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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-374/19-12 
Датум: 20.05.2020. 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-374/19-11 од 18.03.2020. године, 
доносим 
 

О Д Л У К У 
о закључењу оквирног споразума за ЈН број 374/19 

 
 

1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ оквирни споразум у отвореном поступку јавне набавке добара - Резервни делови 
за системе видео надзора и техничке заштите за Србију, ЈН број 374/19 на период од 2 (две) године       
(за 2020. и 2021.годину) са следећим понуђачима:  
 
„Oblak tehnologije“ д.о.о. Београд, Цара Душана 212, на износ процењене вредности предметне 
набавке за 2020. годину и 2021.годину од 12.000.000,00 динара без ПДВ-а ( укупна вредност понуде 
понуђача за 2020. годину и 2021. годину за оквирне количине износи 11.983.050,00 динара без ПДВ-а) 
и то:    

 
- за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 6.000.000,00 динара без ПДВ-а 

(укупна вредност понуде понуђача за 2020. годину за оквирне количине износи 5.991.089,00 динара 

без ПДВ-а) и 

- за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 6.000.000,00 динара без ПДВ-а 
(укупна вредност понуде понуђача за 2021. годину за оквирне количине износи 5.991.961,00 динара без 
ПДВ-а), и  
 
„Elektronik partner“  д.о.о. Београд, ул. Др. Ивана Рибара 146, на износ процењене вредности 
предметне набавке за 2020. годину и 2021.годину од 12.000.000,00 динара без ПДВ-а                         
(укупна вредност понуде понуђача за 2020. годину и 2021. годину за оквирне количине износи 
11.997.856,00 динара без ПДВ-а) и то:    
 
 - за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 6.000.000,00 динара без ПДВ-

а (укупна вредност понуде понуђача за 2020. годину за оквирне количине износи 5.999.856,00 динара 

без ПДВ-а) и 

 - за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 6.000.000,00 динара без ПДВ-а 

(укупна вредност понуде понуђача за 2021. годину за оквирне количине износи 5.998.000,00 динара 

без ПДВ-а)  
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2. ОДБИЈА СЕ понуда  групе понуђача „Alarm Prim Inženjering“ д.о.о. Београд Патријарха 

Варнаве 39 и „ Alpha Guarda“ д.о.о. Крушевац, Јасички пут 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 
 
I 

 

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-374/19-02 од 31.12.2019.године, 

Министарство унутрашњих послова као Наручилац, спровело је отворени поступак јавне набавке добара 

са закључењем оквирног споразума – Резервни делови за системе видео надзора и техничке заштите за 

Србију, ЈН број 374/19. 

 

 

      Процењена вредност јавне набавке за 3 године износи 18.500.000,00 динара без ПДВ-а и то: 

 
Назив партија 

Процењена 
вредност за 
2019. годину 
без ПДВ-а 

(у 
динарима) 

Процењена 
вредност за 
2020. годину 
без ПДВ-а 

(у 
динарима) 

Процењена 
вредност за 
2021. годину 
без ПДВ-а 

(у динарима) 

 Укупна 
вредност 

без ПДВ-а 
по 

партијама 
 (у 

динарима) 

Резервни делови за 
системе видео надзора 
и техничке заштите за 
Србију 

6.500.000,00 

 

 

6.000.000,00 

 

 

6.000.000,00 

 

 

18.500.000,00 

 
Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану  извршења буџета МУП-а за 2019. годину,   
економска класификација 4269. 
  
За предметни поступак Наручилац је дана 31.12.2019. године објавио Позив за подношење понуда и 
Конкурсну документација на Порталу Управе за јавне набавке, Службеном гласнику Републике Србије и 
на сајту Министарства унутрашњих послова.         
Рок за подношење понуда био је 05.03.2020. године до 10:00 часова.  
 
Наручилац је предвидео да је критеријум за доделу уговора„најнижа понуђена цена по години“. 
 
Благовремено су понуду доставили следећи понуђачи: 
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 „Elektronik partner“  д.о.о. Београд, ул. Др. Ивана Рибара 146; 

 „Oblak tehnologije“ д.о.о. Београд, Цара Душана 212 и 

 Група понуђача „ Alarm Prim Inženjering“  д.о.о. Београд Патријарха Варнаве 39 и „ Alpha 
Guarda“ д.о.о. Крушевац, Јасички пут бб. 

 
Неблаговремених понуда није било.                                                                                                                                                                  

 
Поступак отварања понуда спроведен је дана 05.03.2020. године, са почетком у 12:00 часова, а окончан 
истог дана у 12.25 часова. 
 

