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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-18/19-10 
Датум: 31.05.2019. 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-18/19-9 од 17.05.2019. 
године, доносим 
 
 
 

О Д Л У К У 
о закључењу оквирног споразума за ЈН број 18/19 

 
 

1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ оквирни споразум у отвореном поступку јавне набавке добара – Јаја, за 
потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 18/19 на период од 3 (три) године (за 2019, 
2020.годину и 2021.годину) 
 

            са понуђачем „NP Panić Trade“ д.о.о. Београд, Милорада Јовановића 29, на износ 
процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 17.000.000,00  динара 
без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2019., 2020. и 2021. 
годину  износи 15.703.900,00 динара без ПДВ-а) и то: 
       

    - за 2019. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 

количинама од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 

оквирним количинама за 2019. годину износи 920.200,00 динара без ПДВ-а) 

    - за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 

количинама од 8.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 

оквирним количинама за 2020. годину износи 7.353.100,00 динара без ПДВ-а); 

    - за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 

количинама од 8.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 

оквирним количинама за 2021. годину износи 7.430.600,00 динара без ПДВ-а) и са 

   понуђачем „Mikros - Union„ д.о.о., Београд, ул. Тошун Бунар 187, на износ процењене 
вредности предметне набавке према оквирним количинама од 17.000.000,00 динара без ПДВ-а 
(укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2019., 2020. и 2021. годину  
износи 16.249.650,00 динара без ПДВ-а) и то: 



 2/8 

   
    - за 2019. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 

количинама од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 

оквирним количинама за 2019. годину износи 930.900,00 динара без ПДВ-а);  

    - за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 

количинама од 8.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 

оквирним количинама за 2020. годину износи 7.585.750,00 динара без ПДВ-а);  

    - за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 
количинама од 8.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 
оквирним количинама за 2021. годину износи 7.733.000,00 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 
 

1.   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-18/19-02 од 

09.04.2019. године, Министарство унутрашњих послова као Наручилац, спровело је отворени 

поступак  јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума - јаја, за потребе Министарства 

унутрашњих послова, ЈН  број 18/19. 

  

2. Процењена вредност јавне набавке за три године износи  17.000.000,00 динара без ПДВ-а, и 
то: 
 

Опис 2019. година 2020. година 2021. година 

Јaja  1.000.000,00 дин. без 
ПДВ-а 

 

8.000.000,00 дин. без 
ПДВ-а 

 

8.000.000,00 дин.  
без ПДВ-а 

 

Укупно за све три 
године: 

                            17.000.000,00 динара без ПДВ-а 

 
 
3. Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2019. 
годину, економска класификација 4268. 
            
4. Рок за подношење понуда био је 09.05.2019. године до 10:00 часова. 
          
5. Благовремено  су понуде доставили следећи понуђачи:  
 

1. „Mikros - Union„ д.о.о., Београд, ул. Тошун Бунар 187  и  
2. „NP Panić Trade“ д.о.о. Београд, Милорада Јовановића 29. 
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            Поступак отварања понуда спроведен је дана 09.05.2019. године, са почетком у 12:00, и 
окончан  истог дана у 12:26 часова.  

 
6.  Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
 
 

II 
 

                                                    ПРЕГЛЕД ПОНУДА 
 

         Након разматрања понуда утврђено је следеће: 
 

1) Да је понуда понуђача „Mikros - Union„ д.о.о., Београд, ул. Тошун Бунар 187,  07 број 
404-ЈН-18/19-6 од 08.05.2019. године са укупном понуђеном ценом за оквирне количине (за 
2019., 2020. и 2021. годину) у износу од 16.249.650,00 динара без ПДВ–а прихватљива, у складу 
са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
        
   Понуђач „Mikros - Union„ д.о.о., Београд, ул. Тошун Бунар 187, доставио је понуду број 
07- 404-ЈН-18/19-6.  
 
  Понуда је благовремена, тј. пристигла je дана 08.05.2019. године у 14:30 часова.  
 
          Понуђени су следећи услови набавке:  
 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 
ИЗНОСИ БЕЗ ПДВ-а износи 930.900,00 динара. 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 
СА ПДВ-ом износи 1.023.990,00 динара. 
 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 
ИЗНОСИ БЕЗ ПДВ-а износи 7.585.750,00 динара. 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 
СА ПДВ-ом износи 8.344.325,00 динара 
 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 
ИЗНОСИ БЕЗ ПДВ-а износи 7.733.000,00 динара. 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 
СА ПДВ-ом износи 8.506.300,00 динара 
 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА 
СВЕ ТРИ ГОДИНЕ БЕЗ ПДВ-а износи 16.249.650,00 динара.  

