
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-46/19-9 

Датум: 15.07.2019. 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-46/19-8 од 02.07. 
2019. године, доносим 

 
О Д Л У К У 

о закључењу оквирног споразума  
ЈН 46/19 

 
1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Оквирни споразум у поступку јавне набавке услуга – Сервисирање и 

поправка рендгенских уређаја и КД врата, ЈН број 46/19, на период важења од две 
године, са понуђачем „JUGOSCAN“ д.о.о. Београд, Кнез Данила 23-27 на износ 
процењене вредности јавне набавке од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а и то за 2019. 
годину на износ од 4.000.000,00 динара без ПДВ-а и за 2020. годину на износ од 
6.000.000,00 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: 
 

1. На основу члана 32., 40. и 40а Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању отвореног 
поступка јавне набавке услуга 07 број 404-ЈН-46/19-02 од 16.05.2019. године, Министарство 
унутрашњих послова као Наручилац, спровело је отворени поступак са закључењем оквирног 
споразума за набавку услуга: Сервисирање и поправка рендгенских уређаја и КД врата, ЈН 
број 46/19. 

 
2. Процењена вредност јавне набавке за три године износи 14.000.000,00 динара без ПДВ-a и то: 

- за 2019. годину на износ од 4.000.000,00 динара без ПДВ-а, 
- за 2020. годину на износ од 6.000.000,00 динара без ПДВ-а и 
- за 2021. годину на износ од 4.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 

Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану  извршења буџета МУП-а за 2019. 
годину, економска класификација 4252. 
 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
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3. Рок за подношење понуда био је 25.06.2019. године до 10:00 часова. 
 
4. Благовремено је понуду доставио следећи понуђач:  
 

1. „JUGOSCAN“ д.о.о. Београд, Кнез Данила 23-27 
 

5. Поступак отварања понуда спроведен је дана 25.06.2019. године, са почетком у 12:00 часова, а 
окончан истог дана у 12:15 часова. 
 
6. Након разматрања понуда утврђено је следеће: 
 
Да је понуда понуђача „JUGOSCAN“ д.о.о. Београд, Кнез Данила 23-27, 07 бр. 404-ЈН-46/19-6 
од 21.06.2019. године прихватљива с обзиром да су кумулативно испуњени услови из члана 3. 
став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама. 
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 

БЕЗ ПДВ-а: износи 1.862.700,00 динара. 
 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 

СА ПДВ-ом: износи 2.235.240 динара. 
 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 
БЕЗ ПДВ-а: износи 1.862.700,00 динара. 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 
СА ПДВ-ом: износи 2.235.240 динара. 
 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 
БЕЗ ПДВ-а: износи 1.862.700,00 динара. 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 
СА ПДВ-ом: износи 2.235.240 динара. 
 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА 
СВЕ ТРИ ГОДИНЕ  БЕЗ ПДВ-а: износи 5.588.100,00 динара.  

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА 
СВЕ ТРИ ГОДИНЕ СА ПДВ-ом: износи 6.705.720,00 динара.  
 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: најнижа понуђена цена по 
години. 
 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности јавне набавке. 
ПЕРИОД ВАЖЕЊА 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. 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: По организационим јединицама МУП-а Републике Србије, а по 
налогу Наручиоца. 
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: 30 дана од дана пријаве квара. 
ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВРШЕНУ УСЛУГУ: 12 месеци рачунајући од дана извршења 
услуге. 
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ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНЕ ДЕЛОВЕ: 12 месеци рачунајући од дана уградње дела. 
НАЧИН  ПЛАЋАЊА:  У  року  до  45  дана  од  дана  испостављених  и  обострано  оверених 
фактура у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник РС“, број 113/17) рачунајући од дана уредно примљених 
фактура. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рок плаћања сe рачуна од дана службеног 
пријема рачуна/ ситуација. 
РОК  ВАЖЕЊА  ПОНУДЕ: 90 дана  од  дана  отварања понуде. 
 
Детаљним прегледом утврђено  је да понуђач „JUGOSCAN“ д.о.о. Београд, Кнез Данила 23-27 
није у својој понуди доставио потписано Поглавље III конкурсне документације - Врста; техничке 
карактеристике; место извршења; гарантни рок, али је доставио потписано Поглавље VI- 
Образац понуде са обрасцем структуре цене, у коме су садржани сви битни подаци који се налазе 
и у Поглављу III. С обзиром да је на основу Поглавља VI- Образац понуде са обрасцем структуре 
цене Наручилац могао утврдити стварну садржину понуде, несумњиво је да понуда нема битни 
недостатак који би је у смислу члана 106. ЗЈН чинио неприхватљивом. 
 
7. Наручилац је прибавио прихватљиву понуду понуђача „JUGOSCAN“ д.о.о. Београд, Кнез 
Данила 23-27, 07 број 404-ЈН-46/19-06 од 21.06.2019. године по понуђеној цени за оквирне 
количине за три године (2019.,2020. и 2021.годину)у износу од  од 5.588.100,00 динара без ПДВ-а. 
 
 
8. У складу са наведеним помоћник министра – начелник Сектора у отвореном поступку јавне 
набавке услуга: Сервисирање и поправка рендгенских уређаја и КД врата, ЈН број 46/19, оквирни 
споразум у складу са одредбама члана 40. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама закључује на 
период од 2 (две) године на износ процењене вредности предметне набавке од 10.000.000,00 
динара без ПДВ-а (за 2019. годину на износ од 4.000.000,00 динара без ПДВ-а и за 2020. годину 
на износ од 6.000.000,00 динара без ПДВ-а) са понуђачем „JUGOSCAN“ д.о.о. Београд, Кнез 
Данила 23-27. 

 
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 
објеве ове Одлуке на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним 
набавкама. 
      
 
 
       

ПОМОЋНИК  МИНИСТРА   
    НАЧЕЛНИКА СЕКТОРА  

  
 
                           Жељко Веселиновић 
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