуђача „PRICIPAL DUO“ doo, Чачак, Трнава, Ђакона Авакума бб, 
као неприхватљива. 
 
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. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

 
1. На основу члана 39. Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању поступка јавне набавке 
мале вредности добара, 07 број 404-ЈН-14/19-02 од 02.04.2019. године Министарство унутрашњих 
послова, као Наручилац, спровело је поступак јавне набавке мале вредности добара: Риба свежа 
и замрзнута за одсек Нови Сад, ЈН број 14/19. 
 
2. Процењена вредност јавне набавке износи 3.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
3. Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2019. 
годину, економска класификација 4268. 
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4. Рок за подношење понуда био је 11.04.2019. године до 10:00 часова. 
     
5. Благовремено су понуде доставили следећи понуђачи: 
 

Број под којим је понуда 
заведена 

Назив понуђача 

07 бр.404-ЈН-14/19-06 
Понуда бр. 01 

„KOMERCSERVIS-PRODUKT CO” dоо, Каћ, Делфе 
Иванић 37  

07 бр.404-ЈН-14/19-07 
Понуда бр. 02 „BOOKMARK“ doo, Београд, Светозара Марковића 79 

07 бр.404-ЈН-14/19-08 
Понуда бр. 03 „PRICIPAL DUO“ doo, Чачак, Трнава, Ђакона Авакума бб,  

07 бр.404-ЈН-14/19-09 
Понуда бр. 04 

Група понуђача: „AXIOM“ doo, Београд, Бановићка 5 и 
PTPD„MANEX“ doo, Крушевац, Трг Деспота стефана 24 

 
6. Поступак отварања понуда спроведен је дана 11.04.2019. године, са почетком у 12:00 часова, а 
окончан истог дана у 12:15 часова. 
 
7. Након разматрања понуда утврђено је:  
 
1) Да је понуда понуђача „KOMERCSERVIS-PRODUKT CO” dоо, Каћ, Делфе Иванић 37, 07 
бр. 404-ЈН-14/19-06 од 10.04.2019. године, прихватљива  у складу са чланом 3. став 1. тачка 33. 
ЗЈН-а.  
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 10.04.2019. године у 12:18 часова.  
 
Понуђени су следећи услови набавке: 
• УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-А:  

2.726.380,00 динара без ПДВ-а; 
• УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ СА ПДВ-ОМ:  

2.999.018,00 динара са ПДВ-ом;  
-критеријум за избор: најнижа понуђена цена; 
-вредност уговора: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне набавке. 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској  години биће реализоване највише до износа 
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години; 
-важност уговора: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 
потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи; 
-фиксност цене: цена фиксна у динарима до окончања Уговора; 
-начин плаћања: у року до 45 дана од дана фактурисања, а по испоруци, извршеном 
квантитативном пријему добара и пријему рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 
Србије“, број 113/17); 
-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 
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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. 
-место  испоруке: ПУ Нови Сад, Н.Ц.”Клиса”, ЦОПО Сремска Каменица, ПУ Суботица, Н.Ц. 
Кула; 
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:  
Сваки производ који се испоручује у моменту пријема у објекат Наручиоца мора имати 
декларацију са датумом производње и роком употребе. Декларација производа мора садржати: 
назив производа; податке о произвођачу (место и име произвођача ); датум производње и рок 
трајања. 
-амбалажа, начин паковања, 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  
здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе („Сл. Гласник РС“ 
92/2011). Декларација обавезно 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 и 16/18) и свим важећим прописима из ове 
области. 
-рок употребе:  Понуђач/Добављач је у обавези да испоручује добра којима је до истека рока 
остало више од ½ декларисаног рока (у моменту пријема у магацин Наручиоца). 
-квалитет: Добра 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“ број 41/2009) и пратећим законима и 
подзаконским актима из ове области. 
-гаранција: Понуђач/добављач даје гаранцију у складу са декларацијом производа. 
-рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуде.  
  