 
II 

Преглед понуда: 
 

1) да је понуда понуђача „Elektronik partner“ д.о.о. Београд, ул. Др. Ивана Рибара 146, 07 број 
404-ЈН-374/19-06 од  05.03.2020. године са укупном понуђеном ценом за оквирне количине од 
18.497.686,00 динара без ПДВ-а (за 2019., 2020. и 2021. годину) прихватљива, с обзиром да су 
кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а.        
 
Понуђач „Elektronik partner“  д.о.о. Београд, ул. Др. Ивана Рибара 146  благовремено је доставио 
понуду тј. иста је пристигла дана 05.03.2020. године у 07:43 часова. 

 
Понуђени су следећи услови набавке:  

  УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ПО ГОДИНИ: 
за 2019. годину 6.499.830,00 динара без ПДВ-а; 
за 2020. годину 5.999.856,00 динара без ПДВ-а; 
за 2021. годину 5.998.000,00 динара без ПДВ-а; 

  УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА СВЕ ТРИ 
ГОДИНЕ: 18.497.686,00 динара без ПДВ-а; 

  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена по години. 

  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, посебе захтеве од којих зависи прихватљивост поуде, као  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 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 
смање оквирне количине предметних добара .  

  ФИКСНОСТ ЦЕНА: Јединичне цене су фиксне до краја  важења оквирног споразума. 

  РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна. 
Плаћања се врши у року до 45 дана по извршеној испоруци и пријему фактуре, а након извршеног  
квалитативног и квантитативног пријема,  у складу са Законом о роковима измирења новчаних  
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обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12, 
68/15, 113/17). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

  ГАРАНЦИЈА: 24 месеци од момента испоруке.  

  ДИНАМИКА И РОК ИСПОРУКЕ: у целости  у року од 60 дана од дана закључења уговора.   

  РОК ВАЖЕЊА ПОНУДА: 95 дана од дана отварања понуда.  

  МЕСТО ИСПОРУКЕ: Централни магацин Министарства унутрашњих послова, улица 
Милорада Јовановића број 7, Београд. 
 

Рачунском провером понуде понуђача „Elektronik partner“ д.о.о. Београд, ул. Др. Ивана Рибара 
146 утврђено је да је дошло до рачунске грешке у обрасцу понуде са обрасцем структуре цена за 2020. 
годину и то за ставку под редним бројм 30 (HDD 6 TB WD Purple ili odgovarajuci ) наведено је као 
јединична цена 21.46,00 што се не може сматрати бројем. Даљом рачунском провером утврђено је  да 
је понуђач као укупну цену понуде према оквирним количинама без ПДВ-а  навео  износ 434.920,00. 
Када  се наведени износ подели са траженом количином (434.920,00/20= 21.746,00) добија се износ 
21.746,00, а  што би евентуално могло да буде јединична цена. На основу прорачуна произилази да је 
дошло до техничке грешке у писању бројева. У складу са одредбама члана 93. став 4. Закона о јавним 
набавкама од понуђача је захтевана сагласност за рачунску исправку коју је он благовремено доставио. 

        

Како је понуђач „Elektronik partner“ д.о.о. Београд, ул. Др. Ивана Рибара 146 испунио све захтеве 
Наручиоца, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН, додатне 
услове из  члана 76. ЗЈН, као и посебене захтеве његова понуда оцењена је као прихватљива у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 
 
2) да је понуда понуђача „Oblak tehnologije“ д.о.о. Београд, Цара Душана 212, 07 број 404-ЈН-
374/19-07 од 05.03.2020. године са укупном понуђеном ценом за оквирне количине од 18.451.637,00 
динара без ПДВ-а (за 2019, 2020. и 2021. годину) прихватљива, с обзиром да су кумулативно 
испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а.        
 
Понуђач „Oblak tehnologije“ д.о.о. Београд, Цара Душана 212,благовремено је доставио понуду тј. 
иста је пристигла дана 05.03.2020. године у 9:27 часова. 

 
Понуђени су следећи услови набавке:  

  УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ПО ГОДИНИ: 
за 2019 годину 6.468.587,00 динара без ПДВ-а; 
за 2020 годину 5.991.089,00 динара без ПДВ-а; 
за 2021 годину 5.991.961,00 динара без ПДВ-а; 

  УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА СВЕ ТРИ 
ГОДИНЕ: 18.451.637,00 динара без ПДВ-а; 

  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена по години. 

  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, посебе захтеве од којих зависи прихватљивост поуде, као  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 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 
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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 
смање оквирне количине предметних добара .  

  ФИКСНОСТ ЦЕНА: Јединичне цене су фиксне до краја  важења оквирног споразума. 

  РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна. 
Плаћања се врши у року до 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 Републике Србије“, број 119/12, 
68/15, 113/17). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

  ГАРАНЦИЈА: 24 месеци од момента испоруке.   

  ДИНАМИКА И РОК ИСПОРУКЕ: у целости  у року од 60 дана од дана закључења уговора.  

  РОК ВАЖЕЊА ПОНУДА:  90  дана од дана отварања понуда.  

  МЕСТО ИСПОРУКЕ: Централни магацин Министарства унутрашњих послова, улица 
Милорада Јовановића број 7, Београд. 
 

Како је понуђач „Oblak tehnologije“ д.о.о. Београд, Цара Душана 212 испунио све захтеве 
Наручиоца, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН, додатне 
услове из  члана 76. ЗЈН, као и посебене захтеве његова понуда оцењена је као прихватљива у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 
 
3) да је понуда групе понуђача „Alarm Prim Inženjering“ д.о.о. Београд Патријарха Варнаве 39 и „ 
Alpha Guarda“ д.о.о. Крушевац, Јасички пут бб, доставио понуду 07 број 404-ЈН-374/19-08 од 
05.03.2020.године са укупном понуђеном ценом за оквирне количине од 19.379.800,00 динара без 
ПДВ-а (за 2019., 2020. и 2021. годину ) неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени 
услови из члана 3. став 1. тачка 33), а у вези са чланом 106. став 1. тачка 5) ЗЈН-а. 
 
Група понуђача „Alarm Prim Inženjering“  д.о.о. Београд Патријарха Варнаве 39 и „Alpha 
Guarda“ д.о.о. Крушевац, Јасички пут бб,благовремено је доставила  понуду тј. иста је пристигла 
дана 05.03.2020. године у 9:51 часова 
 

 
Понуђени су следећи услови набавке:  

  УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ПО ГОДИНИ: 
за 2019 годину 6.522.000,00 динара без ПДВ-а; 
за 2020 годину 6.565.800,00 динара без ПДВ-а; 
за 2021 годину 6.492.000.00 динара без ПДВ-а; 

  УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА СВЕ ТРИ 
ГОДИНЕ: 19.379.800,00 динара без ПДВ-а; 

  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена по години. 

  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, посебе захтеве од којих зависи прихватљивост поуде, као  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 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  
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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 
смање оквирне количине предметних добара .  

  ФИКСНОСТ ЦЕНА: Јединичне цене су фиксне до краја  важења оквирног споразума. 

  РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна. 
Плаћања се врши у року до 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 Републике Србије“, број 119/12, 
68/15, 113/17). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

  ГАРАНЦИЈА: 24 месеци од момента испоруке.    

  ДИНАМИКА И РОК ИСПОРУКЕ: у целости у року од 60 дана од дана закључења уговора.   

  РОК ВАЖЕЊА ПОНУДА: 90 дана од дана отварања понуда.  

  МЕСТО ИСПОРУКЕ: Централни магацин Министарства унутрашњих послова, улица 
Милорада Јовановића број 7, Београд. 
 

Конкурсном документацијом у предметном поступку наведено је да је понуђач у обваези да попуни све 
ставке и колоне у табели у обрасцу структуре цене уз навођење да у супротном понуда неће бити узета 
у разматрање и да ће бити одбијена као неприхватљива. Прегледом понуде групе понуђача „Alarm 
Prim Inženjering“  д.о.о. Београд Патријарха Варнаве 39 и „Alpha Guarda“ д.о.о. Крушевац, 
Јасички пут бб, утврђено је да у обрасцу структуре цене за 2020. годину није попуњена ставка под 
редним бројем 33-„Radna stanica za monitoring i upravljanje.“ тј. група понуђача Alarm Prim 
Inženjering“ д.о.о. Београд Патријарха Варнаве 39 и „Alpha Guarda“ д.о.о. Крушевац, Јасички 
пут бб није уписана јединичну цену, цену са ПДВ-ом и укупну цену. Даље, конкурсном 
документацијом  у делу „Посебни захеви од којих зависи прихватљивост понуде“наведено је да за 
одређене ставке понуђач је био у обавези да уз понуду достави Изјаву произвођача опреме или 
овлашћеног представника произвођача на њиховом меморандуму, оверену и потписану од стране 
овлашћеног лица да понуђач поседује потврду-ауторизацију од произвођача опреме да је овлашћен за 
продају понуђене опреме, као и  да достави  потврду о произвођачкој гаранцији и Изјаву произвођача 
опреме или овлашћеног представника произвођача на њиховом меморандуму, оверену и потписану од 
овлашћеног лица, да поседује потврду-ауторизацију од произвођача опреме да је овлашћен за продају 
понуђене опреме за наведене ставке. Потврда мора бити на име понуђача, насловљена на Наручиоца, 
са позивом на предметну јавну набавку и мора се односити на територију Републике Србије и 
техничку сепцификацију произвођача опреме (опис производаdata sheet“-ови за опрему итд.).  
 

