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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-51/18-08 
Датум: 31.05.2018. 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-51/18-07 од 25.05.2018. 
године, доносим 
 
 

О Д Л У К У 
о закључењу оквирног споразума за ЈН број 51/18 

 
 

1. Оквирни споразум у поступку јавне набавке услуге: Поправка, одржавање, сервисирање, 
калибрација и додела државног жига за радаре и одржавање софтвера за скидање и обраду 
података, марке и типа „T-Laser III“ и „Fama-Laser“ III, ЈН број 51 /18, закључује се на период 
од две године, односно 2018. и 2019. годину, на износ процењене вредности предметне набавке 
од укупно 30.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно 15.000.000,00 динара без ПДВ-а за 2018. 
годину (понуђена јединична цена по једном  радару за 2018. годину износи 1.096.839,50 динара 
без ПДВ-а) и 15.000.000,00 динара без ПДВ-а за 2019. годину (понуђена јединична цена по 
једном  радару за 2019. годину износи 1.096.839,50 динара без ПДВ-а), са понуђачем „TELIX “ 
д.о.о. Нови Сад, ул. Футошки пут бр. 4. 
 
      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: 
 

На основу члана 32., чл. 40., и чл. 40а, Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању 
отвореног поступка јавне набавке услуге, 07 број 404-ЈН-51/18-01 од 03.05.2018. године, 
Министарство унутрашњих послова као Наручилац, спровело је отворени поступак јавне набавке 
са закључењем оквирног споразума за набавку услуге: Поправка, одржавање, сервисирање, 
калибрација и додела државног жига за радаре и одржавање софтвера за скидање и обраду 
података, марке и типа „T-Laser III“ и „Fama-Laser“ III, ЈН број 51 /18. 

 
          Процењена вредност јавне набавке за три године износи: 45.000.000,00 динара без 
ПДВ-a и то: 
- За 2018. годину: 15.000.000,00 динара без ПДВ-а; 
- За 2019. годину: 15.000.000,00 динара без ПДВ-а; 
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- За 2020. годину: 15.000.000,00 динара без ПДВ-а; 
        

 Рок за подношење понуда био је 21.05.2018. године до 10:00 часова. 
 
 Благовремено je понуду доставио следећи понуђач: 
 

„TELIX “ д.о.о. Нови Сад,  ул. Футошки пут бр. 4. 
 

          Поступак отварања понуда спроведен је дана 21.05.2018. године, са почетком у 12:00 часова, 
а окончан истог дана у 12:20 часова. 

 
II 

 
Након разматрања понуда Комисија је утврдила следеће: 

 
 
1) да је понуда понуђача „TELIX “ д.о.о. Нови Сад,  ул. Футошку пут бр. 4, 07 број 404-ЈН 
51/18-05 од 21.05.2018. године прихватљива. Понуда је благовремена, односно пристигла дана 
21.05.2018. године у 8:54 часова. 
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА 2018. ГОДИНУ БЕЗ ПДВ-а: 1.096.839,50 динара 
(јединична цена по једном  радару). 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ПДВ-ом: 1.316.207,40 динара. 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА 2019. ГОДИНУ БЕЗ ПДВ-а: 1.096.839,50 динара 
(јединична цена по једном  радару). 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПДВ-ом: 1.316.207,40 динара. 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ БЕЗ ПДВ-а: 1.096.839,50 динара 
(јединична цена по једном  радару). 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ПДВ-ом: 1.316.207,40 динара. 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА СВЕ ТРИ ГОДИНЕ (2018. 2019 и 2020. ГОДИНУ) 
БЕЗ ПДВ-а: 3.290.518,50 динара.  
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА СВЕ ТРИ ГОДИНЕ (2018. 2019 и 2020. ГОДИНУ) 
СА ПДВ-ом: 3.948.622,20 динара. 
 
