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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-19/20-12 
Датум 12.10.2020. 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-19/20-10 од 26.08.2020. године у отвореном поступку са 
закључењем оквирног споразума јавне набавке добара-Бела техника, за потребе Министарства унутрашњих 
послова, ЈН број 19/20, доносим 

 
 
 

О Д Л У К У 
о закључењу оквирног споразума  

 
 
1. СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Одлука о закључењу оквирног споразума у отвореном поступку јавне 
набавке добара: Бела техника, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 19/20, 07 број 404-
ЈН-19/20-11 од 23.09.2020. године и замењује овом. 
 
2. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Оквирни споразум у отвореном поступаку јавне набавке добара: Бела техника, за 
потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 19/20,  
 

 
● са понуђачем „Žak“ д.о.о. Београд, на период од две године за 2020. и 2021. годину на износ процењене 

вредности предметне набавке према оквирним количинама од 20.500.000,00 динара без ПДВ-а (укупна 

вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. и 2021. износи 12.008.206,00 динара без 

ПДВ-а) и то:       

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

500.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. 

годину износи 857.120,00 динара без ПДВ-а) и 

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

20.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2021. 

годину износи 11.151.086,00 динара без ПДВ-а).  

 

 



2/7  

 

 

 3.  ОДБИЈАЈУ СЕ као неприхватљиве понуде понуђача „Jugopromet ADS“ д.о.о. Младеновац и понуда 

групе понуђача „Vision  Smart Plus“ д.о.о. Београд и „Termogen“ д.о.о. Добановци. 

 4.  Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 
 
5. 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 чл. 32. 40. и 40а Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке 
добара са закључењем оквирног споразума 07 број 404-ЈН-19/20-02 од 30.06.2020. године, Министарство 
унутрашњих послова, као Наручилац, спровело је отворени поступaк јавне набавке добара са закључењем 
оквирног споразума – Бела техника, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 19/20. 

 
Процењена вредност јавне набавке за три године износи 30.500.000,00 без ПДВ-а и то:  
 
- за 2020. годину  износи 500.000,00 динара без ПДВ-а,  
- за 2021. годину износи  20.000.000,00 динара без ПДВ-а, 
- за 2022. годину  износи 10.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена по години. 

 
Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2020. годину, 
економска класификација 5112.  
Наручилац је објавио позив и конкурсну документацију дана 22.07.2020. године, у којој је рок за подношење 
понуда био 06.08.2020. године.  
Дана 04.08.2020. године наручилац је извршио измену конкурсне документације, објавио нову важећу 
конкурсну документацију и продужио рок за доставу понуда до 10.08.2020. године. 
   
  Благовремено су понуде доставили следећи понуђачи: 
 
1. „Jugopromet ADS“ д.о.о. Младеновац, 
2. „Žak“ д.о.о. Београд  и 
3. Група понуђача „Vision smart plus“ д.о.о. Београд и „Tеrmogen“ д.о.о. Добановци. 

 
Поступак отварања понуда спроведен је дана 10.08.2020. године, са почетком у 12:00 часова, а окончан истог 
дана у 12:25 часова. 
 

II 
 
Након разматрања понуда утврђено је следеће: 
 
1) Понуда понуђача „Jugopromet ADS“ д.о.о. Младеновац, 07 број 404-ЈН-19/20-06 од 07.08.2020. године 

по укупно понуђеној цени од 16.742.990,00 динара без ПДВ-а је неприхватљива, с обзиром да нису 
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кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33) а у вези члана 106. став 1. тачка 2.) Закона о 

јавним набавкама.  

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.08.2020. године у 11:00 часова.  

Понуђени су следећи услови набавке:  

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2020. годину износи: 536.140,00 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2021. годину износи: 9.015.100,00 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2022. годину износи: 7.191.750,00 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за све три године износи: 16.742.990,00 динара.  
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: Најнижа понуђена цена по години; 

ВРЕДНОСТ И ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум се закључује на три године 

(за 2020., 2021. и 2022. годину) са најмање 2 (два) понуђача, односно са свим понуђачима који буду испунили 

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. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључење уговора за предметна добра. Уколико 

наручилац не добије унапред одређени број прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни 

споразим и са мањим бројем понуђача, односно са једним, с тим да ће оквирни споразум важити две године; 

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 смањи оквирну количину; 
РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: Испорука добара се врши сукцесивно, у року од 5 дана од дана 
пријема писаног захтева Наручиоца путем maila, факса или на други одговарајући начин; 
У случају хитности и оправданости, Наручилац задржава право да поручи робу од Добављача који се 
обавезује да исту испоручи у року који не може бити дужи од 3 дана од дана пријема писаног захтева 
Наручиоца путем maila, факса или на други одговарајући начин; 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: Цена је фиксна у динарима до окончања уговора; 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА. У року до 45 дана од дана пријема појединачне фактуре, а након извршеног 

квалитативног и квантитативног пријема, 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); 
НАЧИН ИСПОРУКЕ: Наменским возилом за предметна добра;  
МЕСТО  ИСПОРУКЕ: Централни магацин Наручиоца, Милорада Јовановића 7, Београд; 
ГАРАНЦИЈА: 24 месеца од дана испоруке добара. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде. 
 
