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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-12/20-13 
Датум 31.08.2020. 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-12/20-12 од 19.08.2020. 
године, доносим 
 
 

О Д Л У К У 
о закључењу оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције 

  ЈН број 12/20 
 

 
1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ  Оквирни споразум у отвореном поступку јавне набавке добара: Угоститељска 
опрема и опрема за вешерај, ЈН број 12/20 на период од 3 (три) године (за 2020., 2021. и 2022. годину), 
на износ процењене вредности јавне набавке од 74.000.000,00 динара без ПДВ-а са следећим 
понуђачима: 
 

 Групом понуђача „FIMAS“ d.o.o. Београд и „Winterhalter Gastronom Yu“ d.o.o.  Београд; 

 „ENERGO-TIPPO“ d.o.o., Београд; 

 „ŽAK“ d.o.o. Београд; 

 ГП „Златибор-градња“ а.д. Београд и  

 „FRIGOTHERM“ d.o.o. Београд. 
 
2. Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 
 
3. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и сајту Министарства унутрашњих послова у року од 
три дана од дана њеног доношења. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
I 

 
На основу члана 32. 40. и 40а. Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању отвореног 

поступка са закључењем оквирног споразума јавне набавке добара, 07 број 404-ЈН-12/20-02 од 
16.06.2020. године, Министарство унутрашњих послова као Наручилац, спровело је отворени поступак 
јавне набавке добара: Угоститељска опрема и опрема за вешерај, ЈН број 12/20. 

 
 

  



2/4 

 

Процењена вредност јавне набавке за три године износи 74.000.000,00  динара без ПДВ-а и то: 
 
 

 
за 2020. годину 

 
за 2021. годину  

 
за 2022. годину 

 
1.000.000,00 

динара без ПДВ-а 

 
38.000.000,00 

динара без ПДВ-а 

 
35.000.000,00 

динара без ПДВ-а 

 
       74.000.000,00 динара без ПДВ-а 

 
 

Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2020. 
годину, економска класификација 5122. 
            
          Рок за подношење понуда био је 17.07.2020. године до 10:00 часова. 

 
  Благовремено су достављене следеће понуде: 
 
1. Група понуђача „FIMAS“ d.o.o., Београд и „Winterhalter Gastronom Yu“ d.o.o.  Београд; 
2. „ENERGO-TIPPO“ d.o.o., Београд; 
3. „ŽAK“ d.o.o. Београд; 
4.  ГП „Златибор-градња“ а.д. Београд и 
5. „FRIGOTHERM“ d.o.o. Београд. 
 

  Поступак отварања понуда спроведен је дана 17.07.2020. године, са почетком у 11:00 часова, а 
окончан истог дана у 11:20 часова. 

II 
 
           Након разматрања понуда утврђено је следеће: 
 
1) Да је понуда групе понуђача „FIMAS“ d.o.o., Београд и „Winterhalter Gastronom Yu“ d.o.o.,  

Београд, 07 број 404-ЈН-12/20-06 од 14.07.2020. године,  прихватљива у складу са чланом 3. став 1. 

тачка 33) ЗЈН-а.   

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 14.07.2020.  године у 11:06 часова.  
  
Како је групa понуђача „FIMAS“ d.o.o., Београд и „Winterhalter Gastronom Yu“ d.o.o.,  Београд, 
доказала да испуњава све обавезне услове из члана 75. као и додатне услове из члана 76. ЗЈН-а захтеване 
конкурсном документацијом њихова понуда је оцењена као прихватљива, сходно одредби члана 3. 
став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама. Понуда је поднета за угоститељску опрему и опрему за 
вешерај. 
 
2) Да је понуда понуђача „ENERGO-TIPPO“ d.o.o., Београд, 07 број 404-ЈН-12/20-7 од 15.07.2020. 

године,  прихватљива у складу са чланом 3. став 1. тачка 33) ЗЈН-а.   

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 15.07.2020.  године у 09:39 часова.  
  
Како је понуђач „ENERGO-TIPPO“ d.o.o., Београд, доказао да испуњава све обавезне услове из 
члана 75. као и додатне услове из члана 76. ЗЈН-а захтеване конкурсном документацијом његова понуда 
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је оцењена као прихватљива, сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама. 
Понуда је поднета за опрему за вешерај. 
 