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА 
СВЕ ТРИ ГОДИНЕ СА ПДВ-ом износи 17.874.615,00 динара.  
 

Критеријум за избор: најнижа понуђена цена по години; 
Вредност уговора: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне набавке; 
Места  испоруке: Одсек у Београду са Панчевом и Ваљевом:  
ПУ за град Београд „29 Новембар“, Кнеза Милоша 101, СИВ  2, СХ "Бежанијска коса", Н.Ц. 
”Макиш”, Сарајевска 34, Н.Ц. ”Батајница”, ППП Мије Ковачевића 4, Ватрогасна јединица 
Панчево, Магацин Липовица, Палата "Србија" - СИВ 1, ПУ Ваљево. 
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Одсек у Новом Саду: ПУ Нови Сад, Н.Ц. ”Клиса”, ЦОПО Сремска Каменица, ПУ Суботица, 
Н.Ц. Кула. 
Одсек у Нишу:ПУ Ниш, ПУ Лесковац, ПУ Бор, ПУ Зајечар, ПУ Јагодина, ПУ Врање, ПС 
Прешево, ПС Куршумлија, ПС Медвеђа, ПС Бујановац.  
Одсек у Краљеву и Ужицу:Жандармерија Краљево, Одмаралиште  Митрово Поље, ПУ Нови 
Пазар,  ПУ Ужице, Одмаралиште „Нарцис“ – Златибор, Н.Ц.  „Јасеново“, Одмаралиште 
„Променада“ - Врњачка Бања, Жандармерија – Перућац. 
Наручилац задржава право да измени места испоруке за време трајања уговора односно 
изабрани добављача је дужан да испоручи добра и на локацијама које нису напред 
дефинисане уколико за тим постоји хитна потреба. 
Рок и динамика испоруке: Редовна испорука се врши континуирано, по захтеву Наручиоца, а 
најкасније у року од 3 (три) дана од пријема требовања. Испорука у хитним и непревиђеним 
ситуацијама се реализује у року од 12 h од момента упућеног е-маил Наручиоца у коме ће бити 
дефинисан захтев за поруџбину. У случају да добављач не испоручи предметна добра у 
наведеном року, и/или у случају кашњења у испоруци у року од 12h, и/или у случају 
некомплетне (по количини и/или по врсти) испоруке, и/или испоруке робе неодговарајућег 
квалитета, Наручилац задржава право наплате уговорне казне од 10% вредности робе која касни 
са испоруком. Сваки производ који се испоручује у моменту пријема у објекат Наручиоца мора 
имати декларацију са датумом производње и роком употребе. 
Начин  испоруке: Наменска возила за предметна добра са уграђеним уређајем за одржавањем 
адекватних температура за врсту добара која је предмет јавне набавке . 
Рок употребе: Понуђач је у обавези да испоручује добра којима је до истека рока трајања остало 
више од ½ декларисаног рока ( у моменту пријема у магацин Наручиоца) 
Амбалажа, начин паковања, декларација: Амбалажа производа треба да обезбеди заштиту 
производа од спољних утицаја и оштећења и да омогућава да производи задрже својствене 
органолептичке особине у декларисаном року употребе и мора бити у складу са Законом о  
здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе („Сл. Гласник РС“ 
92/2011).  Декларација обавезно мора да садржи датум производње, рок трајања, назив и седиште 
произвођача, и друге податке у складу са Правилником о декларисању, означавању и 
рекламирању хране („Сл Гласник РС“ бр. 19/2017 и 16/2018) и свим важећим прописима из ове 
области 
Сваки производ који се испоручује у моменту пријема у објекат Наручиоца мора имати 
декларацију са датумом производње и роком употребе.  
Квалитет: Добра која су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће 
стандарде, да испуњавају услове у погледу здравствене исправности и безбедности за исхрану 
људи, а у складу са Законом о безбедности хране („Сл. Гласник РС“ 41/09). 
Вредност и важење оквирног споразума: Оквирни споразум се закључује на период од три 
године, са минимум два понуђача/ добављача, а може и више који буду испунили обавезне и 
додатне услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и захтеви 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 
предметно добро. Уколико наручилац не добије унапред одређени број прихватљивих понуда, 
наручилац може да закључи оквирни споразим и са мањим бројем понуђача, односно са једним. 
Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуда.  
Период важења појединачног уговора: Уговор се закључује на период до годину дана од дана 
обостраног потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре 
наступи. 
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    Како је понуда  понуђача „Mikros - Union„ д.о.о., Београд, ул. Тошун Бунар 187, испунила 
све захтеве Наручиоца у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН оцењена је  као 
прихватљива. 
 