Рачунском провером понуде понуђача „Jugopromet ADS“ д.о.о. Младеновац утврђено је да је дошло до 
рачунске грешке у Поглављу VI Образац понуде за 2021. Годину. Наиме у колони укупна вредност понуде 
са ПДВ-ом стоји 10.818.120,00, а треба да стоји 10.818.220,00 динара са ПДВ-ом. Такође у Обрасцу 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА СВЕ ТРИ ГОДИНЕ под 
стоји 20.091.588,00  динара са ПДВ-ом, а треба да стоји 20.091.688,00 динара са ПДВ-ом. С тим у вези, 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. 
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Предметном конкурсном документацијом наручилац је, поред осталог, као услов за испуњеност техничког 
капацитета захтевао да понуђач поседује сертификат о испуњености стандарда ISO 9001 или одговарајући, 
ISO 14001 или одговарајући и OHSAS 18001 или одговарајући. Увидом у понуду понуђача „Jugopromet 
ADS“ д.о.о. Младеновац утврђено је да је понуђач као доказ о траженом техничком капацитету доставио 
сертификат ISO 9001, а да није доставио сертификат ISO 14001 или одговарајући, као ни сертификат 
OHSAS 18001 или одговарајући из области пословања која су предмет набавке. На основу утврђеног 
произилази да понуђач није доказао испуњеност техничког капацитета предвиђеног конкурсном 
документацијом.   
 
Како понуда понуђача „Jugopromet ADS“ д.о.о. Младеновац није испунила све захтеве дефинисане 
конкурсном документацијом, понуда је оцењена као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно 
испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33) а у вези  члана 106. став 1. тачка 2) ЗЈН–а. 
 

2) Понуда понуђача „ŽAK“ д.о.о. Београд, 07 број 404-ЈН-19/20-07 од 07.08.2020. године по укупно 
понуђеној цени од 21.088.315,50 динара без ПДВ-а је прихватљива, у складу са одредбама члана 3. став 1. 
тачка 33. ЗЈН–а. 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.08.2020. године у 14:16 часова.  

Понуђени су следећи услови набавке:  

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2020. годину износи: 857.120,00 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2021. годину износи: 11.151.086,00 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2022. годину износи: 9.080.109,50 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за све три године износи: 21.088.315,50 динара.   
 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: Најнижа понуђена цена по години; 

ВРЕДНОСТ И ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум се закључује на три године 

(за 2020., 2021. и 2022. годину) са најмање 2 (два) понуђача, односно са свим понуђачима који буду испунили 

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. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључење уговора за предметна добра. Уколико 

наручилац не добије унапред одређени број прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни 

споразим и са мањим бројем понуђача, односно са једним, с тим да ће оквирни споразум важити две године; 

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 смањи оквирну количину; 
РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: Испорука добара се врши сукцесивно, у року од 5 дана од дана 
пријема писаног захтева Наручиоца путем maila, факса или на други одговарајући начин;  
У случају хитности и оправданости, Наручилац задржава право да поручи робу од Добављача који се 
обавезује да исту испоручи у року који не може бити дужи од 3 дана од дана пријема писаног захтева 
Наручиоца путем maila, факса или на други одговарајући начин; 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: Цена је фиксна у динарима до окончања уговора; 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА. У року до 45 дана од дана пријема појединачне фактуре, а након извршеног 

квалитативног и квантитативног пријема, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних 
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обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12, 68/15 и 
113/17); 
НАЧИН ИСПОРУКЕ: Наменским возилом за предметна добра;  
МЕСТО  ИСПОРУКЕ: Централни магацин Наручиоца, Милорада Јовановића 7, Београд; 
ГАРАНЦИЈА: 24 месеца од дана испоруке добара; 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  90 дана од дана отварања понуде. 

 

3) Понуда групе понуђача Vision Smart Plus“ д.о.о. Београд и „Tеrmogen“ д.о.о. Добановци 07 број 404-

ЈН-19/20-08 од 10.08.2020. године по укупно понуђеној цени од 20.666.300,00 динара без ПДВ-а, није 

испунила све захтеве дефинисане конкурсном документацијом, понуда је оцењена као неприхватљива с 

обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33) а у вези  члана 106. став 1. тачка 

2) ЗЈН–а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 10.08.2020. године у 09:45 часова.  

