
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Сектор за материјално-финансијске послове 

07 број 404-ЈН-126/19-10 
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 о стручној оцени понуда 07 број 404-ЈН-126/19-09 од 02.07.2019. године у 
поступку јавне набавке мале вредности услуга: Праћење медија- Press Clipping, ЈН број 126/19, 
доносим 
 

О Д Л У К У 
о додели уговора за ЈН број 126/19 

 
1. ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговор у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Праћење медија- 
Press Clipping, ЈН број 126/19, у износу процењене вредности јавне набавке од 3.000.000,00 
динара без ПДВ-а, понуђачу: 
 

„Ninamedia kliping “d.o.o., Нови Сад, ул. Футошка 71 
 
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 39. Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању поступка јавне набавке 
мале вредности услуга, 07 број 404-ЈН-126/19-02 од 18.06.2019. године Министарство 
унутрашњих послова, као Наручилац, спровело је поступак јавне набавке мале вредности услуга: 
Праћење медија- Press Clipping, ЈН број 126/19. 
 
2. Процењена вредност јавне набавке износи 3.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
3. Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2019. 
годину, економска класификација 4234. 
            
4. Рок за подношење понуда био је 26.06.2019. године до 10:00 часова. 
     
5. Благовремено су понуде доставили следећи понуђачи: 
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Број под којим је понуда заведена Назив понуђача 

07 бр.404-ЈН-126/19-06 
Понуда бр. 01 

„Real Time clipping” d.o.o., 
Београд, ул.Булевар Милутина Миланковића 120в 

07 бр.404-ЈН-126/19-07 
Понуда бр. 02 

„Ninamedia kliping “d.o.o.,  
Нови Сад, ул. Футошка 71 

 
6. Поступак отварања понуда спроведен је дана 26.06.2019. године, са почетком у 13:00 часова, а 
окончан истог дана у 13:05 часова. 
 
7. Након разматрања понуда утврђено је:  
 
1) Да је понуда понуђача „Real Time clipping” d.o.o., Београд, ул.Булевар Милутина 
Миланковића 120в, 07 бр. 404-ЈН-126/19-06 од 26.06.2019. године, прихватљива  у складу са 
чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а.  
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.06.2019. године у 09:12 часова.  
 
Понуђени су следећи услови набавке: 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ БЕЗ ПДВ-а: 230.000,00 
динара; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ СА ПДВ-ом: 276.000,00 
динара; 
-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: у року од 45 дана по извршеној услузи, и пријему обострано потписане 
фактуре као доказа о извршеној услузи, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“ број 
119/2012,68/2012 и 113/2017);  
-обавезе добављача: Добављач је дужан је да уз сваки рачун односно фактуру достави     
месечни извештај о извршеним услугама за месец за који се испоставља рачун односно фактура. 
Месечни извештај мора бити потписан од стране овлашћеног лица и треба да садржи преглед 
свих услуга пружених током месеца за који се доставља; 
-укупан број запослених: 13 (тринаест); 
-рок важења понуде: 120 дана од дана отварања понуде.  
 
Имајући у виду да је критеријум за избор најповољније понуде - економски најповољнија понуда, 
бодовање је извршено на следећи начин: 
 
Цена: 
 
                                208.330,00 (најнижа понуђена укупна цена)  х 60 

                              __________________________________________   =  54,35  пондера 
                                    230.000,00 (цена из понуде која се рангира) 
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Број запослених код понуђача: 
 

13 (број запослених из понуде која се рангира) х 40 
                   ____________________________________________   =  5,53 пондера 

                                                  94 (највећи број запослених) 
 

 
Понуђач  „Real Time clipping” d.o.o., Београд, ул.Булевар Милутина Миланковића 120в,  
остварио је укупно 59,88 пондера. 
 
Како је понуђач „Real Time clipping” d.o.o., Београд, ул.Булевар Милутина Миланковића 120в, 
доказо да испуњава све захтеве предвиђене техничком спецификацијом, све обавезне услове из 
члана 75, као и додатне услове из члана 76. ЗЈН-а захтеване конкурсном документацијом, понуда 
понуђача 07 број 404-ЈН-126/19-06 од 26.06.2019. године, са укупном понуђеном ценом од 
230.000,00 динара без ПДВ-а, односоно са остварених укупно 59,88 пондера, је оцењена као 
прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 
 
2) Да је понуда понуђача „Ninamedia kliping “d.o.o., Нови Сад, ул. Футошка 71, 07 бр. 04-ЈН-
126/19-07 од 26.06.2019. године, прихватљива  у складу са чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а.  
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.06.2019. године у 09:40 часова.  
 
Понуђени су следећи услови набавке: 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ БЕЗ ПДВ-а: 208.330,00 
динара; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ СА ПДВ-ом: 249.996,00 
динара; 
-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: у року од 45 дана по извршеној услузи, и пријему обострано потписане 
фактуре као доказа о извршеној услузи, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“ број 
119/2012,68/2012 и 113/2017);  
-обавезе добављача: Добављач је дужан је да уз сваки рачун односно фактуру достави     
месечни извештај о извршеним услугама за месец за који се испоставља рачун односно фактура. 
Месечни извештај мора бити потписан од стране овлашћеног лица и треба да садржи преглед 
свих услуга пружених током месеца за који се доставља; 
-укупан број запослених: 94 (деведесетичетири); 
-рок важења понуде: 180 дана од дана отварања понуде.  
 
Имајући у виду да је критеријум за избор најповољније понуде - економски најповољнија понуда, 
бодовање је извршено на следећи начин: 
Цена: 
 
                                208.330,00 (најнижа понуђена укупна цена)  х 60 

                              _______________________________________             =  60  пондера 
                                    208.330,00  (цена из понуде која се рангира) 
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Број запослених код понуђача: 
 

94 (број запослених из понуде која се рангира) х 40 
                   ____________________________________________   =  40 пондера 

                                                  94 (највећи број запослених) 
 

 
Понуђач  „Ninamedia kliping “d.o.o., Нови Сад, ул. Футошка 71,  остварио је укупно 100 
пондера. 
 
Како је понуђач „Ninamedia kliping “d.o.o., Нови Сад, ул. Футошка 71, доказо да испуњава све 
захтеве предвиђене техничком спецификацијом, све обавезне услове из члана 75, као и додатне 
услове из члана 76. ЗЈН-а захтеване конкурсном документацијом, понуда понуђача 07 број 404-
ЈН-126/19-07 од 26.06.2019. године, са укупном понуђеном ценом од 208.330,00 динара без 
ПДВ-а, односоно са остварених укупно 100 пондера, је оцењена као прихватљива сходно 
одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 
 
8. Наручилац је прибавио прихватљивe понудe понуђача: „Real Time clipping” d.o.o., Београд, 
ул.Булевар Милутина Миланковића 120в, 07 број 404-ЈН-126/19-06 од 26.06.2019. године и 
„Ninamedia kliping “d.o.o., Нови Сад, ул. Футошка 71, 07 број 404-ЈН-126/19-07 од 26.06.2019. 
године. 
Прихватљиве понуде Наручилац је оцењивао применом критеријума економски најповољнија 
понуда. 
 
9. На основу изложеног, Уговор у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Праћење 
медија- Press Clipping, ЈН број 126/19,  у износу процењене вредности јавне набавке од 
3.000.000,00 динара без ПДВ-а, додељује се понуђачу:  
 

„Ninamedia kliping “d.o.o., Нови Сад, ул. Футошка 71 
 

На основу наведеног, одлучено је као у диспозитиву. 
 
 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке  може се  поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пeт) 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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