2) Да је понуда понуђача „NP Panić Trade“ д.о.о. Београд, Милорада Јовановића 29, 07 
број 404-ЈН-18/19-7 од 09.05.2019. године са укупном понуђеном ценом за оквирне количине (за 
2019., 2020. и 2021. годину) у износу од 15.703.900.00 динара без ПДВ–а прихватљива, у складу 
са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
        
   Понуђач „NP Panić Trade“ д.о.о. Београд, Милорада Јовановића 29, доставио је понуду 
07 број 404-ЈН-18/19-7.  
 
  Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 09.05.2019. године у 09:18 часова.  
 
          Понуђени су следећи услови набавке:  
 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 
ИЗНОСИ БЕЗ ПДВ-а износи 920.200,00 динара. 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 
СА ПДВ-ом износи 1.012.220,00 динара. 
 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 
ИЗНОСИ БЕЗ ПДВ-а износи 7.353.100,00 динара. 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 
СА ПДВ-ом износи 8.088.410,00 динара 
 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 
ИЗНОСИ БЕЗ ПДВ-а износи 7.430.600,00 динара. 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 
СА ПДВ-ом износи 8.173.660,00 динара 
 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА 
СВЕ ТРИ ГОДИНЕ БЕЗ ПДВ-а износи 15.703.900,00 динара.  

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА 
СВЕ ТРИ ГОДИНЕ СА ПДВ-ом износи 17.274.290,00 динара.  
 

Критеријум за избор: најнижа понуђена цена по години; 
Вредност уговора: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне набавке; 
Места  испоруке: Одсек у Београду са Панчевом и Ваљевом:  
ПУ за град Београд „29 Новембар“, Кнеза Милоша 101, СИВ  2, СХ "Бежанијска коса", Н.Ц. 
”Макиш”, Сарајевска 34, Н.Ц. ”Батајница”, ППП Мије Ковачевића 4, Ватрогасна јединица 
Панчево, Магацин Липовица, Палата "Србија" - СИВ 1, ПУ Ваљево. 
Одсек у Новом Саду: ПУ Нови Сад, Н.Ц. ”Клиса”, ЦОПО Сремска Каменица, ПУ Суботица, 
Н.Ц. Кула. 
Одсек у Нишу:ПУ Ниш, ПУ Лесковац, ПУ Бор, ПУ Зајечар, ПУ Јагодина, ПУ Врање, ПС 
Прешево, ПС Куршумлија, ПС Медвеђа, ПС Бујановац.  
Одсек у Краљеву и Ужицу:Жандармерија Краљево, Одмаралиште  Митрово Поље, ПУ Нови 
Пазар,  ПУ Ужице, Одмаралиште „Нарцис“ – Златибор, Н.Ц.  „Јасеново“, Одмаралиште 
„Променада“ - Врњачка Бања, Жандармерија – Перућац. 
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Наручилац задржава право да измени  места испоруке за време трајања уговора односно 
изабрани добављача је дужан да испоручи добра и на локацијама које нису напред 
дефинисане уколико за тим постоји хитна потреба. 
Рок и динамика испоруке: Редовна испорука се врши континуирано, по захтеву Наручиоца, а 
најкасније у року од 3 (три) дана од пријема требовања. Испорука у хитним и непревиђеним 
ситуацијама се реализује у року од 12 h од момента упућеног е-маил Наручиоца у коме ће бити 
дефинисан захтев за поруџбину. У случају да добављач не испоручи предметна добра у 
наведеном року, и/или у случају кашњења у испоруци у року од 12h, и/или у случају 
некомплетне (по количини и/или по врсти) испоруке, и/или испоруке робе неодговарајућег 
квалитета, Наручилац задржава право наплате уговорне казне од 10% вредности робе која касни 
са испоруком. Сваки производ који се испоручује у моменту пријема у објекат Наручиоца мора 
имати декларацију са датумом производње и роком употребе. 
Начин  испоруке: Наменска возила за предметна добра са уграђеним уређајем за одржавањем 
адекватних температура за врсту добара која је предмет јавне набавке . 
Рок употребе: Понуђач је у обавези да испоручује добра којима је до истека рока трајања остало 
више од ½ декларисаног рока ( у моменту пријема у магацин Наручиоца) 
Амбалажа, начин паковања, декларација: Амбалажа производа треба да обезбеди заштиту 
производа од спољних утицаја и оштећења и да омогућава да производи задрже својствене 
органолептичке особине у декларисаном року употребе и мора бити у складу са Законом о  
здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе („Сл. Гласник РС“ 
92/2011).  Декларација обавезно мора да садржи датум производње, рок трајања, назив и седиште 
произвођача, и друге податке у складу са Правилником о декларисању, означавању и 
рекламирању хране („Сл Гласник РС“ бр. 19/2017 и 16/2018) и свим важећим прописима из ове 
области 
Сваки производ који се испоручује у моменту пријема у објекат Наручиоца мора имати 
декларацију са датумом производње и роком употребе.  
Квалитет: Добра која су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће 
стандарде, да испуњавају услове у погледу здравствене исправности и безбедности за исхрану 
људи, а  у складу  са  Законом о безбедности хране („Сл. Гласник РС“ 41/09). 
Вредност и важење оквирног споразума: Оквирни споразум се закључује на период од три 
године, са минимум два понуђача/ добављача, а може и више који буду испунили обавезне и 
додатне услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и захтеви 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 
предметно добро. Уколико наручилац не добије унапред одређени број прихватљивих понуда, 
наручилац може да закључи оквирни споразим и са мањим бројем понуђача, односно са једним. 
Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуда.  
Период важења појединачног уговора: Уговор се закључује на период до годину дана од дана 
обостраног потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре 
наступи. 
        Како је понуда понуђача „NP Panić Trade“ д.о.о. Београд, Милорада Јовановића 29, 
испунила све захтеве Наручиоца у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН оцењена је  
као прихватљива. 
 
