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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

07 број 404-ЈН-72/18-15 
Датум: 09.07.2018. године 

Б е о г р а д 
 
  

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 
68/15),  Извештаја 07 број 404-ЈН-72/18-14 од 27.06.2018. године о стручној оцени понуда у 
отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за набавку добара: Електро материјал,                         
ЈН број 72/18, доносим 
 
 

О Д Л У К У 
о закључењу оквирног споразума у отвореном поступку јавне набавке добара:                             

Електро материјал, ЈН број 72/18 
 

  1. Оквирни споразум у отвореном поступку јавне набавке добара:  Електро материјал, ЈН број 
72/18, закључује се са понуђачима: 

 
1. „Rid Inženjering“ d.o.o., Господара Вучића 3 , 11000 Београд; 
2. „UNIPROM“ d.o.o., Батајнички пут 3А, 11080 Земун. 
3. „OGAREVIĆ TRADE“ d.o.o, Церски венац 17, стан 7, 11032 Београд; 
4. „BIMBО“ d.o.o., Београдска 229, 11253 Сремчица; 
5. „SIT Systems“ d.o.o., Милан Ракић 1, 11000 Београд; 
6. „MAK TRADE GROUP“ d.o.o., Подавалска 2 Б, 11231 Београд. 

 
 (на период од три године, односно 2018., 2019. и 2020. годину на износ процењене вредности 
набавке и износи 30.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно  36.000.000,00 динара са ПДВ-ом). 
 
 2. Одбија се као неприхватљива понуда понуђача „MITEL MONT“ d.o.o., Карађорђева 50, 
Крагујевац. 
 
 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. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
I 

На основу члана 32. 40., 40а. Закона о јавним набавкама и Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке 07 број 404-ЈН-72/18-01 од 12.06.2018. године, Министарство унутрашњих послова као 
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Наручилац, спровело је отворени поступак јавне набавке добара са закључењем оквирног 
споразума на период од три године (за 2018., 2019. и 2020. годину), са поновним отварањем 
конуренције: Електро материјал, ЈН број 72/18. 
        Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључење уговoра о јавној набавци. 
Трајање оквирног споразума је 3 (три) године и то оквирног споразума једног наручиоца са 
минимум 2 (два) понуђача. 
        У складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним набавкама, уколико наручилац не дoбије 
унапред одређени број прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни споразум са 
мањим бројем понуђача, односно и са једним. 

 
Процењена вредност јавне набавке: 30.000.000,00 динара без ПДВ-а;  

  

Опис 2018. година 2019. година 2020. година 

Електро материјал  10.000.000,00 динара без 
ПДВ-а 

 

10.000.000,00 динара 
без ПДВ-а 

 

10.000.000,00 динара 
без ПДВ-а 

 

Укупно:  30.000.000,00 динара без ПДВ-а 

   
     Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2018. 
годину, економска класификација 4269.  

 
Наручилац је предвидео да ће се одлуку о издавању појединачних наруџбеница/уговора донети на 
основу критеријума најнижа понуђена цена. 
 

Рок за подношење понуда био је 27.06.2018. године до 10:00 часова. Благовремено су понуде 
доставили следећи понуђачи:  
 

