
 
Република Србија 

                    Министарство унутрашњих послова
        Сектор за материјално - финансијске послове 

07 број  404-ЈН-345/19-10 
19.03.2020. године 

                                  Београд 
 

 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), 
Извештаја о стручној оцени понуда 07 број 404-ЈН-345/19-09 од 21.01.2020. године у поступку јавне 
набавке мале вредности услуга са закључењем оквирног споразума: Чишћење канализационе 
инсталације и сепаратора масноће у ресторанима, ЈН број 345/19, доносим 
 

 
О Д Л У К У 

о закључењу оквирног споразума  
 
 

1.  ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ оквирни споразум у поступку јавне набавке услуга - Чишћење канализационе 
инсталације и сепаратора масноће у ресторанима, ЈН број 345/19, од две године на износ процењене 
вредности предметне набавке од 2.400.000,00 динара без ПДВ-а (за 2020. годину на износ процењене 
вредности од 1.200.000,00 динара без ПДВ-а и за 2021. годину на износ процењене вредности од 
1.200.000,00 динара без ПДВ-а) са  
 
- Групом понуђача „Premi Trade“ д.o.o., Београд, Војводе Миленка 40, и „Eso Тron“ д.o.o, Нови 
Сад, Руменка, Нова друга 6. 
 
2.   ОДБИЈА СЕ понуда понуђача „Rastošnica Promet” д.o.o., Београд, ул. Виноградска 35 б, као 
неприхватљива. 
      
3.   Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 
 
4. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства унутрашњих 
послова у року од три дана од њеног доношења. 
 

О б р а з л о ж  е њ е 
 
I 
 

На основу члана 39., 40., 40а Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању поступкa јавне набавке 
мале вредности услуга са закључењем оквирног споразума, 07 број 404-ЈН-345/19-02 од 31.12.2019. 
године, Министарство унутрашњих послова, као Наручилац, спровело је поступaк јавне набавке  мале 
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вредности услуга са закључењем оквирног споразума: Чишћење канализационе инсталације и 
сепаратора масноће у ресторанима, ЈН број 345/19. 
 
Процењена вредност јавне набавке износи: 3.600.000,00 динара без ПДВ-а, и то: 
 
- за 2019. годину процењена вредност јавне набавке износи 1.200.000,00 динара без ПДВ-а, 
- за 2020. годину процењена вредност јавне набавке износи 1.200.000,00 динара без ПДВ-а, 
- за 2021. годину процењена вредност јавне набавке износи 1.200.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2019. годину, 
економска класификација 4251. 
           
Рок за подношење понуда био је 17.01.2020. године до 10,00 сати.  
 
Благовремено су понуде доставили следећи понуђачи: 
- „Rastošnica Promet” д.o.o., Београд, ул. Виноградска 35 б и 
- Група понуђача „Premi Trade“ д.o.o., Београд улица Војводе Миленка 40, и Еso Tron“ д.o.o, 
Нови Сад, улица Нова друга 6, Руменка. 
 
Поступак отварања понуда спроведен је дана 17.01.2020. године, са почетком у 12:00 часова, а окончан 
истог дана у 12:20 часова. 
 
 

II 
 

 
Након разматрања понуда утврђно је следеће: 
 
1) Да је понуда понуђача „Rastošnica Promet” д.o.o., Београд, ул. Виноградска 35 б, 07 бр. 404-ЈН-
345/19-06 од 17.01.2020. године, неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 
члана 3. става 1. тачка 33., а у вези члана 106. став 1. тачка 1) и 2) ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 17.01.2020. године у 08:47 часова. 
  
