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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-6/20-10 

Датум 18.08.2020. 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-6/20-9 од 13.08.2020. године, 
доносим 
 
 

О Д Л У К У 
о закључењу оквирног споразума за ЈН број 6/20 

 
 
1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ оквирни споразум у отвореном поступку јавне набавке добара - 
Конзервирани месни производи, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 6/20 
 
са понуђачем „Neoplanta“ doo, Нови Сад на износ процењене вредности предметне набавке за 
две године према оквирним количинама од 40.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност 
понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. и 2021. годину износи 31.775.000,00 
динара без ПДВ-а са укупно остварених 70 бодова (цена 60 бодова; квалитет: 10 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 7.563.000,00 динара без ПДВ-а и 
 
  - за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 
количинама од 30.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 
оквирним количинама за 2021. годину износи 24.212.000,00 динара без ПДВ-а.  
 
2. ОДБИЈА СЕ понуда групе понуђача „Bookmark“ doo, Београд и „Carnex“ doo, Врбас 07 
број 404-ЈН-6/20-06 од 27.07.2020. године 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. 
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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-6/20 од 

30.06.2020. године, Министарство унутрашњих послова као Наручилац, спровело је отворени 

поступак јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума-Конзервирани месни 

производи, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 6/20. 

 
Процењена вредност јавне набавке за три године износи 60.000.000,00 динара без ПДВ-а, и то: 
 

Опис       2020. годину        2021. годину         2022. годину 

Конзервирани месни 
производи 

10.000.000,00 динара 
без ПДВ-а 

 

30.000.000,00 динара 
без ПДВ-а 

 

20.000.000,00 
динара без ПДВ-а 

 

Укупно за све три 
године: 

                      60.000.000,00 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 24.04.2020. 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 10.07.2020. 
године на Порталу Управе за јавне набавке, Службеном гласнику Републике Србије и на сајту 
Министарства унутрашњих послова. Рок за доставу понуда био је 27.07.2020. године до 10:00 
часова.  
 
 Благовремено понудe су  доставили следећи понуђачи:  
 

 „Група понуђача „Bookmark“ doo, Београд и „Carnex“ doo, Врбас и 

 „Neoplanta“ doo, Нови Сад. 
 
Поступак отварања понуда спроведен је дана 27.07.2020. године, са почетком у 12:00 часова, а 
окончан истог дана у 12:10 часова. 
 

Критеријум за избор најповољније понуде је „економски најповољнија понуда“ са применом 
следећих елемента 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 
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НАПОМЕНА: У случају да два или више понуђача имају исти укупан број бодова, 
најповољнијом понудом сматраће се понуда понуђача који је понудио нижу цену.  

 
БОДОВИ ЗА ЦЕНУ РАЧУНАЈУ СЕ ПО ФОРМУЛИ  
 
60  x      најнижа понуђена цена  
 цена из понуде која се бодује  
 
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 ЗАКВАЛИТЕТ 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 понуда утврђено је следеће: 
 
1) Да је понуда групе понуђача „Bookmark“ doo, Београд и „Carnex“ doo, Врбас 07 број 
404-ЈН-6/20-06 од 27.07.2020. године са укупном понуђеном ценом од 60.109.500,00 динара без 
ПДВ–а (за 2020., 2021. и 2022. годину) неприхватљива, у складу са одредбама члана 3. став 1. 
тачка 32. и 33 ЗЈН-а. 
 
Група понуђача „Bookmark“ doo, Београд и „Carnex“ doo, Врбас благовремено је доставила 
понуду тј. иста је пристигла дана 27.07.2020. године у 09:03 часова. 
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 
ИЗНОСИ БЕЗ ПДВ-а: износи 9.586.500,00 динара. 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 
СА ПДВ-ом: износи 11.503.800,00 динара. 
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 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 
ИЗНОСИ БЕЗ ПДВ-а: износи 30.731.500,00 динара. 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 
СА ПДВ-ом: износи 36.877.800,00 динара. 
 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 
ИЗНОСИ БЕЗ ПДВ-а: износи 19.791.500,00 динара. 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 
СА ПДВ-ом: износи 23.749.800,00 динара. 
 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА 
СВЕ ТРИ ГОДИНЕ БЕЗ ПДВ-а: износи 60.109.500,00 динара.  