Број под којим је 

понуда заведена 
Назив понуђача 

Датум пријема 

понуде 
Сат 

07  бр.404-ЈН-72/18-5 

Понуда бр. 1 

 „Rid Inženjering“ d.o.o. 
Господара Вучића 3 , 11000 
Београд 

25.06.2018. године 10:15 часова 

07 број 404-ЈН-72/18-6 

Понуда бр. 2 
„MITEL MONT“ d.o.o., 
Карађорђева 50, Крагујевац 

26.06.2018. године 10:20 часова 

07 број 404-ЈН-72/18-7 

Понуда бр. 3 
„UNIPROM“ d.o.o., Батајнички 
пут 3А, 11080 Земун 

26.06.2018. године 10:20 часова 

07 број 404-ЈН-72/18-8 

Понуда бр. 4 

„OGAREVIĆ TRADE“ d.o.o, 
Церски венац 17, стан 7, 11032 
Београд 

26.06.2018. године 10:20 часова 

07 број 404-ЈН-72/18-9 

Понуда бр. 5 
„BIMBО“ d.o.o., Београдска 
229, 11253 Сремчица 

26.06.2018. године 14:49 часова 

07 број 404-ЈН-72/18-10 

Понуда бр. 6 
„SIT Systems“ d.o.o., Милан 
Ракић 1, 11000 Београд 

27.06.2018. године 08:46 часова 

07 број 404-ЈН-72/18-11 

Понуда бр. 7 
„MAK TRADE GROUP“,  
Подавалска 2 Б, 11231 Београд 

27.06.2018. године 08:54 часова 
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Наручилац је примио неблаговремену понуду понуђача „Elecom sistem“ d.o.o, Владимира 
Поповића 26/3а, 11070 Београд,  која је заведена под бројем  07 -404-ЈН -72/18-12. 
 
          Понуда је пристигла на писарницу Министарства дана 27.06.2018. године у 10:50 часова, а 
достава је била закључно са 27.06.2018. године до 10:00 часова. Након завршеног поступка 
отварања понуда, понуда  понуђача „Elecom sistem“ d.o.o, враћена је неотворена уз допис и 
повратницу  07 број ЈН 72/18-13.  
 
Поступак отварања понуда спроведен је дана 27.06.2018. године, са почетком у 12:00 часова, а 
окончан истог дана у 12:55 часова. 
 

II 
 

Након разматрања понуда Комисија је утврдила:  
 

1.)    да је понуда понуђача: „Rid Inženjering“ d.o.o. Господара Вучића 3, 11000 Београд, 07-404-
ЈН-72/18-5 од 25.06.2018. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 
25.06.2018. године у 10:15 часова. 
        Понуђач „Rid Inženjering“ d.o.o. Господара Вучића 3, 11000 Београд, самостално подноси 
понуду. Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) 
до 4) ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а. 
       Како је понуђач „Rid Inženjering“ d.o.o. Господара Вучића 3, 11000 Београд, испунио све 
захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као 
прихватљива. 
 
 
2.)   да је понуда понуђача, „MITEL MONT“ d.o.o., Карађорђева 50, Крагујевац 07 број 404-ЈН-
72/18-06 од 26.06.2018. године, неприхватљива  због битних недостатака из члана 106. став 1. 
тачка 2. Закона о јавним набавкама тј. понуђач није доказао да испуњава додатне услове из чл. 76. 
ЗЈН-а. 
 
        Понуђач , „MITEL MONT“ d.o.o., Карађорђева 50, Крагујевац,  доставио је понуду 07 број 
404-ЈН-72/18-06 од 26.06.2018. године. Понуда је благовремена, пристигла је  26.06.2018. године у 
10:20 часова. 
 

          Како Понуђач  у својој понуди није доставио тражене доказе. Комисија је понуду оценила 
као неприхватљиву, сходно  члану 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

         Прегледом достављене понуде понуђача „MITEL MONT“ d.o.o., Карађорђева 50, 
Крагујевац,  утврђено је да Понуђач није доставио доказе о испуњености услова који се односи на  
технички и кадровски  капацитет. Наиме, на страни 9. под тачком 2.б) предметне Конкурсне 
документације захтевано је да je понуђач у обавези да користи магацински простор не мањи од 100 
м2, а као доказ је захтеванa фотокопија уговора о закупу, власнички лист или други документ 
којим се доказује испуњеност траженог услова да понудђач има/користи магацински простор не 
мањи од 100 м2, док је за услов који се односи на  кадровски  капацитет, на страни 10 под тачком 
4.а) предметне Конкурсне документације захтевано да понуђач има минимум 1 (једно) запослено 
или радно ангажовано лице одговорно за  праћење и реализацију Уговора, а као доказ је захтеванa 
неоверена фотокопија обрасца М-А или М-3-А или други одговарајући образаца из којeг се види 
струка и да је радник пријављен на пензијско и здравствено осигурање или уговор о делу, уговор о 
пословној сарадњи и сл. односно који мора бити важећи за цео период важења уговора предметне 
набавке. 
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3.)     да је понуда понуђача „UNIPROM“ d.o.o., Батајнички пут 3А, 11080 Земун, 07 број 404-ЈН-
72/18-07 од 26.06.2018. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана  
26.06.2018. године у 10:20 часова. 
         Понуђач „UNIPROM“ d.o.o., Батајнички пут 3А, 11080 Земун, самостално подноси понуду. 
Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а. 
          Како је „UNIPROM“ d.o.o., Батајнички пут 3А, 11080 Земун, испунио све захтеве 
наручиоца у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као 
прихватљива. 
 
