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                 Република Србија 

     Министарство унутрашњих послова 

Сектор за материјално - финансијске послове 
         07 број  404-ЈН-76/19-15 
             16.08.2019. године 
                    Београд 
 
 
 

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-76/19-14 од 30.07.2019. године у отвореном 
поступку са закључењем оквирног споразума за јавну набавку добара, са поновним отварањем 
конкуренције – Металне касе, ЈН број 76/19, доносим 
 

О Д Л У К У 
о закључењу оквирног споразума  

 
1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Оквирни споразум у отвореном поступку јавне набавке добара, са поновним 
отварањем конкуренције – Металне касе, ЈН број 76/19, на период од 3 (три) године (за 2019., 2020. и 
2021. годину), на износ процењене вредности јавне набавке од 12.000.000,00 динара без ПДВ-а са 
следећим понуђачима:  
 

- „Rammax dmd“ д.о.о. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 68; 

- „Eurosalon fabrika“ д.о.о. Београд, Дунавска бб; 

- „Комерцсервис-продукт цо“ д.о.о. Каћ, Делфе Иванић 37,; 

-  „Metal-linex“ д.о.о. Београд, Лештане, Кружни пут 19; 

- Групом понуђача „Master team“ д.о.о. Београд, Земунска 22 и „Master solar“ д.о.о. Београд, Земунска 
225.  

 
 
2. ОДБИЈА СЕ као неприхватљива понуда понуђача 
 

- „Primat oprema“ д.о.о. Баљевац, Милутина Вујовића бб. 
 
3.  Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 

 
4. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Министарства у року од 3 
(три) дана од дана њеног доношења. 
 
 

Образложење 
 

I 
 

1.  На основу члана 32. 40 и 40а Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању отвореног поступка 
јавне набавке добара 07 број 404-ЈН-76/19-02 од 17.06.2019. године, Министарство унутрашњих послова, 
као Наручилац, спровело је отворени поступак са закључењем оквирног споразума за јавну набавку 
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добара: Металне касе, ЈН број 76/19. Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за издавање 
наруџбеница. 

 

2.  Процењена вредност предметне јавне набавке за три године износи 12.000.000,00 динара без ПДВ-
а, и то:        

- за 2019. годину: 2.000.000,00 динара без ПДВ-а; 
- за 2020. годину: 5.000.000,00 динара без ПДВ-а; 
- за 2021. годину: 5.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

     Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2019. годину, 
економска класификација 5122. 

 

 Наручилац је предвидео у складу са чланом 40а. став 3. ЗЈН-а да када настане потреба за 
предметним добрима Наручилац ће добављачима са којима је закључен оквирни споразум упућивати 
позив за достављање понуда који ће садржати захтеве за конкретну набавку, као и детаљну 
спецификацију добара. Након избора најповољније понуде, применом критеријума „најнижа понуђена 
цена“, биће изабран Добављач коме ће бити издата наруџбеница. 

 

  3. Рок за подношење понуда био је 22.07.2019. године до 10:00 часова. 
    
  4. Благовремене понуде доставили су следећи понуђачи: 
 

1. „Rammax dmd“ д.о.о. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 68; 
2. „Eurosalon fabrika“ д.о.о. Београд, Дунавска бб; 
3. „Комерцсервис-продукт цо“ д.о.о. Каћ, Делфе Иванић 37; 
4. „Primat oprema“ д.о.о. Баљевац, Милутина Вујовића бб; 
5. „Metal-linex“ д.о.о. Београд, Лештане, Кружни пут 19; 
6. Група понуђача: „Master team“ д.о.о. Београд, Земунска 22 и „Master solar“ д.о.о. Београд, 

Земунска 225.  
 

5. Поступак отварања понуда спроведен је дана 22.07.2019. године, са почетком у 12:00 часова, а 
окончан истог дана у 12:25 часова. 

 
II 
 
 

Након разматрања понуда утврђено је следеће: 
 

 
1. Да је понуда понуђача „Rammax dmd“ д.о.о. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 68, 07  

бр.404-ЈН-76/19-06 од 09.07.2019. године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-76/19-11 од 22.07.2019. 