Понуђени су следећи услови набавке:  
 

• УКУПНА ВРЕД. ПОНУДЕ ЗА 2019. ГОДИНУ: 813.000,00 динара без ПДВ-а; 
• УКУПНА ВРЕД. ПОНУДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ: 749.000,00 динара без ПДВ-а; 
• УКУПНА ВРЕД. ПОНУДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ: 749.000,00 динара без ПДВ-а; 
• УКУПНА ВРЕД. ПОНУДЕ ЗА ТРИ ГОДИНЕ: 2.311.000,00 динара без ПДВ-а; 

 
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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РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање у року до 45 дана по извршеној услузи и пријему фактуре, а 
након извршеног квалитативног и квантитативног пријема, у складу са Закона 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. 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: у складу са спецификацијом у прилогу (III) Врста техничке 
карактеристике – спецификације.  
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: 24 сата/и од тренутка достављања писаног захтева Наручиоца.  
ДИНАМИКА ВРШЕЊА УСЛУГЕ: сукцесивно, према потреби на основу писаног захтева Наручиоца  
услуга. 

 ГАРАНТНИ РОК: 30 дана од дана потписивања Записника о пруженим услугама. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде. 
  

Конкурсном документацијом израђеном у предметном поступку Наручилац је захтевао да понуђач у 
складу са одредбом члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН-а има важећу дозволу надлежног органа за обавњање 
делатности која је предмет набавке, а као доказ захтеване су  фотокопије важећих дозвола за 
сакупљање, транспорт и за третман или складиштење отпада на територији Републике Србије издате 
од стране Министарства надлежног за послове заштите животне средине у складу са Законом о 
управљању отпадом. Прегледом понуде коју је доставио понуђач „Rastošnica Promet” д.o.o., Београд 
констатовано је да понуђач није доставио захтеване доказе којима би доказао испуњеност обавезног 
услова. 

Наручилац је у предметном поступку одредио и додатне услове из члан 76. ЗЈН-а за учешће у поступку 
који се односе на испуњеност техничког и кадровског капацитете. Наиме, за испуњеност техничког 
капацитета захтевано је да понуђач има минимум једно комбиновано притисно-усисно возило са 
притиском преко 140 бара и капацитетом резервоара од најмање 10м³, минимум једно комбиновано 
притисно-усисно возило висине максималне до 2 метра, са притиском преко 140 бара и капацитетом 
резервоара од најмање 2м³ и минимум једно возило са камером за снимање канализационе 
инсталације и могућности регистровања у видео и фото формату, a као доказ захтеване су фотокопије 
саобраћајних дозвола, уговора о закупу или лизингу, извод из техничке документације из које се јасно 
виде димензије возила (за комбиновано притисно-усисно возило висине максималне до 2 метра, са 
притиском преко 140 бара и капацитетом резервоара од најмање 2м³) и технички подаци са 
карактеристикама уграђене опреме (за возило са камером за снимање канализационе инсталације и 
могућности регистровања у видео и фото формату). 
За испуњеност кадровског капацитета Наручиалц је захтевао је да понуђач има најмање два запослена  
или радно ангажована лица на пословима чишћења канализације и сепаратора масти, а као доказ 
захтеване су  фотокопије обрасца М за запослена лица или обрасца М-А или обрасца М-3-А или 
других одговарајућих образаца из којих се види да су радници пријављени на пензијско и здравствено 
осигурање (за сваког радника појединачно) или Уговор о радном ангажовању, у складу са важећим 
Законом о раду. Детаљним прегледом понуде констатовано је да понуђач није доставио доказе којима 
би доказао испуњеност захтеваних додатних услова. 
 
У складу са наведеним, понуда понуђача „Rastošnica Promet” д.o.o., Београд, ул. Виноградка 35 б, 
оцењена као неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. става 1. 
тачка 33., а у вези члана 106. став 1. тачка 1) и 2) ЗЈН-а. 
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2) Да је понуда групе понуђача „Premi Trade“ д.o.o., Београд, Војводе Миленка 40, и „Eso Тron“ 
д.o.o, Нови Сад, Руменка, Нова друга 6, 07 бр. 404-ЈН-345/19-07 од 17.01.2020. године, прихватљива  
у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН-а.  
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 17.01.2020. године у 09:12 часова.  
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 