 

III 
 

     У  отвореном поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке добара - Јaja за 
потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 18/19, Наручилац је прибавио следеће 
прихватљиве понуде  
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           понуђача „Mikros - Union„ д.о.о., Београд, ул. Тошун Бунар 187, 07 број 404-ЈН-18/19-
06 од 08.05.2019. године по понуђеној цени за оквирне количине за 2019. годину у износу од 
930.900,00  динара без ПДВ-а, за 2020. годину у износу од 7.585.750,00 динара без ПДВ-а и за 
2021. годину у износу од 7.733.000,00 динара без ПДВ-а, што укупно за све три године према 
окиврним количинама износи 16.249.650,00 динара без ПДВ-а и 
 
           понуђача „NP Panić Trade“ д.о.о. Београд, Милорада Јовановића 29, 07 број 404-ЈН-
18/19-07 од 09.05.2019. године по понуђеној цени за оквирне количине за 2019. годину у износу 
од 920.200,00  динара без ПДВ-а, за 2020. годину у износу од 7.353.100,00 динара без ПДВ-а и за 
2021. годину у износу од 7.430.600,00 динара без ПДВ-а што укупно за све три године према 
окиврним количинама износи 15.703.900,00 динара без ПДВ-а. 
 
           Прихватљиве понуде оцењиване су  применом критеријума најнижа понуђена цена. 

 

 
IV 

 
Сходно свему наведеном помоћник министра - начелника Сектора, закључује оквирни 

споразум у отвореном поступку јавне набавке добара-јаја, за потребе Министарства унутрашњих 

послова, ЈН број 18/19 и то:  

 

        са понуђачем „NP Panić Trade“ д.о.о. Београд, Милорада Јовановића 29, на износ 
процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 17.000.000,00 динара 
без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2019., 2020. и 2021. 
годину  износи 15.703.900,00 динара без ПДВ-а) и то: 
       

    - за 2019. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 

количинама од 1.000.000,00  динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 

оквирним количинама за 2019. годину износи 920.200,00 динара без ПДВ-а) 

    - за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 

количинама од 8.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 

оквирним количинама за 2020. годину износи 7.353.100,00 динара без ПДВ-а)  

    - за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 

количинама од 8.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 

оквирним количинама за 2021. годину износи 7.430.600,00 динара без ПДВ-а)и са 

   понуђачем „Mikros - Union„ д.о.о., Београд, ул. Тошун Бунар 187, на износ процењене 
вредности предметне набавке према оквирним количинама од 17.000.000,00 динара без ПДВ-а 
(укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2019., 2020. и 2021. годину  
износи 16.249.650,00 динара без ПДВ-а) и то: 
   

    - за 2019. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 

количинама од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 

оквирним количинама за 2019. годину износи 930.900,00 динара без ПДВ-а);  
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    - за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 

количинама од 8.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 

оквирним количинама за 2020. годину износи 7.585.750,00 динара без ПДВ-а);  

    - за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 

количинама од 8.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 

оквирним количинама за 2021. годину износи 7.733.000,00 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 