године, прихватљива у складу са чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

Понуђач „Rammax dmd“ д.о.о. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 68, доставио је понуду 
бр.404-ЈН-76/19-06 од 09.07.2019. године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-76/19-11 од 22.07.2019. 
године. Понуда, као и допуна понуде су поднете благовремено, понуда је пристигла дана 09.07.2019. 
године у 08:01 часова, а допуна понуде је пристигла дана 22.07.2019. године у 07:47 часова. 
 
Како је понуђач „Rammax dmd“ д.о.о. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 68, доказао да 
испуњава све обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а, као и додатне услове из члана 76. ЗЈН захтеване 
конкурсном документацијом, понуда је оцењена као прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 
33. Закона о јавним набавкама. 
 
2. Да је понуда понуђача „Eurosalon fabrika“ д.о.о. Београд, Дунавска бб, 07 број 404-ЈН-76/19-07 од 

19.07.2019. године, прихватљива у складу са чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуђач „Eurosalon fabrika“ д.о.о. Београд, Дунавска бб,  доставио је понуду 07 број 404-ЈН-76/19-
07 од 19.07.2019. године. Понуда је благовремена, пристигла је дана 19.07.2019. године у 09:48 часова. 
Како је понуђач „Eurosalon fabrika“ д.о.о. Београд, Дунавска бб, доказао да испуњава све обавезне 
услове из члана 75. ЗЈН-а, као и додатне услове из члана 76. ЗЈН захтеване конкурсном документацијом, 
понуда је оцењена као прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним 
набавкама. 
 
3. Да је понуда понуђача „Комерцсервис-продукт цо“ д.о.о. Каћ, Делфе Иванић 37, 07  бр.404-ЈН-

76/19-08 од 19.07.2019. године,  прихватљива у складу са чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

Понуђач „Комерцсервис-продукт цо“ д.о.о. Каћ, Делфе Иванић 37, доставио је понуду 07 бр.404-
ЈН-76/19-08 од 19.07.2019. године. Понуда је благовремена, пристигла је дана 19.07.2019. године у 11:36 
часова. 
 
Како је понуђач  „Комерцсервис-продукт цо“ д.о.о. Каћ, Делфе Иванић 37, доказао да испуњава све 
обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а, као и додатне услове из члана 76. ЗЈН захтеване конкурсном 
документацијом, понуда је оцењена као прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о 
јавним набавкама. 
 
4. Да је понуда понуђача „Primat oprema“ д.о.о. Баљевац, Милутина Вујовића бб, 07 бр.404-ЈН-

76/19-09 од 19.07.2019. године,  неприхватљива с обзиром да кумулативно нису испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33. а у вези са чланом 106. став 1. тачка 2. ЗЈН-а. 

Понуђач „Primat oprema“ д.о.о. Баљевац, Милутина Вујовића бб, доставио је понуду 07 бр.404-ЈН-
76/19-09 од 19.07.2019. године. Понуда је благовремена, пристигла је дана 19.07.2019. године у 14:05 
часова. 
 
Прегледом понуде понуђача „Primat oprema“ д.о.о. Баљевац, Милутина Вујовића бб, констатовано 
је да је исти пропустио да докаже да испуњава додатне услове у делу који се односе на технички 
капацитет, на начин дефинисан предметном конкурсном документацијом на страни 9/39 под тачком I)  
и у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, понуђач је доставио фотокопије сертификата ISO 9001 и ISO 
14001, међутим сертификат OHSAS 18001 не гласи на име понуђача већ на име привредног друштва 
„PRIMAT TOVARNA KOVINSKE OPREME D.D.“ Марибор, Словенија. Како је понуђач „Primat 
oprema“ д.о.о. Баљевац, Милутина Вујовића бб, самостално поднео понуду, исти је био обавезан 
да достави доказ да поседује сертификат OHSAS 18001 који се односи на систем менаџмента заштите 
здравља и безбедношћу на раду. Како у конкретном случају нема места примени члана 81. став 2. ЗЈН-а, а 
који се односи на испуњавање додатних услова заједнички од стране групе понуђача, приложени 
сертификат не доказује да понуђач послује у складу са OHSAS 18001.  
 
Имајући у виду напред наведено, понуда понуђача „Primat oprema“ д.о.о. Баљевац, Милутина 
Вујовића бб, је оцењена као неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 
члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2. ЗЈН- а. 
 
