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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-55/19-9 

Датум 30.05.2019. 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-55/19-8 од 
27.05.2019. године, доносим 
 
 
 

О Д Л У К У 
о закључењу оквирног споразума  

  ЈН број 55/19 
 
 

1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Оквирни споразум у поступку јавне набавке услуга: Одржавање 

ПЕРСО центра, ЈН број 55/19,  

 

- за Партију 1 - Услуга одржавања система за припрему података за 

персонализацију са подсистемом за праћење животног века документа, са понуђачем 

„MUEHLBAUER TECHNOLOGIES“ DOO Стара Пазова, на период од две године за 2019. 

и 2020. годину на износ процењене вредности јавне набавке од 37.000.000,00 динара без ПДВ-а и 

то: 

- за 2019. годину на износ процењене вредности јавне набавке од 18.500.000,00 динара 

без ПДВ-а; 

- за 2020. годину на износ процењене вредности јавне набавке од 18.500.000,00 динара 

без ПДВ-а;  

 

- за Партију 2 - Услуга одржавања система за персонализацију пасоша, са 

понуђачем „MUEHLBAUER TECHNOLOGIES“ DOO Стара Пазова, на период од две 

године за 2019. и 2020. годину на износ процењене вредности јавне набавке од 41.000.000,00 

динара без ПДВ-а и то:  

     - за 2019. годину на износ процењене вредности јавне набавке од 20.500.000,00 динара без 
ПДВ-а; 

     - за 2020. годину на износ процењене вредности јавне набавке од 20.500.000,00 динара 
без ПДВ-а;  
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- за Партију 3 - Услуга одржавања система за персонализацију картичних 

идентификационих докумената, са понуђачем „MUEHLBAUER TECHNOLOGIES“ DOO 

Стара Пазова, на период од две године за 2019. и 2020. годину на износ процењене вредности 

јавне набавке од 102.000.000,00 динара без ПДВ-а и то:  

     - за 2019. годину на износ процењене вредности јавне набавке од 51.000.000,00 динара без 
ПДВ-а; 

     - за 2020. годину на износ процењене вредности јавне набавке од 51.000.000,00 динара 
без ПДВ-а;  
 
        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 услуга, 07 број 404-ЈН-55/19-02 од 
22.04.2019. године, Министарство унутрашњих послова као Наручилац, спровело је поступак 
јавне набавке услуга: Одржавање ПЕРСО центра, за потребе Министарства унутрашњих послова, 
ЈН број 55/19. 

  

Процењена вредност јавне набавке за две године износи: 180.000.000,00  динара без 
ПДВ-а и то: 

 

 
ОПИС 

 

 
2019. година 

 
2020. година 

 
Укупно за две 

године  

Партија 1. Услуге 
одржавања система за 
припрему података за 
персонализацију са 
подсистемом за 
праћење животног 
века докумената 

 
 
 

18.500.000,00  рсд без 
ПДВ-а 

 

 
 
 

18.500.000,00  рсд без 
ПДВ-а 

 

 
 
 
37.000.000,00 рсд без 
ПДВ-а  

 
 
Партија 2. Услуге 
одржавања система за 
персонализацију 
пасоша 

 
 

20.500.000,00 рсд без 
ПДВ-а 

 

 
 

20.500.000,00 рсд без 
ПДВ-а 

 
 

 
 
41.000.000,00 рсд без 

ПДВ-а 
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Партија 3. Услуге 
одржавања система за 
персонализацију 
картичних 
идентификационих 
докумената 

 
 

51.000.000,00 рсд без 
ПДВ-а 

 
 

 
 

51.000.000,00 рсд без 
ПДВ-а 

 

 
 

102.000.000,00 рсд 
без ПДВ-а 

 

 
УКУПНО  

 
90.000.000,00 рсд без 

ПДВ-а 

 
90.000.000,00 рсд без 

ПДВ-а 

 
180.000.000,00  рсд 

без ПДВ-а 
 

 
 
 
 

Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП- за 
2019. годину, економска класификација 4252. 
            