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА 
СВЕ ТРИ ГОДИНЕ СА ПДВ-ом: износи 72.131.400,00 динара.  
 

Критеријум за избор: економски најповољнија понуда;  
Вредност уговора: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне набавке; 
Фикснос цене: Јединичне цене су фиксне 60 дана од дана закључења уговора; 
Рок и динамика испоруке: Редовна испорука се врши континуирано, по захтеву Наручиоца, а 
најкасније у року од 3 (три) дана по писаногм захтеву наручиоца. Испорука у хитним и 
непредвиђеним ситуацијама се реализује у року од 12 h од момента упућеног е-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: Централни магацин Звездара, Београд и магацин Куршумлија; 
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.    
Начин испоруке: Наменским возилом за  предметна добра; 
Напомена: Сваки производ који се испоручује у моменту пријема у објекат Наручиоца мора 
имати декларацију са датумом производње и роком употребе до истека остало више ½ од 
декларисаног рока у моменту пријема у магацин Наручиоца. Декларација производа обавезно  
мора да садржати назив производа, податке о произвођачу (назив и седиште произвођача), датум 
производње и рок трајање  и друге податке у скалду са Правилником о декларисаеу означавању и 
рекламирању хране ("Сл. гласник РС", бр. 19/2017, 16/2018 и 17/2020) и свим важећим 
прописима 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 садрже својствене 
органолептичке особине у декларисаном року употребе и мора бити у складу са одредбама 
Закона о предмета опште употребе („Сл. гласник“ бр, 25/19) и пратећим подзаконским актима из 
ове области;  
Рок употребе: Понуђач је у обавези да испоручује добра којима је до истека рока трајања остало 
више од ½ декларисаног рока (у моменту пријема у магацин Наручиоца); 
Квалитет: Добра који су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће 
стандарде, да испуњавају услове у погледу здравствене исправности и безбедности за исхрану 
људи, а све у складу са важећим законским прописима Закон о безбедности хране („Сл гласник 
РС“ 41/09 и 17/19); Правилником о квалитету уситњеног меса, полупроизводима и производима 
од меса („ Сл. гласник РС“ бр50/19); Правилник о декларисању, означавању и рекламирању 
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хране ("Сл. гласник РС", бр. 19/2017, 16/2018 и 17/2020) и другим важећим законским 
прописима који уређују ову област. 
Предметна добра морају бити произведена у складу са IFS food стандардом (за све фазе 
производње од обраде меса до паковања). 
Понуђач је у обавези да као доказ да су предметна добра произведена у складу са IFS food 
стандардом (за све фазе производње од обраде меса до паковања) достави фотокопију важећег 
сертификата стандарда IFS food (за све фазе производње од обраде меса до паковања) издату од 
стране акредитованог сертификационог тела“.  
Напомена: У колико понуђач не достави тражени  сертификат стандарда IFS food понуда 
ће бити оцењена као неприхватљива. 
Начин испоруке: Наменским возилом за предметна добра; 
Гаранција у складу са произвођачком декларацијом; 
Вредност и важење оквирног споразума: Оквирни споразум се закључује на три године, 
минимум са два понуђача/ добављача, а може и више који буду испунили обавезне и додатне 
услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и захтеве 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 предметно добро. Уколико 
наручилац не добије унапред одређени број прихватљивих понуда, наручилац може да закључи 
оквирни споразим и са мањим бројем понуђача, односно са једним; 
Рок важења понуде: 91 дан од дана отварања понуда; 
Период важења појединачног уговора: Уговор се закључује на период до годину дана од дана 
обостраног потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре 
наступи. 
 