5. Да је понуда понуђача „Metal-linex“ д.о.о. Београд, Лештане, Кружни пут 19, 07 број 404-ЈН-
76/19-10 од 22.07.2019. године, прихватљива у складу са чланом 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а. 
 
Понуђач „Metal-linex“ д.о.о. Београд, Лештане, Кружни пут 19,  доставио је понуду 07 број 404-ЈН-
76/19-10 од 22.07.2019. године. Понуда је благовремена, пристигла је дана 22.07.2019. године у 07:30 
часова. 
 
Прегледом понуде понуђача „Metal-linex“ д.о.о. Београд, Лештане, Кружни пут 19, утврђено је да је 
исти доставио фотокопије сертификата ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001. Имајући у виду да је 
сертификат ISO 45001 одговарајући сертификату OHSAS 18001, понуђач је доказао да испуњава услове 
техничког капацитета, дефинисане на страни 9/39 под тачком I) предметне конкурсне документације. 
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Како је понуђач „Metal-linex“ д.о.о. Београд, Лештане, Кружни пут 19, доказао да испуњава све 
обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а, као и додатне услове из члана 76. ЗЈН захтеване конкурсном 
документацијом, понуда је оцењена као прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о 
јавним набавкама. 
 
 
6. Да је понуда групе понуђача „Master team“ д.о.о. Београд, Земунска 22 и „Master solar“ д.о.о. 
Београд, Земунска 225, 07  бр.404-ЈН-76/19-12 од 22.07.2019. године,  прихватљива у складу са чланом 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
  
Група понуђача „Master team“ д.о.о. Београд, Земунска 22 и „Master solar“ д.о.о. Београд, 
Земунска 225, доставила је понуду 07 бр.404-ЈН-76/19-12 од 22.07.2019. године. Понуда је благовремена, 
пристигла је дана 22.07.2019. године у 9:47 часова. 
 
Како је група понуђача  „Master team“ д.о.о. Београд, Земунска 22 и „Master solar“ д.о.о. Београд, 
Земунска 225, доказала да испуњава све обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а, као и додатне услове из 
члана 76. ЗЈН захтеване конкурсном документацијом, понуда је оцењена као прихватљива сходно 
одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 
 
 

III 
 
 

Наручилац је као прихватљиве оценио понуде понуђача: 
 

- „Rammax dmd“ д.о.о. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 68, са допуном понуде 07 број 

404-ЈН-76/19-11 од 22.07.2019. године; 

- „Eurosalon fabrika“ д.о.о. Београд, Дунавска бб; 

- „Комерцсервис-продукт цо“ д.о.о. Каћ, Делфе Иванић 37; 

-  „Metal-linex“ д.о.о. Београд, Лештане, Кружни пут 19; 

- Групе понуђача: „Master team“ д.о.о. Београд, Земунска 22 и „Master solar“ д.о.о. Београд, 

Земунска 225.  

 

Такође, Наручилац је у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке добара, 

са поновним отварањем конкуренције: Металне касе, ЈН број 76/19, прибавио и неприхватљиву понуду 

понуђача: 

 

- „Primat oprema“ д.о.о. Баљевац, Милутина Вујовића бб. 

 

IV 
 

Оквирни споразум у отвореном поступку јавне набавке добара, са поновним отварањем конкуренције: 
Металне касе, ЈН број 76/19, закључује се на период од три године (2019. 2020. и 2021. годину) са 
понуђачима: 
 

- „Rammax dmd“ д.о.о. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 68 

- „Eurosalon fabrika“ д.о.о. Београд, Дунавска бб 

- „Комерцсервис-продукт цо“ д.о.о. Каћ, Делфе Иванић 37 

- „Metal-linex“ д.о.о. Београд, Лештане, Кружни пут 19 

- Групом понуђача: „Master team“ д.о.о. Београд, Земунска 22 и „Master solar“ д.о.о. Београд, 

Земунска 225  
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на износ процењене вредности предметне набавке од 12.000.000,00 динара без ПДВ-а, и то по 
годинама: 
        

- за 2019. годину на износ од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а, 
- за 2020. годину на износ од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а и 
- за 2021. годину на износ од 5.000.000,00 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, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама. 
         
 
 

       ПОМОЋНИК МИНИСТРА 
           НАЧЕЛНИК СЕКТОРА 
 
 
                Жељко Веселиновић 


