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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-44/20-10 
Датум: 25.09.2020. 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) и Извештаја о стручној оцени понуда 07 број 404-ЈН-44/20-09 од 18.09.2020. године у поступку  јавне 
набавке мале вредности уалуга са закључењем оквирног споразума - Хемијско прање ћебади и постељине, за 
потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 44/20, доносим 

 
 
 

О Д Л У К У 
о закључењу оквирног споразума  

 
1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Оквирни споразум у поступаку јавне набавке мале вредности услуга - Хемијско 

прање ћебади и постељине, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 44/20 на период од две 
године  са понуђачем  

 
            - „TRUD NNR“ д.о.о., Београд, Браничевска бр. 9.  на износ процењене вредности предметне 

набавке од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 

2020. и 2021. годину  износи 2.424.000,00 динара без ПДВ-а) и то:  

      

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

(укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. годину износи 808.000,00 динара 

без ПДВ-а )и 

    - за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а 

(укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. годину износи 1.616.000,00 динара 

без ПДВ-а). 

2. ОДБИЈА СЕ као неприхватљива понуда понуђача GORDANA MINIĆ PR „PRANJE I HEMIJSKO 

ČIŠĆENJE PRANJE PLUS", Београд, Батајнички пут бр. 23. 

3. Одлука ступа на снагу даном правоснажности. 

4. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства унутрашњих 

послова у року од три дана од дана њеног доношења. 
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I 
 

          На основу члана 39., 40 и 40 а Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању поступка јавне набавке 
мале вредности услуга, 07 број 404-ЈН-44/20-02 од 30.06.2020. године, Министарство  унутрашњих послова 
као Наручилац, спровело је поступак јавне набавке мале вредности са закључењем оквирног споразума- 
Хемијско прање ћебади и постељине, ЈН број  44/20. 

  
Процењена вредност јавне набавке за три године износи 5.000.000,00 динара без ПДВ-a и то: 

Опис           2020.година  2021.година        2022. година 

Хемијско    
прање ћебади и 
постељине 

1.000.000,00 динара без 
ПДВ-а 
 

2.000.000,00 динара 
без ПДВ-а 
 

2.000.000,00 
динара без ПДВ-а 
 

Укупно за све три 
године: 

                       
5.000.000,00 динара без ПДВ-а 

 
           Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2020. годину, 
економска класификација 4236. 
 
          Наручилац је објавио Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију на Порталу управе за 
јавне набавке и на сајту  Министарства унутрашњих послова дана 03.09.2020. године.          

 Рок за подношење понуда био је 14.09.2020. године до 10:00 часова. 
 
 Благовремено су понуде доставили следећи понуђачи:  
 

1. GORDANA MINIĆ PR “PRANJE I HEMIJSKO ČIŠĆENJE PRANJE PLUS", Београд, 
Батајнички пут бр. 23 и 

2. „TRUD NNR“  д.о.о., Београд, Браничевска бр. 9. 
 

 
          Поступак отварања понуда спроведен је дана 14.09.2020. године, са почетком у 11:00 часова, а окончан 
истог дана у 11:20 часова. 
 

II 
 

                                                    ПРЕГЛЕД ПОНУДА 
 

         Након разматрања понуда утврђено је следеће:  
 
1) Да је понуда понуђача GORDANA MINIĆ PR „PRANJE I HEMIJSKO ČIŠĆENJE PRANJE PLUS", 
Београд, Батајнички пут бр. 23, 07 број 404-ЈН-44/20-6 од 14.09.2020. године са укупном понуђеном 
ценом за оквирне количине (за 2020., 2021. и 2022. годину) у износу од 4.640.000,00 динара без ПДВ–а 
неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33) а у вези члана 
106. став 1. тачка 2.)  Закона о јавним набавкама. 
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          Понуђач GORDANA MINIĆ PR „PRANJE I HEMIJSKO ČIŠĆENJE PRANJE PLUS", Београд, 
Батајнички пут бр. 23 благовремено је доставио  понуду тј. иста је пристигла дана 14.09.2020. године у 
08:45 часова.  
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ БЕЗ ПДВ-а 
износи: 928.000,00 динара. 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ПДВ-ом 
износи: 1.113.600,00 динара. 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ БЕЗ ПДВ-а 
износи 1.856.000,00 динара. 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПДВ-ом 
износи: 2.227.200,00 динара. 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ БЕЗ ПДВ-а 
износи: 1.856.000,00 динара. 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПДВ-ом 
износи: 2.227.200,00 динара. 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА СВЕ ТРИ ГОДИНЕ 
БЕЗ ПДВ-а износи: 4.640.000,00 динара.  
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА СВЕ ТРИ ГОДИНЕ 
СА ПДВ-ом износи: 5.568.000,00 динара. 
 