            Рок за подношење понуде био је 22.05.2019. године до 10:00 часова. 

 
  Благовремено је достављена понуда понуђача: 
 
- „MUEHLBAUER TECHNOLOGIES“ DOO Стара Пазова, ул. Европска бр. 17 
 

  Поступак отварања понуда спроведен је дана 22.05.2019. године, са почетком у 12:00 
часова, а окончан истог дана у 12:15 часова. 

 

 
II 

      
          

Након разматрања понуде утврђено је следеће: 
 

 
Партија 1 - Услуга одржавања система за припрему података за персонализацију са 

подсистемом за праћење животног века документа 
 
       1)  Да је понуда понуђача „MUEHLBAUER TECHNOLOGIES“ DOO Стара Пазова, , 07 

бр. 404-ЈН-55/19-6 од 22.05.2019. године са укупном понуђеном ценом за 2019. и  2020. годину од 

36.898.000,00 динара без ПДВ–а прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. 

ЗЈН–а. 

        
  Понуда понуђача „MUEHLBAUER TECHNOLOGIES“ DOO Стара Пазова, 07 бр. 
404-ЈН-55/19-6 од 22.05.2019. године је благовремена, тј. пристигла је дана 22.05.2019. године у 
08:58 часова.  
   
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА 2019. ГОДИНУ: 18.449.000,00 динара без ПДВ-а;    
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА 2019. ГОДИНУ: 22.138.000,00 динара са ПДВ-ом; 
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УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ: 18.449.000,00 динара без ПДВ-а;    
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ: 22.138.000,00 динара са ПДВ-ом;  
   
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ДВЕ ГОДИНЕ И ТО ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ: 
36.898.000,00 динара без ПДВ-а;    
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ДВЕ ГОДИНЕ И ТО ЗА 2019.И 2020. ГОДИНУ: 
44.277.600,00 динара са ПДВ-ом;   
  
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена; 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 120 дана од дана отварања понуде; 
 

 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања уговора; 
 
НАЧИНА ПЛАЋАЊА:  у року до 45 дана од дана пријема фактуре, а након овере записника о 
извршеним услугама од стране САТИТ, који је оверен од стране овлашћеног лица Добављача 
услуга и од стране овлашћеног лица из САТИТ, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 
Србије“ број 119/12, 68/15 и 113/17). 
  
МЕСТО ИЗВРШЕЊА: Персонализациони центар МУП РС, Кнеза Милоша 103, Београд. 
 
РОК ИЗВРШЕЊА Време одзива према спецификацији из прилог III - врста; техничке 
карактеристике - спецификација; место извршења; гарантни рок; 
 
ГАРАНЦИЈА НА ИЗВРШЕНУ УСЛУГУ: 12 месеци рачунајући од дана извршења услуге. 
 
ГАРАНЦИЈА НА УГРАЂЕНЕ ДЕЛОВЕ: 12 месеци од дана уградње резервног дела. 
 
ВРЕДНОСТ И ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум се закључује на 
износ процењене вредности на период од две године са једним понуђачем/добављачем, који 
буде испунио 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. 
 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на укупну вредност понуде; 
 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 
потписивања.  
 
 

 
Партија 2 – Услуга одржавања система за персонализацију пасоша 

 
       1)  Да је понуда понуђача „MUEHLBAUER TECHNOLOGIES“ DOO Стара Пазова, , 07 

бр. 404-ЈН-55/19-6 од 22.05.2019. године са укупном понуђеном ценом за 2019. и  2020. годину од 

40.898.000,00 динара без ПДВ–а прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. 

ЗЈН–а. 

        



5 | 8 

 

  Понуда понуђача „MUEHLBAUER TECHNOLOGIES“ DOO Стара Пазова, 07 бр. 
404-ЈН-55/19-6 од 22.05.2019. године је благовремена, тј. пристигла је дана 22.05.2019. године у 
08:58 часова.  
   