Како је понуђач KOMERCSERVIS-PRODUKT CO” dоо, Каћ, Делфе Иванић 37, доказао да 
испуњава све захтеве предвиђене техничком спецификацијом, све обавезне услове из члана 75., 
као и додатне услове из члана 76. ЗЈН-а захтеване конкурсном документацијом, понуда понуђача 
07 број 404-ЈН-14/19-06 од 10.04.2019. године, са укупном понуђеном ценом за оквирне 
количине у износу од 2.726.380,00 динара без ПДВ-а, је оцењена као прихватљива сходно 
одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 
 
2) Да је понуда понуђача „BOOKMARK“ doo, Београд, Светозара Марковића 79, 07 бр. 404-ЈН-
14/19-07 од 10.04.2019. године, прихватљива  у складу са чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а.  
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 10.04.2019. године у 12:33 часова.  
 
Понуђени су следећи услови набавке: 
• УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-А:  

3.630.000,00 динара без ПДВ-а; 
• УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ СА ПДВ-ОМ:  

3.993.000,00 динара са ПДВ-ом;  
-критеријум за избор: најнижа понуђена цена; 
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-вредност уговора: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне набавке. 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској  години биће реализоване највише до износа 
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години; 
-важност уговора: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 
потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи; 
-фиксност цене: цена фиксна у динарима до окончања Уговора; 
-начин плаћања: у року до 45 дана од дана фактурисања, а по испоруци, извршеном 
квантитативном пријему добара и пријему рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 
Србије“, број 113/17); 
-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. 
-место  испоруке: ПУ Нови Сад, Н.Ц.”Клиса”, ЦОПО Сремска Каменица, ПУ Суботица, Н.Ц. 
Кула; 
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:  
Сваки производ који се испоручује у моменту пријема у објекат Наручиоца мора имати 
декларацију са датумом производње и роком употребе. Декларација производа мора садржати: 
назив производа; податке о произвођачу (место и име произвођача ); датум производње и рок 
трајања. 
-амбалажа, начин паковања, 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  
здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе („Сл. Гласник РС“ 
92/2011). Декларација обавезно 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 и 16/18) и свим важећим прописима из ове 
области. 
-рок употребе:  Понуђач/Добављач је у обавези да испоручује добра којима је до истека рока 
остало више од ½ декларисаног рока (у моменту пријема у магацин Наручиоца). 
-квалитет: Добра 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“ број 41/2009) и пратећим законима и 
подзаконским актима из ове области. 
-гаранција: Понуђач/добављач даје гаранцију у складу са декларацијом производа. 
-рок важења понуде: 61 дан од дана отварања понуде. 
 
Имајући у виду чињеницу да се уговор за предметну јавну набавку закључује на износ процењене 
вредности јавне набавке, и да исти важи до утрошка средстава, те да се по уговору никако не би 
могло бити извршено плаћање изнад процењене вредности, а како је понуђач „BOOKMARK“ 
doo, Београд, Светозара Марковића 79, дао цене према оквирним количинама које премашују 
процењену вредност предметне набавке у износу од 3.630.000,00 динара без ПДВ-а (узимајући у 
обзир и став Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у Решењу бр. 4-

 4/9 



00-1131/2015 од 01.07.2015. године), понуда понуђача „BOOKMARK“ doo, Београд, Светозара 
Марковића 79, је оцењена као прихватљива. 
Како је понуђач „BOOKMARK“ doo, Београд, Светозара Марковића 79, доказао да испуњава 
све захтеве предвиђене техничком спецификацијом, све обавезне услове из члана 75., као и 
додатне услове из члана 76. ЗЈН-а захтеване конкурсном документацијом, понуда понуђача 07 
број 404-ЈН-14/19-07 од 10.04.2019. године, са укупном понуђеном ценом за оквирне количине у 
износу од 3.630.000,00 динара без ПДВ-а, је оцењена као прихватљива сходно одредби члана 
3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 
 
3) Да је понуда понуђача „PRICIPAL DUO“ doo, Чачак, Трнава, Ђакона Авакума бб, 07 бр. 
404-ЈН-14/19-08 од 11.04.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно 
испуњени услови из члана 3. става 1. тачка 33., а у вези члана 106. став 1. тачка 2. ЗЈН-а. 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 11.04.2019. године у 09:05 часова.  
 