 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: најнижа понуђена цена по години; 
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);  
НАЧИН И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: Понуђач се обавезује да услугу хемијског прања ћебади изврши 
у року од 3 дана од преузимања добара која су предмет услуге.  
МЕСТО ПРЕУЗИМАЊА ДОБАРА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ХЕМИЈСКОГ ПРАЊА: - Понуђач се 
обавезује да преузме предметна добра у објектима Министарства у наставним центрима Јасеново, Кула, 
Митрово поље, прихватилиштима за странце у Димитровграду, Пландишту, Падинској Скели, Прешеву, 
притворских јединица у ПУ и др. или у централном магацину на адреси Милорада Јовановића бр.7 Београд.     
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:  Просторије добављача. 
МЕСТО ИСПОРУКЕ НАКОН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: - Понуђач се обавезује да након извршене 
услуге достави преузета добра у у обејктима Министарства у наставним центрима Јасеново, Кула, Митрово 
поље, прихватилиштима за странце у Димитровграду, Пландишту, Падинској Скели, Прешеву, притворских 
јединица у ПУ и др. или у централном магацину на адреси Милорада Јовановића бр.7 Београд.     
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде.  
 
 Детаљним прегледом понуде понуђача GORDANA MINIĆ PR „PRANJE I HEMIJSKO ČIŠĆENJE 
PRANJE PLUS", Београд, Батајнички пут бр. 23,  утврђено је да није достављен  захтеван доказ за  
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испуњеност додатног услова који се односи на финансијски капацитет,  односно Извештај о бонитету БОН 
– ЈН, Агенције за привредне регистре, за 2017., 2018. и 2019. годину или Биланс стања и биланс успеха са 
мишљењем овлашћеног ревизора, уколико је обвезник ревизије, да су остварени  пословни приходи у 
висини не мањој од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а, укупно за наведене године. 

Имајући у виду да понуђач није у обавези подношења завршног рачуна  у смислу финансијских 
извештаја и пореске пријаве о резултату пословања, понуђачу је Наручилац упутио захтев 17.09.2020. године 
за додатним појашњењем у складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама, да достави  одговарајући доказ 
из којег се јасно и недвосмислено може утврдити да је остварио пословне приходе у висини не мањој од 
5.000.000,00 динара за захтеване године. 
 Понуђач GORDANA MINIĆ PR „PRANJE I HEMIJSKO ČIŠĆENJE PRANJE PLUS", Београд, 
Батајнички пут бр. 23 се мејлом изјаснио дана 17.09.2020. године да одустаје од достављања тражених 
доказа и у скалду са тим његова понуда се одбија као неприхватљива у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 
33) а у вези члана 106. став 1. тачка 2)  Закона о јавним набавкама. 

2) Да је понуда понуђача „TRUD NNR“  д.о.о., Београд, Браничевска бр. 9, 07 број 404-ЈН-44/20-7 од 
14.09.2020. године са укупном понуђеном ценом за оквирне количине (за 2020., 2021. и 2022. годину) у 
износу од 4.040.000,00 динара без ПДВ–а прихватљива с обзиром да су кумулативно испуњени услови из 
члана 3 став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