Конкурсном документацијом израђеном у предметном поступку наведено је да ће оцену 
квалитета обављати акредитована лабораторија методом бодовања на основу испитивања 
сензорних својстава квалитета-сензорне анализе. Испитивање сензорних својстава квалитета – 
сензорна анализа, вршиће се методом бодовања на основу којег ће се рангирати понуде и извести 
оцена квалитета. 
Сензорна анализа је оцењивање одабраних и дефинисаних репрезентативних својстава квалитета 
добара која су предмет јавне набавке, а према важећим прописима: 
- Законом о безбедности хране („Службени гласник РС“ број 41/2009 и 17/19); 
- 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) и 
- Правилником о квалитету уситњеног меса, полупроизводима и производима од меса („Сл. 
гласник РС“ 50/2019);. 
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 оцењују 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; 
- Збир коригованих оцена претставља коначну нумеричку вредност која је изражена у 
процентима и назива се % од максимално могућег квалитета и 
- Вредност % од максимално могућег квалитета дели се збиром коефицијента важности и добија 
се квантитативни израз укупног квалитета као пондерисана средња вредност датигх оцена 
(бодова) за одређена репрезентативна својства.  
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У поступцку  јавне набавке добара конзервисани месни производи, за потребе Министарства 
унутрашњих послова, извршиће се компаративна сензорна анализа узорка свих 7 (седам) 
производа датих у техничкој спецификацији добара. 
 
 Резултат анализе и стручног разматрања (извештај лабораторије) биће дат у 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 

 
За сваког понуђача  ће бити изведена просечна оцена целог испитиваног асортимана:  
збир појединачних оцена узорака / број узорака 7 (седам) = просечна оцена асортимана 
Понуда понуђача ће се сматрати неодговарајућом у случају да је просечна оцена асортимана 
испод 4,00  (за цео асортиман од 7 производа). 
  
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 квлаитета, односно упоредну анализу сензорних параметара квалитета на начин 
како је дефинисано конкурсном документацијом и сачинила извештај о извршеном 
лабораторијском испитивању квалитета. 
 
Институт за хигијену и технологију меса је у свом Извештају број 2454 од 11.08.2020. године 
извео просечну оцену целог асортимана од 7 (седам) производа по следећој формули: 

 
збир појединачних оцена узорака / број узорака 7 (седам) = просечна оцена асортимана. 
  
Асортиман производа који је понудила група понуђача „Bookmark“ doo, Београд и „Carnex“ 
doo, Врбас у понуди 07 број 404-ЈН-6/20-06 од 27.07.2020. године према Извештају Института за 
хигијену и технологију оцењен је са следећим оценама: 
- за месни нарезак 150 гр, лименка, лако отварање изведена је просечна оцена 3,41(добар); 
- за нарезак говеђи 150 гр, лименка, лако отварање изведена је просечна оцена 3,84 (врло добар); 
- за паштету јетрену 150 гр, лименка, лако отварање изведена је просечна оцена 4,25 (врло 
добар); 
- за паштету јетрену  50 гр, ал фолија изведена је просечна оцена 4,03 (врло добар);                        
- за паштету говеђу 150 гр, лименка, лако отварање изведена је просечна оцена 3,49 (добар);            
- за паштету  пилећу 150 гр, лименка, лако отварање изведена је просечна оцена 4,08 (врло 
добар) и   
- за паштету пилећу 50 гр, ал фолија) изведена је просечна оцена 3,02 (добар).  

Тако да укупна просечна оцена асортимана иноси 3,73 (врло добар).  
 

Конкурсном документацијом у предметном поступку предвиђено да ће за сваког понуђача бити 
изведена оцена за производе који су предмет лаборатоијског испитивања и да ће понуда 
понуђача чија је добијена просечна оцена (асортимана од 7 производа) испод 4,00 бити одбијена 
као неодговарајућа. 
 