Понуђени су следећи услови набавке: 
• УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-А:  

2.339.680,00 динара без ПДВ-а; 
• УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ СА ПДВ-ОМ:  

2.573.648,00 динара са ПДВ-ом;  
-критеријум за избор: најнижа понуђена цена; 
-вредност уговора: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне набавке. 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској  години биће реализоване највише до износа 
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години; 
-важност уговора: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 
потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи; 
-фиксност цене: цена фиксна у динарима до окончања Уговора; 
-начин плаћања: у року до 45 дана од дана фактурисања, а по испоруци, извршеном 
квантитативном пријему добара и пријему рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 
Србије“, број 113/17); 
-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. 
-место  испоруке: ПУ Нови Сад, Н.Ц.”Клиса”, ЦОПО Сремска Каменица, ПУ Суботица, Н.Ц. 
Кула; 
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:  
Сваки производ који се испоручује у моменту пријема у објекат Наручиоца мора имати 
декларацију са датумом производње и роком употребе. Декларација производа мора садржати: 
назив производа; податке о произвођачу (место и име произвођача ); датум производње и рок 
трајања. 
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-амбалажа, начин паковања, 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  
здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе („Сл. Гласник РС“ 
92/2011). Декларација обавезно 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 и 16/18) и свим важећим прописима из ове 
области. 
-рок употребе:  Понуђач/Добављач је у обавези да испоручује добра којима је до истека рока 
остало више од ½ декларисаног рока (у моменту пријема у магацин Наручиоца). 
-квалитет: Добра 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“ број 41/2009) и пратећим законима и 
подзаконским актима из ове области. 
-гаранција: Понуђач/добављач даје гаранцију у складу са декларацијом производа. 
-рок важења понуде: 62 дана од дана отварања понуде.  
  
Прегледом понуде констатовано је да понуђач „PRICIPAL DUO“ doo, Чачак, Трнава, Ђакона 
Авакума бб, у својој понуди није доставио доказе којима би потврдио испуњеност додатних 
услова дефинисаних конкурсном документацијом у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Тачније, понуђач 
није испунио услов који се тиче техничког капацитета. Наиме, Наручилац је конкурсном 
документацијом предвидео да понуђач мора да послује, односно  да докаже да послује у складу са 
следећим стандардима: 
- ISO 9001 који се односи на систем менаџмента квалитета и HACCP који се односи на систем 
безбедности хране, односно ISO 22000 који се односи на систем менаџмента безбедности хране 
и представља супститут за кумулативно испуњеност стандарда на које се односе ISO 9001 и 
HACCP; 
- OHSAS 18001 који се односи на систем менаџмента заштите здравља и безбедношћу на раду 
односно његов супститу ISO 45001 који се такође односи на систем менаџмента безбедношћу и 
здрављем на раду; 
- ISO 14001 који се односи на систем еколошког менаџмента. 
Понуђач „PRICIPAL DUO“ doo, Чачак, Трнава, Ђакона Авакума бб, у својој понуди доставио 
је сертфикат Assessors Global Group бр. HACCP-AGG-33  од 10.08.2018. године којим је доказао 
испуњеност стандарда у складу са HACCP-ом.  
Даље, у својој понуди доставио је сертфикат RINA бр. GDO/18/317 од 10.08.2018. године који се 
односи на испуњеност стандарда IFS Food Version 6.1 (International food standard), поменути 
стандард сматра се супститутом ISO 22000 стандарда. 
Понуђач је у својој понуди доставио Уговор о пословној сарадњи бр. 04-1277 од 25.03.2016. 
године закључен са Научним институтом за ветеринарство Србије, Уговор о стручној и 
лабораторијској сарадњи бр. 2 од 03.01.2013. године закључен са Институом за хигијену и 
технологију меса и Уговор бр. 2912/1 од 14.11.2007. године закључен са Заводом за јавно здравље 
у Чачку, који не доказују нити један додатни услов захтеван конкурсном документацијом у складу 
са чланом 76. ЗЈН-а. 
Понђач „PRICIPAL DUO“ doo, Чачак, Ђакона Авакума бб, Трнава није доставио доказе да 
послује у складу са преосталим стандардима захтеваним конкурсном документацијом, односно 
није доставио доказе о испуњености OHSAS 18001 стандарда који се односи на систем 
менаџмента заштите здравља и безбедношћу на раду односно за његов супститут ISO 45001 који 
се такође односи на систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду, као ни за ISO 14001 
стандард који се односи на систем еколошког менаџмента. 
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У складу са наведеним, како понуђач „PRICIPAL DUO“ doo, Чачак, Ђакона Авакума бб, 
Трнава, својом понудом 07 бр. 404-ЈН-14/19-08 од 11.04.2019. године са укупном понуђеном 
ценом у износу од 2.339.680,00 динара без ПДВ-а, није кумулативно испунио све захтеве у 
складу са одредбом члана 3. става 1. тачка 33. а у вези члана 106. став 1. тачка 2. ЗЈН-а, његова 
понуда је оцењена оцењена као неприхватљива.  
 