          Понуђач „TRUD NNR“  д.о.о., Београд, Браничевска бр. 9, благовремено је доставио  понуду тј. 
иста је пристигла дана 14.09.2020. године у 09:04 часова.  
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ БЕЗ ПДВ-а 
износи: 808.000,00 динара. 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ПДВ-ом 
износи: 969.600,00 динара. 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ БЕЗ ПДВ-а 
износи: 1.616.000,00 динара. 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПДВ-ом 
износи: 1.939.200,00 динара. 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ  БЕЗ ПДВ-а 
износи: 1.616.000,00 динара. 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПДВ-ом 
износи: 1.939.200,00 динара. 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА СВЕ ТРИ ГОДИНЕ 
БЕЗ ПДВ-а износи: 4.040.000,00 динара.  
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА СВЕ ТРИ ГОДИНЕ 
СА ПДВ-ом износи: 4.848.000,00 динара. 
 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: најнижа понуђена цена по години; 
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. 
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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);  
НАЧИН И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: Понуђач се обавезује да услугу хемијског прања ћебади изврши 
у року од 3 дана од преузимања добара која су предмет услуге.  
МЕСТО ПРЕУЗИМАЊА ДОБАРА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ХЕМИЈСКОГ ПРАЊА: - Понуђач се 
обавезује да преузме предметна добра у објектима Министарства у наставним центрима Јасеново, Кула, 
Митрово поље, прихватилиштима за странце у Димитровграду, Пландишту, Падинској Скели, Прешеву, 
притворских јединица у ПУ и др. или у централном магацину на адреси Милорада Јовановића бр.7 Београд.     
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:  Просторије добављача. 
МЕСТО ИСПОРУКЕ НАКОН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: - Понуђач се обавезује да након извршене 
услуге достави преузета добра у у обејктима Министарства у наставним центрима Јасеново, Кула, Митрово 
поље, прихватилиштима за странце у Димитровграду, Пландишту, Падинској Скели, Прешеву, притворских 
јединица у ПУ и др. или у централном магацину на адреси Милорада Јовановића бр.7 Београд.     
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 65 дана од дана отварања понуде.  
 

          Како је понуђач „TRUD NNR“  д.о.о., Београд, Браничевска бр. 9, својом понудом испунио све 

захтеве Наручиоца у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као 

прихватљива. 

 
    

III 

 
     У поступку јавне набавке мале вредности услуга - Хемијско прање ћебади и постељине, за потребе 

Министарства унутрашњих послова, ЈН број 44/20, Наручилац је прибавио једну прихватљиву понуду 
понуђача  „TRUD NNR“  д.о.о., Београд, Браничевска бр. 9, 07 број 404-ЈН-44/20-07 од 14.09.2020. 
године по понуђеној цени за оквирне количине за 2020. годину у износу од 808.000,00 динара без ПДВ-а, за 
2021. годину у износу од 1.616.000,00 динара без ПДВ-а и за 2022. годину у износу од 1.616.000,00 динара без 
ПДВ-а што укупно за све три године према окиврним количинама износи 4.040.000,00 динара без ПДВ-а. 

 
            С обзиром да је Наручиоц прибавио једну прихватљиву понуду оквирни споразум се закључује на 
период од  две године и то за  2020. и 2021. годину у складу са одредбама члана 40. став  1. тачка 3. ЗЈН-а. 

 
     Прихватљива понуда оцењена је применом критеријума - најнижа понуђена цена. 

 
IV 

 
           Сходно  горе наведеном помоћник министра - начелник Сектора за материјално финансијске 
послове закључује Оквирни споразум у поступку јавне набавке мале вредности услуга- Хемијско прање 
ћебади и постељине, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број  44/20, на период од две 
године (2020. и 2021 . годину) са понуђачем  „TRUD NNR“  д.о.о., Београд, Браничевска бр. 9, на 
основу понуде 07 број 404-ЈН-44/20-07 од 14.09.2020. године на износ процењене вредности предметне 
набавке од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 
2020. и 2021. годину  износи 2.424.000,00 динара без ПДВ-а) и то:  

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

(укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. годину износи 808.000,00 динара 

без ПДВ-а) и  
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    - за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а 

(укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. годину износи 1.616.000,00 динара 

без ПДВ-а). 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објаве одлуке на 
Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама. 
                                                                                               
                                                                                                             ПОМОЋНИК МИНИСТРА 

                              НАЧЕЛНИК СЕКТОРА 
 
 
                                   Жељко Веселиновић 