• УКУПНА ВРЕД. ПОНУДЕ ЗА 2019. ГОДИНУ: 1.194.000,00 динара без ПДВ-а; 
• УКУПНА ВРЕД. ПОНУДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ: 1.195.000,00 динара без ПДВ-а; 
• УКУПНА ВРЕД. ПОНУДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ: 1.195.000,00 динара без ПДВ-а; 
• УКУПНА ВРЕД. ПОНУДЕ ЗА ТРИ ГОДИНЕ: 3.584.000,00 динара без ПДВ-а. 

 
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. 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање у року до 45 дана по извршеној услузи и пријему фактуре, а 
након извршеног квалитативног и квантитативног пријема, у складу са Закона 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. 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: у складу са спецификацијом у прилогу (III) Врста техничке 
карактеристике – спецификације.  
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: 24 сата/и од тренутка достављања писаног захтева Наручиоца.  
ДИНАМИКА ВРШЕЊА УСЛУГЕ: сукцесивно, према потреби на основу писаног захтева Наручиоца  
услуга. 

 ГАРАНТНИ РОК: 30 дана од дана потписивања Записника о пруженим услугама. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде. 
 
Група понуђача „Premi Trade“ д.o.o., Београд, Војводе Миленка 40, и „Eso Тron“ д.o.o, Нови Сад, 
Руменка, Нова друга 6, доказала је да испуњава све обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а, као и додатне 
услове из члана 76. ЗЈН-а, предвиђене конкурсном документацијом. 
 
На основу наведеног понуда групе понуђача „Premi Trade“ д.o.o., Београд, Војводе Миленка 40, и 
„Eso Тron“ д.o.o, Нови Сад, Руменка, Нова друга 6 оцењена је као прихватљива, с обзиром да су 
испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама. 
 

III 
 
Наручилац је прибавио прихватљиву понуду групе понуђача „Premi Trade“ д.o.o., Београд, Војводе 
Миленка 40, и „Eso Тron“ д.o.o, Нови Сад, Руменка, Нова друга 6, 07 бр. 404-ЈН-345/19-07 од 
17.01.2020. године.  
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Прихватљива понуда оцењивана је применом критеријума „најнижа понуђена цена“. 
 
Такође, Наручилац је прибавио и неприхватљиву понуду понуђача „Rastošnica Promet” д.o.o., 
Београд, ул. Виноградска 35 б, 07 бр. 404-ЈН-345/19-06 од 17.01.2020. године. 
 
                                                                                 IV 
 
У складу са наведеним помоћник мнистра – начелник Сектора закључује оквирни споразум у поступку 
јавне набавке мале вредности услуга: Чишћење канализационе инсталације и сепаратора масноће у 
ресторанима, ЈН број 345/19, на период од две године на износ процењене вредности предметне 
набавке од 2.400.000,00 динара без ПДВ-а (за 2020. годину на износ процењене вредности од 
1.200.000,00 динара без ПДВ-а и за 2021. годину на износ процењене вредности од 1.200.000,00 динара 
без ПДВ-а), са 
 
- Групом понуђача „Premi Trade“ д.o.o., Београд, Војводе Миленка 40, и „Eso Тron“ д.o.o, Нови 
Сад, Руменка, Нова друга 6. 
 

                       
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 
 
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 и интернет страници Наручиоца, сходно члану 149. став 6. Закона о 
јавним набавкама.    

 
 

 
 
 
 
 

                                                  ПОМОЋНИК МИНИСТРА 
                                                      НАЧЕЛНИК СЕКТОРА 

         
 
                                                                                            ___________________________                        
                                                                                                   Жељко Веселиновић        
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	ГАРАНТНИ РОК: 30 дана од дана потписивања Записника о пруженим услугама.
	ГАРАНТНИ РОК: 30 дана од дана потписивања Записника о пруженим услугама.