4) Да је понуда групе понуђача „AXIOM“ doo, Београд, Бановићка 5 и PTPD „MANEX“ doo, 
Крушевац, Трг Деспота Стефана 24, 07 бр. 404-ЈН-14/19-09 од 11.04.2019. године, прихватљива  
у складу са чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а.  
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 11.04.2019. године у 09:11 часова. 
 
Понуђени су следећи услови набавке: 
• УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-А:  

2.422.294,00 динара без ПДВ-а; 
• УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ СА ПДВ-ОМ:  

2.664.523,40 динара са ПДВ-ом;  
-критеријум за избор: најнижа понуђена цена; 
-вредност уговора: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне набавке. 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској  години биће реализоване највише до износа 
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години; 
-важност уговора: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 
потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи; 
-фиксност цене: цена фиксна у динарима до окончања Уговора; 
-начин плаћања: у року до 45 дана од дана фактурисања, а по испоруци, извршеном 
квантитативном пријему добара и пријему рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 
Србије“, број 113/17); 
-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. 
-место  испоруке: ПУ Нови Сад, Н.Ц.”Клиса”, ЦОПО Сремска Каменица, ПУ Суботица, Н.Ц. 
Кула; 
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:  
Сваки производ који се испоручује у моменту пријема у објекат Наручиоца мора имати 
декларацију са датумом производње и роком употребе. Декларација производа мора садржати: 
назив производа; податке о произвођачу (место и име произвођача ); датум производње и рок 
трајања. 
-амбалажа, начин паковања, 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  
здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе („Сл. Гласник РС“ 
92/2011). Декларација обавезно мора да садржи датум производње, рок трајања, назив и седиште 
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произвођача, и друге податке  у складу са Правилником о декларисању, означавању и 
рекламирању хране („Сл Гласник РС“ бр. 19/2017 и 16/18) и свим важећим прописима из ове 
области. 
-рок употребе:  Понуђач/Добављач је у обавези да испоручује добра којима је до истека рока 
остало више од ½ декларисаног рока (у моменту пријема у магацин Наручиоца). 
-квалитет: Добра 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“ број 41/2009) и пратећим законима и 
подзаконским актима из ове области. 
-гаранција: Понуђач/добављач даје гаранцију у складу са декларацијом производа. 
-рок важења понуде: 61 дан од дана отварања понуде. 
 