Понуђени су следећи услови набавке:  

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2020. годину износи: 781.200,00 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2021. годину износи: 10.994.300,00 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2022. годину износи: 8.890.800,00 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за све три године износи: 20.666.300,00 динара.  
 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: Најнижа понуђена цена по години; 

ВРЕДНОСТ И ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум се закључује на три године 
(за 2020., 2021. и 2022. годину) са најмање 2 (два) понуђача, односно са свим понуђачима који буду испунили 
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. Предмет 
оквирног споразума је утврђивање услова за закључење уговора за предметна добра. Уколико наручилац не 
добије унапред одређени број прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни споразим и са 
мањим бројем понуђача, односно са једним, с тим да ће оквирни споразум важити две године; 
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 смањи оквирну количину; 
РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: Испорука добара се врши сукцесивно, у року који не може бити дужи 
од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца путем maila, факса или на други одговарајући начин 
(махималан рок испоруке добара је 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца); 
У случају хитности и оправданости, Наручилац задржава право да поручи робу од Добављача који се 
обавезује да исту испоручи у року који не може бити дужи од 3 дана од дана пријема писаног захтева 
Наручиоца путем maila, факса или на други одговарајући начин (махималан рок испоруке у случају хитности 
и оправданости је 3 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца; 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: Цена је фиксна у динарима до окончања уговора; 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА. У року до 45 дана од дана пријема појединачне фактуре, а након извршеног 

квалитативног и квантитативног пријема, 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); 
НАЧИН ИСПОРУКЕ: Наменским возилом за предметна добра;  
МЕСТО  ИСПОРУКЕ: Централни магацин Наручиоца, Милорада Јовановића 7, Београд; 
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ГАРАНЦИЈА: 24 месеца/и од дана испоруке добара (Гарантни рок не може  бити краћи од  24 месеца од 
дана испоруке. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи од 24 месецa рачунајући од дана испоруке 
добара, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање) (попуњава понуђач); 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 120 дана од дана отварања понуде. 

 

Предметном конкурсном документацијом наручилац је као услов за пословни капацитет тражио да је 

понуђач у претходне три године (2017., 2018. и 2019. година) до дана истека рока за подношење понуда 

испоручио добра која су предмет набавке у вредности од минимум 60.000.000,00 динара без ПДВ-а. Увидом 

у понуду групе понуђача „Vision Smart Plus“ д.о.о. Београд и „Termogen“ д.о.о. Добановци утврђено је 

да је, као доказ за испуњеност траженог пословног капацитета, понуђач, поред Списка испоручених добара - 

стручне референце у којем је наведено десет закључених уговора у укупном збиру од 60.385.120,00 динара, и 

за које је доставио потврде референтних купаца. Увидом у Списак и достављене потврде утврђено је да је 

један од уговора реализован у 2016. години у износу од 702.910,00 динара без ПДВ-а.  С обзиром да је 

реализација уговора извршена у 2016. години, наручилац наведени уговор није могао да узме у разматрање 

јер 2016. година није била прописана као референтана за доказивање траженог услова  у погледу пословног 

капацитета. На основу изложеног произилази да понуђач у својој понуди није доказао да је испоручио 

предметна добра у износу од 60.000.000,00 динара у периоду од 2017. 2018. и 2019. година.  

Како група понуђача „Vision Smart Plus“ д.о.о. Београд и „Termogen“ д.о.о. Добановци није испунила 

све захтеве дефинисане конкурсном документацијом, понуда је оцењена као неприхватљива с обзиром да 

нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33), а у вези  члана 106. став 1. тачка 2) ЗЈН–а. 

 
III 

 
У отвореном поступку јавне набавке добара –Бела техника за потребе Министарства унутрашњих послова 

ЈН 19/20, Наручилац је прибавио прихватљиву понуду следећег понуђача: 

 

1) „ŽAK“ д.о.о. Београд, 07 број 404-ЈН-19/20-07 од 07.08.2020. године по понуђеној цени за оквирне 
количине за 2020. годину у износу од 857.120,00 динара без ПДВ-а, за 2021. годину у износу од 11.151.086,00 
динара без ПДВ-а и за 2022. годину у износу од 9.080.109,50 динара без ПДВ-а, што укупно за све три 
године према оквирним количинама износи 21.088.315,50 динара без ПДВ-а;   

Такође, наручилац је прибавио и неприхватљиве понуде понуђача „Jugopromet ADS“ д.о.о. Београд 07 
број 404-ЈН-19/20-06  од 07.08.2020. године и групе понуђача „Vision Smart Plus“ д.о.о. Београд и 
„Termogen“ д.о.о. Добановци 07 број 404-ЈН-19/20-08 од 10.08.2020. године. 

 
IV 

 
Сходно свему наведеном помоћник министра - начелник Сектора, закључује Оквирни споразум у отвореном 

поступку јавне набавке добара – Бела техника, за потребе Министарства унутрашњих послова ЈН 

19/20 на период од 2 (две) године (за 2020 и  2021. годину) са понуђачем 

● „ŽAK“ д.о.о. Београд,  на период од две године за 2020 и 2021. годину на износ процењене вредности 

предметне набавке према оквирним количинама  од 20.500.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност 

понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. и 2021. годину износи 12.008.206,00 динара без ПДВ-

а) и то:        



7/7  

 

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

500.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. 

годину износи 857.120,00 динара без ПДВ-а) и 

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

20.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2021. 

годину износи 11.151.086,00 динара без ПДВ-а 

 

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 10 (десет) дана од дана објаве одлуке 
на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама. 
 
 
 
 
 
                    

           ПОМОЋНИК МИНИСТРА 
               НАЧЕЛНИК СЕКТОРА 
  
 
                   Жељко Веселиновић 

  