3) Да је понуда понуђача „ŽAK“ d.o.o., Београд, 07 број 404-ЈН-12/20-8 од 16.07.2020. године,  

прихватљива у складу са чланом 3. став 1. тачка 33) ЗЈН-а.   

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 16.07.2020.  године у 15:09 часова.  
  
Како је понуђач „ŽAK“ d.o.o., Београд, доказао да испуњава све обавезне услове из члана 75. као и 
додатне услове из члана 76. ЗЈН-а захтеване конкурсном документацијом његова понуда је оцењена као 
прихватљива, сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама. 
Понуда је поднета за угоститељску опрему и опрему за вешерај. 
 
4) Да је понуда понуђача ГП „Златибор-градња“ а.д. Београд, 07 број 404-ЈН-12/20-9 од 16.07.2020. 

године,  прихватљива у складу са чланом 3. став 1. тачка 33) ЗЈН-а.   

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 16.07.2020.  године у 10:59 часова.  
  
Како је понуђач ГП „Златибор-градња“ а.д. Београд, доказао да испуњава све обавезне услове из 
члана 75. као и додатне услове из члана 76. ЗЈН-а захтеване конкурсном документацијом његова понуда 
је оцењена као прихватљива, сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама. 
Понуда је поднета за расхладне коморе - хладњаче. 
 
5) Да је понуда понуђача „FRIGOTHERM“ d.o.o., Београд, 07 број 404-ЈН-12/20-10 од 17.07.2020. 

године,  прихватљива у складу са чланом 3. став 1. тачка 33) ЗЈН-а.   

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 17.07.2020.  године у 09:22 часова.  
  
Како је понуђач „FRIGOTHERM“ d.o.o., Београд, доказао да испуњава све обавезне услове из члана 
75. као и додатне услове из члана 76. ЗЈН-а захтеване конкурсном документацијом његова понуда је 
оцењена као прихватљива, сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама. 
Понуда је поднета за угоститељску опрему и опрему за вешерај. 
 

III 
   

Наручилац је прибавио следеће прихватљиве понуде:   
 

1. Групе понуђача „FIMAS“ d.o.o., Београд и „Winterhalter Gastronom Yu“ d.o.o.,  Београд; 
2. „ENERGO-TIPPO“ d.o.o., Београд; 
3. „ŽAK“ d.o.o. Београд; 
4. ГП „Златибор-градња“ а.д. Београд и 
5. „FRIGOTHERM“ d.o.o. Београд. 

 
Када настане потреба наручиоца за предметним добрима, наручилац ће на основу члана 40а. 

став 2. тачка 2) ЗЈН-а поновним отварањем конкуренције позвати све добављаче са којима је закључио 
оквирни споразум да доставе понуду за тражена добра и применом критеријума најнижа понуђена цена 
изабраће добављача и издаће наруџбеницу сходно достављеним доказима о испуњавању обавезних и 
додатних услова. 
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IV 

 
Сходно свему наведеном помоћник министра - начелник Сектора, закључује Оквирни споразум 

у отвореном поступку јавне набавке добара: Угоститељска опрема и опрема за вешерај на период од 3 (три) 

године (за 2020., 2021. и 2022. годину), на износ процењене вредности јавне набавке од 74.000.000,00 

динара без ПДВ-а, и то:  

 

- за 2020. годину на износ процењене вредности јавне набавке од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а; 

- за 2021. годину на износ процењене вредности јавне набавке од 38.000.000,00 динара без ПДВ-а;  

- за 2022. годину на износ процењене вредности јавне набавк од 35.000.000,00 динара без ПДВ-а; 

са следећим понуђачима: 
 

 Групом понуђача „FIMAS“ d.o.o., Београд и „Winterhalter Gastronom Yu“ d.o.o.,  Београд; 

 „ENERGO-TIPPO“ d.o.o., Београд; 

 „ŽAK“ d.o.o. Београд; 

 ГП „Златибор-градња“ а.д. Београд и  

 „FRIGOTHERM“ d.o.o. Београд 

На основу изнетог 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 