У складу са чланом 93. став 4. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12 и 
68/2015, групи понуђача је 12.04.2019. године послат захтев за исправку рачунске грешке, уочене 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
У обрасцу понуде са обрасцем структуре цене уочене су следеће грешке: 
 
- у Обрасцу понуде са обрасцем структуре цене утврђено је да је за ставке под редним бројем 2, 3 
и 4, у колони „Стопа ПДВ-а“ наведена стопа од 20%, а треба да буде 10%;  
- да је за ставку под редним бројем 2  у колони „Износ ПДВ-а“ наведен износ 93.840,00, а треба 
да стоји износ 46.920,00, у колони „Укупна вредност понуде са ПДВ-ом“ наведен износ 
563.040,00, а треба да стоји износ 516.120,00; 
- да је за ставку под редним бројем 3  у колони „Износ ПДВ-а“ наведен износ 250.884,00, а 
треба да стоји износ 125.442,00, у колони „Укупна вредност понуде са ПДВ-ом“ наведен 
износ 1.505.304,00, а треба да стоји износ 1.379.862,00;  
- да је за ставку под редним бројем 4  у колони „Износ ПДВ-а“ наведен износ 9.260,00, а треба 
да стоји износ 4.630,00, у колони „Укупна вредност понуде са ПДВ-ом“ наведен износ 
55.560,00, а треба да стоји износ 50.930,00;  
- да је за ставку под редним бројем 5  у колони „Износ ПДВ-а“ наведен износ 64.200,00, а треба 
да стоји износ 32.100,00, у колони „Укупна вредност понуде са ПДВ-ом“ наведен износ 
385.200,00, а треба да стоји износ 353.100,00;  
- да је за ставку „УКУПНО“  у колони „Износ ПДВ-а“ наведен износ 451.321,40, а треба да 
стоји износ 242.229,40, у колони „Укупна вредност понуде са ПДВ-ом“ наведен износ 
2.873.615,40, а треба да стоји износ 2.664.523,40.  
 
Група понуђач је дана, 15.04.2019. године, путем мејла потврдила сагласност са уоченом 
рачунском  грешком. 
 
Како је група понуђача „AXIOM“ doo, Београд, Бановићка 5 и PTPD„MANEX“ doo, 
Крушевац, Трг Деспота Стефана 24, доказла да испуњава све захтеве предвиђене техничком 
спецификацијом, све обавезне услове из члана 75, као и додатне услове из члана 76. ЗЈН-а 
захтеване конкурсном документацијом, понуда групе понуђача 07 број 404-ЈН-14/19-09 од 
11.04.2019. године, са укупном понуђеном ценом у износу од 2.422.294,00 динара без ПДВ-а је 
оцењена као прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 
 
8. Наручилац је прибавио прихватљивe понудe понуђача „KOMERCSERVIS-PRODUKT CO” 
dоо, Каћ, Делфе Иванић 37, 07-404-ЈН-14/19-06 од 10.04.2019. године, по понуђеној цени за 
оквирне количине од 2.726.380,00 динара без ПДВ-а, понуђача „BOOKMARK“ doo, Београд, 
Светозара Марковића 79, 07-404-ЈН-14/19-07 од 10.04.2019. године, по понуђеној цени за 
оквирне количине од 3.630.000,00 динара без ПДВ-а, и групе понуђача „AXIOM“ doo, 
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Београд, Бановићка 5 и PTPD„MANEX“ doo, Крушевац, Трг Деспота стефана 24, 07-404-ЈН-
14/19-09 од 11.04.2019. године, по понуђеној цени за оквирне количине од 2.422.294,00 динара 
без ПДВ-а. 
Прихватљиве понуде Наручилац је оцењивао применом критеријума најнижа понуђена цена. 
 
9. На основу изложеног, Уговор у поступку јавне набавке мале вредности добара: Риба свежа и 
замрзнута за одсек Нови Сад, ЈН број 14/19,  у износу процењене вредности јавне набавке од 
3.000.000,00 динара без ПДВ-а, додељује се групи понуђача:  
 
 

„AXIOM“ doo, Београд, Бановићка 5 и 
PTPD„MANEX“ doo, Крушевац, Трг Деспота стефана 24 

 

 

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 5 (пeт) дана од дана објаве 
Одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, сходно члану 149. став 6. 
Закона о јавним набавкама.       
 
 
 
 
 
                                                                                                ПОМОЋНИК МИНИСТРА  
                                                                                                      НАЧЕЛНИК СЕКТОРА  
  
 
                             Жељко Веселиновић 
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