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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-103/19-09 

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 о стручној оцени понуда 07 број 404-ЈН-103/19-08 од 28.06.2019. 
године у отвореном поступку јавне набавке услуга: Надоградња и унапређење SAP система, ЈН 
број 103/19, доносим 
 

О Д Л У К У 
о додели уговора,  

ЈН број 103/19 
 

 
1. ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговор у отвореном поступку јавне набавке услуга: Надоградња и 

унапређење SAP система, ЈН број 103/19, понуђачу M&I Systems Co. д.о.о. Нови Сад, 
Булевар Војводе Степе 16, на укупну вредност понуде од  9.282.000,00 динара без ПДВ-а. 

 
2. Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 

 
3. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства, 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. Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању отвореног 
поступка јавне набавке добара, 07 броj 404-ЈН-103/19-02 од 28.05.2019. године, 
Министарство унутрашњих послова као Наручилац, спровело је поступак јавне набавке 
услуга: Надоградња и унапређење SAP система, ЈН број 103/19.              

 Процењена вредност предметне јавне набавке износи 9.282.000,00 динара без 
ПДВ-а. 

 Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена цена. 
 
 Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-
а за 2019. годину, економска класификација 4232. 
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Благовремено тј. до дана 27.06.2019. године до 10:00 сати пристиглa je понудa следећeг 
понуђача: 
 

1. M&I Systems Co. д.о.о. Нови Сад, Булевар Војводе Степе 16. 
 

 
 Поступак отварања понуде спроведен је дана 27.06.2019. године, са почетком у 11:00 
часова, а окончан истог дана у 11:05 часова. 
 
 

II 
 
 Након разматрања понуде утврђено је: 
 
а) да је понуда понуђача M&I Systems, Co. д.о.о., Нови Сад, Булевар Војводе Степе 16, 
07 број 404-ЈН-103/19-06 од 27.06.2019. године, прихватљива, у складу са одредбама члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
 
 
Понуђач M&I Systems, Co. д.о.о. Нови Сад, Булевар Војводе Степе 16, доставио је понуду 
07 број 404-ЈН-103/19-06 од 27.06.2019. године. Понуда је благовремена, пристигла је дана  
27.06.2019. године у 09:54 часова. 
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: 9.282.000,00 динара без ПДВ-а; 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: најнижа понуђена цена; 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ прихватљиве понуде понуђача, који је 
понудио најнижу цену. 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на период од годину дана дана од дана обостраног 
потписивања. 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања уговора. 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање ће се вршити по завршетку сваке од укупно 3 фазе пројекта, у 
року дo 45 дана од дана фактурисања, а по извршеном квантитативном и квалитативном пријему 
услуга и пријему рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12); 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: Просторије МУП-а у Београду или просторије Добављача 
уз сагласност Наручиоца. 
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: У складу са техничком спецификацијом. 
ГАРАНЦИЈА: За извршене услуге гарантни рок је 12 месеци. Гарантни рок почиње да тече 
након извршења предметне услуге, што се доказује радним налогом који је оверен од стране 
овлашћеног лица МУП-а, односно крајњег корисника у МУП-у. 
РЕКЛАМАЦИЈА: Права на рекламацију извршених услуга корисник услуга  може остварити 
искључиво пријављивањем истих писменим путем у гарантном периоду. Понуђач је одговоран 
за сву штету која настане на имовини (опреми) наручиоца или трећих лица, која је 
проузрокована несавесним и нестручним радом, немаром и непажњом запослених код понуђача 
и овлашћених сервисера. Наручилац задржава право да, по потреби, предузме одговарајуће мере 
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у циљу упознавања са  професионалним могућностима понуђача (подизвођача или чланова 
групе понуђача) и начином обезбеђивања квалитета услуге која су предмет набавке, као и да 
тражи од понуђача додатна објашњења, која ће му помоћи при анализирању и вредновању 
понуде. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде. 
 

 
III 

 
 Утврђено је да је у отвореном поступку јавне набавке услуга: Надоградња и унапређење 
SAP система, ЈН број 103/19, Наручилац добио прихватљиву понуду понуђача M&I Systems, 
Co. д.о.о., Нови Сад, Булевар Војводе Степе 16,  по понуђеној укупној цени од 9.282.000,00 
динара без ПДВ-а. 
 

 
IV 

 
 Уговор у отвореном поступку јавне набавке услуга: Надоградња и унапређење SAP 
система, ЈН број 103/19, додељује се понуђачу:  

 
M&I Systems, Co. д.о.о., Нови Сад, Булевар Војводе Степе 16 

(на износ укупне вредности понуде од 9.282.000,00 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 и интернет страници Наручиоца, сходно члану 149. 
став 6. Закона о јавним набавкама.  
 
 
 

             ПОМОЋНИК МИНИСТРА 
                 НАЧЕЛНИК СЕКТОРА 
             
             __________________________                        
                     Жељко Веселиновић        