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА 2019. ГОДИНУ: 20.449.000,00 динара без ПДВ-а;    
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА 2019. ГОДИНУ: 24.538.800,00 динара са ПДВ-ом; 
   
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ: 20.449.000,00 динара без ПДВ-а;    
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ: 24.538.800,00 динара са ПДВ-ом;  
   
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ДВЕ ГОДИНЕ И ТО ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ: 
40.898.000,00 динара без ПДВ-а;    
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ДВЕ ГОДИНЕ И ТО ЗА 2019.И 2020. ГОДИНУ: 
49.077.600,00 динара са ПДВ-ом;   
  
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена; 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 120 дана од дана отварања понуде; 
 

 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања уговора; 
 
НАЧИНА ПЛАЋАЊА:  у року до 45 дана од дана пријема фактуре, а након овере записника о 
извршеним услугама од стране САТИТ, који је оверен од стране овлашћеног лица Добављача 
услуга и од стране овлашћеног лица из САТИТ, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 
Србије“ број 119/12, 68/15 и 113/17). 
  
МЕСТО ИЗВРШЕЊА: Персонализациони центар МУП РС, Кнеза Милоша 103, Београд. 
 
РОК ИЗВРШЕЊА Време одзива према спецификацији из прилог III - врста; техничке 
карактеристике - спецификација; место извршења; гарантни рок; 
 
ГАРАНЦИЈА НА ИЗВРШЕНУ УСЛУГУ: 12 месеци рачунајући од дана извршења услуге. 
 
ГАРАНЦИЈА НА УГРАЂЕНЕ ДЕЛОВЕ: 12 месеци од дана уградње резервног дела. 
 
ВРЕДНОСТ И ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум се закључује на 
износ процењене вредности на период од две године са једним понуђачем/добављачем, који 
буде испунио 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. 
 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на укупну вредност понуде; 
 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 
потписивања.  
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Партија 3 - Услуга одржавања система за персонализацију картичних идентификационих 
докумената 

 
 

       1)  Да је понуда понуђача „MUEHLBAUER TECHNOLOGIES“ DOO Стара Пазова, , 07 

бр. 404-ЈН-55/19-6 од 22.05.2019. године са укупном понуђеном ценом за 2019. и  2020. годину од 

101.998.000,00 динара без ПДВ–а прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. 

ЗЈН–а. 

        
   Понуда понуђача „MUEHLBAUER TECHNOLOGIES“ DOO Стара Пазова, 07 бр. 
404-ЈН-55/19-6 од 22.05.2019. године је благовремена, тј. пристигла је дана 22.05.2019. године у 
08:58 часова.  
   
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА 2019. ГОДИНУ: 50.999.000,00 динара без ПДВ-а;    
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА 2019. ГОДИНУ: 61.198.800,00 динара са ПДВ-ом; 
   
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ: 50.999.000,00 динара без ПДВ-а;    
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ: 61.198.800,00 динара са ПДВ-ом;  
   
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ДВЕ ГОДИНЕ И ТО ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ: 
101.998.000,00 динара без ПДВ-а;    
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ДВЕ ГОДИНЕ И ТО ЗА 2019.И 2020. ГОДИНУ: 
122.397.600,00 динара са ПДВ-ом;   
  
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена; 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 120 дана од дана отварања понуде; 
 

 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања уговора; 
 
НАЧИНА ПЛАЋАЊА:  у року до 45 дана од дана пријема фактуре, а након овере записника о 
извршеним услугама од стране САТИТ, који је оверен од стране овлашћеног лица Добављача 
услуга и од стране овлашћеног лица из САТИТ, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 
Србије“ број 119/12, 68/15 и 113/17). 
  
МЕСТО ИЗВРШЕЊА: Персонализациони центар МУП РС, Кнеза Милоша 103, Београд. 
 
РОК ИЗВРШЕЊА Време одзива према спецификацији из прилог III - врста; техничке 
карактеристике - спецификација; место извршења; гарантни рок; 
 
ГАРАНЦИЈА НА ИЗВРШЕНУ УСЛУГУ: 12 месеци рачунајући од дана извршења услуге. 
 