На основу свега наведеног, понуда групе понуђача „Bookmark“ doo, Београд и „Carnex“ doo, 
Врбас оцењивана је као неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 
члана 3. став 1. тачка 32. и 33. ЗЈН–а. 
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2) Да је понуда понуђача  „Neoplanta“ doo, Нови Сад 07 број 404-ЈН-6/20-07 од 27.07.2020. 
године са укупном понуђеном ценом од 47.359.000,00 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 „Neoplanta“ doo, Нови Сад благовремено је доставио понуду тј. иста је пристигла 
дана 27.07.2020. године у 09:42 часова. 
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 
ИЗНОСИ БЕЗ ПДВ-а: износи 7.563.000,00 динара. 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 
СА ПДВ-ом: износи 9.075.600,00 динара. 
 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 
ИЗНОСИ БЕЗ ПДВ-а: износи 24.212.000,00 динара. 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 
СА ПДВ-ом: износи 29.054.400,00 динара. 
 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 
ИЗНОСИ БЕЗ ПДВ-а: износи 15.584.000,00 динара. 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 
СА ПДВ-ом: износи 18.700.800,00 динара 
 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА 
СВЕ ТРИ ГОДИНЕ БЕЗ ПДВ-а: износи 47.359.000,00 динара.  

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА 
СВЕ ТРИ ГОДИНЕ СА ПДВ-ом: износи 56.830.800,00 динара.  
 

Критеријум за избор: економски најповољнија понуда;  
Вредност уговора: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне набавке; 
Фикснос цене: Јединичне цене су фиксне 60 дана од дана закључења уговора; 
Рок и динамика испоруке: Редовна испорука се врши континуирано, по захтеву Наручиоца, а 
најкасније у року од 3 (три) дана по писаногм захтеву наручиоца. Испорука у хитним и 
непредвиђеним ситуацијама се реализује у року од 12 h од момента упућеног е-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: Централни магацин Звездара, Београд и магацин Куршумлија;  
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.    
Начин испоруке: Наменским возилом за  предметна добра; 
Напомена: Сваки производ који се испоручује у моменту пријема у објекат Наручиоца мора 
имати декларацију са датумом производње и роком употребе до истека остало више ½ од 
декларисаног рока у моменту пријема у магацин Наручиоца. Декларација производа обавезно  
мора да садржати назив производа, податке о произвођачу (назив и седиште произвођача), датум 
производње и рок трајање  и друге податке у скалду са Правилником о декларисаеу означавању и 
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рекламирању хране ("Сл. гласник РС", бр. 19/2017, 16/2018 и 17/2020) и свим важећим 
прописима 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 садрже својствене 
органолептичке особине у декларисаном року употребе и мора бити у складу са одредбама 
Закона о предмета опште употребе («Сл.гласник бр, 25/19) и пратећим подзаконским актима из 
ове области;  
Рок употребе: Понуђач је у обавези да испоручује добра којима је до истека рока трајања остало 
више од ½ декларисаног рока (у моменту пријема у магацин Наручиоца); 
Квалитет: Добра који су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће 
стандарде, да испуњавају услове у погледу здравствене исправности и безбедности за исхрану 
људи, а све у складу са важећим законским прописима Закон о безбедности хране („Сл. гласник 
РС“ 41/09 и 17/19); Правилником о квалитету уситњеног меса, полупроизводима и производима 
од меса („Сл. гласник РС“ бр50/19); Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране 
("Сл. гласник РС", бр. 19/2017, 16/2018 и 17/2020) и другим важећим законским прописима који 
уређују ову област; 
Предметна добра морају бити произведена у складу са IFS food стандардом (за све фазе 
производње од обраде меса до паковања); 
Понуђач је у обавези да као доказ да су предметна добра произведена у складу са IFS food 
стандардом  (за све фазе производње од обраде меса до паковања) достави фотокопију важећег 
сертификата стандарда IFS food (за све фазе производње од обраде меса до паковања) издату од 
стране акредитованог сертификационог тела“;  
Напомена: У колико понуђач не достави тражени  сертификат стандарда IFS food понуда 
ће бити оцењена као неприхватљива. 
Начин испоруке: Наменским возилом за предметна добра; 
Гаранција у складу са произвођачком декларацијом; 
Вредност и важење оквирног споразума: Оквирни споразум се закључује на три године, 
минимум са два понуђача/ добављача, а може и више који буду испунили обавезне и додатне 
услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и захтеве 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 предметно добро. Уколико 
наручилац не добије унапред одређени број прихватљивих понуда, наручилац може да закључи 
оквирни споразим и са мањим бројем понуђача, односно са једним; 
Рок важења понуде: 120 дана од дана отварања  понуда; 
Период важења појединачног уговора: Уговор се закључује на период до годину дана од дана 
обостраног потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре 
наступи. 
Конкурсном документацијом израђеном у предметном поступку наведено је да ће оцену 
квалитета обављати акредитована лабораторија методом бодовања на основу испитивања 
сензорних својстава квалитета-сензорне анализе. Испитивање сензорних својстава квалитета – 
сензорна анализа, вршиће се методом бодовања на основу којег ће се рангирати понуде и извести 
оцена квалитета. 
Сензорна анализа је оцењивање одабраних и дефинисаних  репрезентативних својстава 
квалитета добара која су предмет јавне набавке, а према важећим прописима:  
- Законом о безбедности хране („Службени гласник РС“ број 41/2009 и 17/19) 
-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 квалитету уситњеног меса, полупроизводима и производима од меса 
(„Сл.Гласник РС“ 50/2019). 
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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 оцењују 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 
-Збир коригованих оцена претставља 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 датигх оцена 
(бодова) за одређена репрезентативна својства.  
У поступцку  јавне набавке добара конзервисани месни производи, за потребе Министарства 
унутрашњих послова, извршиће се компаративна сензорна анализа узорка свих 7(седам) 
производа датих у техничкој спецификацији добара. 
 