Цена радног сата 2.950,00 динара без ПДВ-а. 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена по години; 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: најнижа понуђена цена. 
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. 
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 по 
извршеној услузи 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), а нa oснову потврде о извршеној услузи. 
Изузетно, у случају да се у току реализације уговора укаже потреба за услугама односно 
резервним деловима који нису  наведени у техничкој спецификацији Наручиоца односно понуди 
Добављача, Наручилац задржава право да набавку тих услуга изврши на основу предметног 
уговора, по ценама из званичног ценовника Добављача, на основу писмене сагласности 
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Наручиоца на понуду Добављача, по погледу врсте, количине, квалитета и цене, али  искључиво 
до назначене вредности  уговора.  
 
ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

• Да врши периодичне прегледе, доделу државног жига и издавање/достављање 
уверења о оверавању мерила, сервисне услуге (калибрација и баждарење), услуге поравке, 
уградњу резервних делова, одржавање софтвера за скидање и обраду података, на основу 
одобрених радних налога МУП-а (крајњег корисника Управе саобраћајне полиције у 
Дирекцији полиције) или наруџбина, у свему сагласно позитивним прописима, 
техничким прописима, нормативима и стандардима, гаранцијама произвођача и 
правилима струке.  

• Да наручиоцу пружа услуге (додела државног жига и издавање/достављање 
уверења о оверавању мерила, калибрисање, баждарење, одржавање, сервисирање и 
поправка радарских уређаја и одржавање софтвера за скидање и обраду података) односно 
услуге редовних периодичних прегледа, поправке, надоградње, уградње или испоруке 
оригиналних резервних делова, нових и неупотребљаваних, према одобреном радном 
налогу или наруџбеници у нарученој количини и по цени према продајном ценовнику уз 
потребну пратећу документацију (атест, државни жиг, уверење о оверавању мерила, 
гарантни лист и др.) 

• Да одговара за материјалне недостатке резервних делова, гарантује МУП-у 
исправност и квалитет у складу са техничком документацијом произвођача и техничким 
условима - доставља у писменој изјави. 

• Да за апарате - радарске уређаје типа „ProLaser III“ (базни уређај) произвођача 
„Custom Signals Inc“ САД, као и за остале надограђене уређаје, односно уграђене 
дигиталне компоненте (DVR, централна процесорска јединица, камера, контролери рада, 
дисплеј и осталих модула, елемената и целина који омогућавају рад на основу типског 
одобрења за марке уређаја „Fama Laser III“  и/или „T'-laser III“), врши поправку 
искључиво на основу одобрених радних налога МУП-а (крајњег корисника Управе 
саобраћајне полиције у Дирекцији полиције) или наруџбина, у свему сагласно 
позитивним прописима, техничким прописима, нормативима и стандардима, гаранцијама 
произвођача и правилима струке. 

• дужан је да на позив крајњег корисника Управе саобраћајне полиције у Дирекцији 
полиције на основу одобрених радних налога МУП-а потписаник од овлашћеног лица 
крајњег корисника, изврши тестирање осталих мерила мерним уређајем - еталонирани 
радни еталон за контролу брзине у свему у складу са понудом. 

 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА -  ПРИПРЕМА УРЕЂАЈА ЗА ОВЕРАВАЊЕ: Сервисни 
центар Добављача. Тестирање мерила мерним уређајем: На саобраћајницама, плато просторима 
или другим површинама по опредељењу наручиоца услуга.  
Уградњу резервних делова и поправке уређаја са услугом калибрације, баждарења, доделе 
државног жига и издавање/достављање уверења о оверавању мерила Добављач  је дужан да 
изврши у најкраћем року и о термину извршења услуге писано обавести Наручиоца, крајњег 
корисника у МУП-у, одмах по пријему радног налога - наруџбенице, а у свему сагласно важећим 
техничким прописима, нормативима и стандардима.  
 
РОКОВИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА ЗА ПОЈЕДИНАЧНИ УРЕЂАЈ:  
1.  калибрација –најдуже 40 календарских дана од дана доставе уређаја Добављачу. 
2.  додела државног жига – најдуже 40 календарских дана од дана доставе уређаја Добављачу 
3.  достава Уверења о оверавању мерила – најдуже 40 календарских дана од дана доставе уређаја 

Добављачу) 
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4.  поправка/сервисирање уређаја - одмах након доставе уређаја Добављачу, а најдуже 45 радних 
дана од дана доставе уређаја Добављачу)  

5.  остале услуге - одмах након доставе уређаја Добављачу, а најдуже 45 радних дана од дана 
       доставе уређаја Добављачу. 
 
ГАРАНЦИЈА: За све резервне делове уграђене у сервису понуђача, као и за извршене услуге 
уградње гарантни рок је 12 месеци. Гарантни рок почиње након предаје уређаја крајњем 
кориснику, што се доказује радним налогом који је оверен од стране овлашћеног лица МУП-а, 
односно крајњег корисника у МУП-у. Добављач је дужан да у гарантном року о свом трошку 
изврши све поправке, замени неисправни део и отклони све друге недостатке који спречавају и 
онемогућавају редовну употребу уређаја, и предузме све друге радње ради довођења истих у 
технички исправно стање. Након извршене поправке или замене, гарантни рок почиње да тече 
од почетка сагласно овереном датуму МУП-а за сваки појединачни уређај. 
 
РЕКЛАМАЦИЈА: Права на рекламацију извршених услуга и услугу уградње делова - поправке 
корисник услуга  може остварити искључиво пријављивањем истих писменим путем у гарантном 
периоду. Приликом преузимања уређаја наручилац је дужан да прегледа преузету опрему и 
резервне делове и све уочене видљиве недостатке одмах пријави понуђачу приликом 
примопредаје, а најдаље у року од 8 дана од дана преузимања. Евентуално накнадно откривене - 
скривене недостатке МУП је дужан да пријави одмах по сазнању. Добављач 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 Добављача и овлашћених 
сервисера.  
Наручилац задржава право да, по потреби и пре истека лимита за услугу доделе државног жига, 
изврши стопирање налога за извршење наведеног дела услуга. 
 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 92 дана од дана отварања понуде.  

 
 

III 

 У отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за набавку услуге- Поправка, 
одржавање, сервисирање, калибрација и додела државног жига за радаре и одржавање софтвера 
за скидање и обраду података марке и типа „T-Laser III“ и „Fama-Laser III“, ЈН број 51/18, 
Наручилац је добио једну прихватљиву понуду понуђача „TELIX “д.о.о. Нови Сад,  ул.Футошки 
пут бр.4 07 број 404-ЈН-51/17-05 од 21.05.2018. године, по понуђеној цени по години у износу од 
1.096.839,50 динара без ПДВ-а, односно 1.316.207,40 динара са ПДВ-ом. Будући да је наручилац 
добио једну прихватљиву понуду Оквирни споразум могуће је закључити највише на две године у 
складу са чланом 40. Закона о јавним набавкама. 
 

Прихватљиву понуду Комисија је оцењивала применом критеријума: најнижа понуђена 
цена. 
 
 

IV 
 

У отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за набавку услуга: Поправка, 
одржавање, сервисирање, калибрација и додела државног жига за радаре и одржавање софтвера за 
скидање и обраду података, марке и типа „T-Laser III“ и „Fama-Laser III“, ЈН број 51/18, закључује 
се оквирни споразум на период од две године за 2018. и 2019. годину на износ процењене 
вредности, односно 30.000.000,00 динара без ПДВ-а и то: 15.000.000,00  динара без ПДВ-а за 2018. 
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годину (понуђена јединична цена по једном радару за 2018. годину износи 1.096.839,50 динара без ПДВ-
а)  и 15.000.000,00  динара без ПДВ-а за 2019. годину (понуђена јединична цена по једном  радару за 
2019. годину износи 1.096.839,50 динара без ПДВ-а),  са понуђачем 

 
 

„TELIX “ д.о.о. Нови Сад,  ул.Футошки пут бр. 4 
 

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

         ПОМОЋНИК МИНИСТРА 
              НАЧЕЛНИК СЕКТОРА 
   
              Жељко Веселиновић        