ГАРАНЦИЈА НА УГРАЂЕНЕ ДЕЛОВЕ: 12 месеци од дана уградње резервног дела. 
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ВРЕДНОСТ И ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум се закључује на 
износ процењене вредности на период од две године са једним понуђачем/добављачем, који 
буде испунио 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. 
 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на укупну вредност понуде; 
 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 
потписивања.  
 
 
 

III 
 
 

 За Партију 1 - Услуга одржавања система за припрему података за персонализацију са 
подсистемом за праћење животног века документа 
 

 
Наручилац је прибавио прихватљиву понуду:   

 

 понуђача „MUEHLBAUER TECHNOLOGIES“ DOO Стара Пазова, 07 број 404-ЈН-
55/19-6 од 22.05.2019. године по понуђеној укупној цени за 2019. и 2020. годину од 36.898.000,00 
динара без ПДВ–а. 

 
 
За Партију 2 - Услуга одржавања система за персонализацију пасоша 
 
 
Наручилац је прибавио прихватљиву понуду:   

 

 понуђача „MUEHLBAUER TECHNOLOGIES“ DOO Стара Пазова, 07 број 404-ЈН-
55/19-6 од 22.05.2019. године по понуђеној укупној цени за 2019. и 2020. годину од 40.898.000,00 
динара без ПДВ–а. 

 
 

За Партију 3 - Услуга одржавања система за персонализацију картичних 
идентификационих докумената 

 
Наручилац је прибавио прихватљиву понуду:   
 

 понуђача „MUEHLBAUER TECHNOLOGIES“ DOO Стара Пазова, 07 број 404-ЈН-
55/19-6 од 22.05.2019. године по понуђеној укупној цени за 2019. и 2020. годину од 101.998.000,00 
динара без ПДВ–а. 
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Прихватљиву понуду Комисија је оцењивала применом критеријума најнижа понуђена 

цена. 
 
 

IV 
 

Сходно свему наведеном помоћник министра - начелник Сектора, закључује Оквирни 

споразум у отвореном поступку јавне набавке услуга – Одржавање ПЕРСО центра, ЈН број 55/19, 

на период од 2 (две) године (за 2019. и 2020. годину)  

- за Партију 1 - Услуга одржавања система за припрему података за 

персонализацију са подсистемом за праћење животног века документа, са понуђачем 

„MUEHLBAUER TECHNOLOGIES“ DOO Стара Пазова, на период од две године за 2019. 

и 2020. годину на износ процењене вредности јавне набавке од 37.000.000,00 динара без ПДВ-а и 

то: 

- за 2019. годину на износ процењене вредности јавне набавке од 18.500.000,00 динара 

без ПДВ-а; 

- за 2020. годину на износ процењене вредности јавне набавке од 18.500.000,00 динара 

без ПДВ-а;  

 

- за Партију 2 - Услуга одржавања система за персонализацију пасоша, са 

понуђачем „MUEHLBAUER TECHNOLOGIES“ DOO Стара Пазова, на период од две 

године за 2019. и 2020. годину на износ процењене вредности јавне набавке од 41.000.000,00 

динара без ПДВ-а и то:  

     - за 2019. годину на износ процењене вредности јавне набавке од 20.500.000,00 динара без 
ПДВ-а; 

     - за 2020. годину на износ процењене вредности јавне набавке од 20.500.000,00 динара 
без ПДВ-а;  

 

- за Партију 3 - Услуга одржавања система за персонализацију картичних 

идентификационих докумената, са понуђачем „MUEHLBAUER TECHNOLOGIES“ DOO 

Стара Пазова, на период од две године за 2019. и 2020. годину на износ процењене вредности 

јавне набавке од 102.000.000,00 динара без ПДВ-а и то:  

     - за 2019. годину на износ процењене вредности јавне набавке од 51.000.000,00 динара без 
ПДВ-а; 

     - за 2020. годину на износ процењене вредности јавне набавке од 51.000.000,00 динара 
без ПДВ-а;  
 

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 