 Резултат анализе и стручног разматрања (извештај лабораторије) биће дат у 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 

 
За сваког понуђача  ће бити изведена просечна оцена целог испитиваног асортимана:  
збир појединачних оцена узорака / број узорака 7 (седам) = просечна оцена асортимана 
Понуда понуђача ће се сматрати неодговарајућом у случају да је просечна оцена асортимана 
испод 4,00 (за цео асортиман од 7 производа).  
  
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 2454 од 11.08.2020. године 
извео просечну оцену целог асортимана од 7 производа по следећој формули: 

 
збир појединачних оцена узорака / број узорака 7 (седам) = просечна оцена асортимана. 
  
Асортиман производа који је понудио понуђач „Neoplanta“ doo Нови Сад у понуди 07 број 
404-ЈН-6/20-07 од 27.07.2020. године према Извештају Института за хигијену и технологију 
оцењена је следећим оценама 
- за месни нарезак  150 гр, лименка, лако отварање изведена је  просечна оцена 4,20 (врло 
добар);  
- за нарезак говеђи 150 гр,  лименка, лако отварање изведена је просечна оцена 4.03 (врло 
добар);  
-  за паштету јетрену 150 гр, лименка, лако отварање изведена је просечна оцена 4,19 (врло 
добар);  
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- за паштету јетрену 50 гр, ал фолија изведена је просечна оцена 4,32 (врло добар); 
- за паштету говеђу 150 гр, лименка, лако отварање изведена је просечна оцена 4,14 (врло 
добар);  
- за паштету пилећу 150 гр, лименка, лако отварање изведена је просечна оцена 4,23 (врло 
добар); и  
-  за паштету пилећу 50 гр, ал фолија изведена је просечна оцена 3,88 (врло добар). Тако да 
укупна поречна оцена асортимана иноси 4,14 ( врло добар). 
 