Прегледом понуде групе понуђача „Alarm Prim Inženjering“ д.о.о. Београд Патријарха Варнаве 

39 и „ Alpha Guarda“ д.о.о. Крушевац, Јасички пут бб констатовано је да понуђач није доставио 

тражене Изјаве и потврде за ставку под реднинм бројем 33 (Radna stanica za monitoring i upravljanje).  

 

С обзиром да понуда групе понуђача „Alarm Prim Inženjering“ д.о.о. Београд Патријарха Варнаве 

39 и „ Alpha Guarda“ д.о.о. Крушевац, Јасички пут бб садржи битне недостатке због којих  није је 

могуће упоредити са другим понудама, Наручилац је из истог разлога оценио као неприхватљиву у 

складу одредбама члана 3. став 1. тачка 33., а у вези члана 106. став 1. тачка 5. ЗЈН-а 
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III 
 

 У отвореном поступку јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума, Резервни делови за 
системе видео надзора и техничке заштите за Србију, ЈН број 374/19, Наручилац је прибавио следеће 
прихватљиве понуде: 
 
-понуђача „Elektronik partner“ д.о.о. Београд, ул. Др. Ивана Рибара 146, 07 број 404-ЈН-374/19-
06 од 05.03.2020.године са укупном понуђеном ценом за 2019. 2020. и 2021. годину за оквирне 
количине у износу од 18.497.686,00 динара без ПДВ–а и 
 -понуђача „Oblak tehnologije“ д.о.о. Београд, Цара Душана 212, 07 број 404-ЈН-374/19-07 од 
05.03.2020.године са укупном понуђеном ценом за 2019. 2020. и 2021. годину за оквирне количине у 
износу од 18.451.637,00 динара без ПДВ–а.  
 
Понуде су оцењене применом критеријума - најнижа понуђена цена.  

 

 

IV 
 

Наручилац је Одлуком о покретању, Позивом за подношење понуда у предметном поступку и 
конкурсном документацијом предвидео да ће се у складу са чланом 32., 40. и 40а Закона о јавним 
набавкама, Оквирни споразум закључити са свим понуђачима чије понуде буду оцењене као 
прихватљиве на период од три године, тачније за 2019., 2020. и 2021. годину. Имајући у виду да је 
календарска и буџетска 2019. година истекла и да је Наручилац прибавио две прихватљиве понуде 
сходно чл. 40. став 4. Закона о јавним набавкама, Оквирни споразум се закључује на период од две 
године (2020. и 2021. годину). 

 
 На основу напред наведеног, помоћник министра - начелник Сектора сходно члану 108. став 1. 
Закона о јавним набавкама закључује оквирни споразум у отвореном поступаку јавне набавке добара - 
Резервни делови за системе видео надзора и техничке заштите за Србију, ЈН број 374/19 са следећим 
понуђачима 

 
„Oblak tehnologije“ д.о.о. Београд, Цара Душана 212, на износ процењене вредности предметне 
набавке за 2020. годину и 2021.годину од 12.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде 
понуђача за 2020. годину и 2021. годину за оквирне количине износи 11.983.050,00 динара без ПДВ-а) 
и то:    
 
 - за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 6.000.000,00 динара без ПДВ-

а (укупна вредност понуде понуђача за 2020. годину за оквирне количине износи 5.991.089,00 динара 

без ПДВ-а) и 

 - за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 6.000.000,00 динара без ПДВ-а 
(укупна вредност понуде понуђача за 2021. годину за оквирне количине износи 5.991.961,00 динара без 
ПДВ-а), и  
   
„Elektronik partner“  д.о.о. Београд, ул. Др. Ивана Рибара 146, на износ процењене вредности 
предметне набавке за 2020. годину и 2021.годину од 12.000.000,00 динара без ПДВ-а                          
(укупна вредност понуде понуђача за 2020. годину и 2021. годину за оквирне количине износи 
11.997.856,00 динара без ПДВ-а) и то:    
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 - за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 6.000.000,00 динара без ПДВ-

а (укупна вредност понуде понуђача за 2020. годину за оквирне количине износи 5.999.856,00 динара 

без ПДВ-а) и 

- за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 6.000.000,00 динара без ПДВ-а 

(укупна вредност понуде понуђача за 2021. годину за оквирне количине износи 5.998.000,00 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 