4.)    да је понуда понуђача: „OGAREVIĆ TRADE“ d.o.o, Церски венац 17, стан 7, 11032 Београд, 
07-404-ЈН-72/18-8 од 26.06.2018. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је 
дана  26.06.2018. године у 10:20 часова. 
         Понуђач: „OGAREVIĆ TRADE“ d.o.o, Церски венац 17, стан 7, 11032 Београд, самостално 
подноси понуду. Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. 
тачка 1) до 4) ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из члана 76. ЗЈН-а. 
         Како је понуђач: „OGAREVIĆ TRADE“ d.o.o, Церски венац 17, стан 7, 11032 Београд, 
испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је 
оцењена као прихватљива. 
 
5.)    да је понуда понуђача: „BIMBО“ d.o.o., Београдска 229, 11253 Сремчица, 07-404-ЈН-72/18-9 
од 26.06.2018. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана  26.06.2018. 
године у 14:49 часова. 
       Понуђач „BIMBО“ d.o.o., Београдска 229, 11253 Сремчица, самостално подноси понуду. 
Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а. 
       Како је понуђач „BIMBО“ d.o.o., Београдска 229, 11253 Сремчица, испунио све захтеве 
наручиоца у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као 
прихватљива. 
 
6.)    да је понуда понуђача: „SIT Systems“ d.o.o., Милан Ракић 1, 11000 Београд, 07-404-ЈН-72/18-
10 од 27.06.2018. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана  27.06.2018. 
године у 08:46 часова. 
       Понуђач „SIT Systems“ d.o.o., Милан Ракић 1, 11000 Београд, самостално подноси понуду. 
Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а. 
     Како је понуђач  „SIT Systems“ d.o.o., Милан Ракић 1, 11000 Београд, испунио све захтеве 
наручиоца у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као 
прихватљива. 
 
7.)    да је понуда понуђача „MAK TRADE GROUP“ d.o.o., Подавалска 2 Б, 11231 Београд, 07-
404-ЈН-72/18-11 од 27.06.2018. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је 
дана  27.06.2018. године у 08:54 часова. 
       Понуђач „MAK TRADE GROUP“ d.o.o., Подавалска 2 Б, 11231 Београд, самостално 
подноси понуду. Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. 
тачка 1) до 4) ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из члана 76. ЗЈН-а. 
        Како је понуђач „MAK TRADE GROUP“ d.o.o., Подавалска 2 Б, 11231 Београд, испунио 
све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена 
као прихватљива. 
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III 

 
         
      Сходно наведеном, у отвореном поступку јавне набавке добара са закључењем оквирног 
споразума: Електро материјал, ЈН број 72/18, оквирни споразум се закључује са понуђачима и то:  
 
 

 
1. „Rid Inženjering“ d.o.o., Господара Вучића 3 , 11000 Београд; 
2. „UNIPROM“ d.o.o., Батајнички пут 3А, 11080 Земун. 
3. „OGAREVIĆ TRADE“ d.o.o, Церски венац 17, стан 7, 11032 Београд; 
4. „BIMBО“ d.o.o., Београдска 229, 11253 Сремчица; 
5. „SIT Systems“ d.o.o., Милан Ракић 1, 11000 Београд; 
6. „MAK TRADE GROUP“ d.o.o., Подавалска 2 Б, 11231 Београд. 

 
(на период од три године, односно 2018., 2019. и 2020. годину на износ процењене вредности 
набавке и износи 30.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно  36.000.000,00 динара са ПДВ-ом) 
 
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 и интернет страници Наручиоца, сходно члану 149. став 
6. Закона о јавним набавкама.         
 
 

        ПОМОЋНИК МИНИСТРА 
                                     НАЧЕЛНИК СЕКТОРА 
    

               

                               _______________________ 

                                               Жељко Веселиновић        

 