 
Цена за 2020. годину 
 
 

   60  x     7.563.000,00 динара     = 60 бодова 
                                                           7.563.000,00 динара 
 
Укупно за 2020. годину  
 

ЦЕНА  7.563.000,00 динара без ПДВ-а   60 бодова 

КВАЛИТЕТ просечна оцена асортимана 4,14  10 бодова 

 
                                УКУПНО ОСТВАРЕНИ  БРОЈ БОДОВА: 

70 бодова 

 
Цена за 2021. годину 

 
60  x     24.212.000,00 динара = 60 бодова 

                                                           24.212.000,00 динара  
 
Укупно за 2021. годину 
 

ЦЕНА 24.212.000,00 динара без ПДВ-а   60 бодова 

КВАЛИТЕТ просечна оцена асортимана 4,14  10 бодова 

 
                                УКУПНО ОСТВАРЕНИ  БРОЈ БОДОВА: 

  
70 бодова 

 
Цена за 2022. годину 

 
60  x       15.584.000,00  динара  = 60 бодова 

                                                            15.584.000,00  динара  
 
Укупно за 2022. годину 

ЦЕНА                                                             
15.584.000,00  динара без ПДВ-а   

60 бодова 

КВАЛИТЕТ просечна оцена асортимана 4,14  10 бодова 

 
                                УКУПНО ОСТВАРЕНИ  БРОЈ БОДОВА: 

  
70 бодова 
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Укупно за све три године 

60  x    47.359.000,00 динара = 60 бодова 
                                                           47.359.000,00 динара  
 

ЦЕНА 47.359.000,00 динара без ПДВ-а   60бодова 

КВАЛИТЕТ просечна оцена асортимана 4,14  10 бодова 

 
                                УКУПНО ОСТВАРЕНИ  БРОЈ БОДОВА: 

  
70 бодова 

  
Након изведене рачунске формуле наведени понуђач за понуђену укупну цену за све три године  
добио је 60 бодова. Како је наведено да понуда  понуђача „Neoplanta“ doo, Нови Сад, добија 10 
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 70. 
 
На основу свега напред наведеног, понуда понуђача „Neoplanta“ doo, Нови Сад 07 број 404-ЈН-
6/20-07 од 27.07.2020. године  оцењена је као прихватљива. 
 
 

III 
 

 У отвореном поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке добара - Конзервирани 
месни производи, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 6/20, Наручилац је 
прибавио прихватљиву понуду  
          
понуђача „Neoplanta“ doo, Нови Сад 07 број 404-ЈН-6/20-07 од 27.07.2020. године по понуђеној 
цени за оквирне количине за 2020. годину у износу од 7.563.000,00 динара без ПДВ-а, за 2021. 
годину у износу од 24.212.000,00 динара без ПДВ-а за 2022. годину у износу од 15.584.000,00 
динара без ПДВ-а што укупно за све три године према окиврним количинама износи 
47.359.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Прихватљива понуда оцењивана је применом критеријума економски најповољнија понуда. 
 
Наручилац је прибавио и неприхватљиву понуду групе понуђача „Bookmark“ доо, Београд и 
„Carnex“ д.о.о., Врбас. 
 
 

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 - Конзервирани месни производи, за 

потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 6/20 на период од 2 (две) године (за 

2020 и 2021 годину) са понуђачем   
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 „Neoplanta“ doo Нови Сад на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 
количинама од 40.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 
оквирним количинама за 2020. и 2021. годину износи 31.775.000,00 динара без ПДВ-а, са (цена 60 
бодова; квалитет: 10 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 7.563.000,00 динара без ПДВ-а, и 
 
  - за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 
количинама од 30.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 
оквирним количинама за 2021. годину износи 24.212.000,00 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 


