
 

                       
                 Република Србија 
     Министарство унутрашњих послова 
Сектор за материјално - финансијске послове 
         07 број  404-ЈН-20/19-12 
               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-20/19-11 од 23.07.2019. године у отвореном 
поступку са закључењем оквирног споразума за јавну набавку услуга, са поновним отварањем 
конкуренције – Услуга израде и монтаже завеса, ЈН број 20/19, доносим 
 

 

О Д Л У К У 
о закључењу оквирног споразума  

 
1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Оквирни споразум у отвореном поступку јавне набавке услуга, са поновним 
отварањем конкуренције - Услуга израде и монтаже завеса, ЈН број 20/19, са следећим понуђачима:  
 

- „С.И.Н. ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Калуђерица, Моше Пијаде 6а   
- „ЕКОГРАДЊА ПРОЈЕКТ“ д.о.о.Београд, Илије Гарашанина 27/3 и 
- ГПЗ „ТЕХНО БЕОГРАД“  Београд, Булевар Уметности 35 
- GR „Dalux“ Предузетник Александар Андоновски, Београд, Краљице Катарине 25. 

 
 
2.  Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 

 
3. 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 услуга 07 број 404-ЈН-20/19-02 од 28.05.2019. године, Министарство унутрашњих послова, 
као Наручилац, спровело је отворени поступак са закључењем оквирног споразума за јавну набавку 
услуга: Услуга израде и монтаже завеса, ЈН број 20/19. Предмет оквирног  споразума је утврђивање 
услова за издавање наруџбеница. 

 
2. Процењена вредност предметне јавне набавке за три године износи 10.500.000,00 динара без ПДВ-

а, и то: 
за 2019. годину - 4.500.000,00 динара без ПДВ-а; 
за 2020. годину - 3.000.000,00 динара без ПДВ-а; 
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за 2021. годину - 3.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
 
   Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2019. годину, 

економска класификација 4239. 
 
   Наручилац је предвидео у складу са чланом 40а. став 3. ЗЈН-а да када настане потреба за предметним 

услугама да ће добављачима са којима је закључен оквирни споразум упућивати позив за достављање 
понуда који ће садржати захтеве за конкретну набавку, као и детаљну спецификацију услуга. Након 
избора најповољније понуде, применом критеријума „најнижа понуђена цена“, биће изабран Добављач 
коме ће бити издата наруџбеница. 

 
  3. Рок за подношење понуда био је 28.06.2019. године до 10,00 часова. 
    
  4. Благовремене понуде доставили су следећи понуђачи: 
 

1. „С.И.Н. ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Калуђерица, Моше Пијаде 6а; 
2. „ЕКОГРАДЊА ПРОЈЕКТ“ д.о.о.Београд, Илије Гарашанина 27/3; 
3. GPZ „TEHNO BEOGRAD“Нови Београд, Булевар Уметности 35а; 
4. GR „Dalux“ Предузетник Александар Андоновски, Београд, Краљице Катарине 25. 

 
5. Поступак отварања понуда спроведен је дана 28.06.2019. 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 „С.И.Н. ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Калуђерица, Моше Пијаде 6а, 07  бр.404-
ЈН-20/19-06 од 10.06.2019. године,  прихватљива у складу са чланом 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а. 

Понуђач „С.И.Н. ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Калуђерица, Моше Пијаде 6а доставио је понуду 07  
бр.404-ЈН-20/19-06 од 10.06.2019. године. Понуда је благовремена, пристигла је дана 10.06.2019. године у 
10:22 часова. 

Прегледом понуде понуђача „С.И.Н. ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Калуђерица, Моше Пијаде 6а, 
констатовано је да понуђач није у својој понуди доставио потписано Поглавље III конкурсне документације 
– Врста оквирног споразума; место и рок извршења услуге, техничке карактеристике-спецификација, али је 
доставио потписано  Поглавље VI- Образац понуде у коме је садржан образац који ће се користити за 
достављање понуда по упућеном захтеву Наручиоца, а у коме су садржани сви битни подаци који се налазе 
и у Поглављу III. С обзиром да Наручилац може утврдити стварну садржину понуде, несумњиво је да 
понуда нема битни недостатак који би је у смислу члана 106. ЗЈН чинио неприхватљивом. 

Како је понуђач „С.И.Н. ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Калуђерица, Моше Пијаде 6а, 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 „ЕКОГРАДЊА ПРОЈЕКТ“ д.о.о. Београд, Илије Гарашанина 27/3, 07 
бр.404-ЈН-20/19-07 од 26.06.2019. године, прихватљива у складу са чланом 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а. 

Понуђач „ЕКОГРАДЊА ПРОЈЕКТ“ д.о.о. Београд, Илије Гарашанина 27/3  доставио је понуду 07  
бр.404-ЈН-20/19-07 од 26.06.2019. године. Понуда је благовремена, пристигла је дана 26.06.2019. године у 
13:28 часова. 
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Како је понуђач „ЕКОГРАДЊА ПРОЈЕКТ“ д.о.о. Београд, Илије Гарашанина 27/3, 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 ГПЗ „ТЕХНО БЕОГРАД“  Београд, Булевар Уметности 35а, 07  бр.404-ЈН-
20/19-08 од 27.06.2019. године,  прихватљива у складу са чланом 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а. 

  Понуђач ГПЗ „ТЕХНО БЕОГРАД“ Београд доставио је понуду 07 бр.404-ЈН-20/19-08 од 27.06.2019. 
године. Понуда је благовремена, пристигла је дана 27.06.2019. године у 09:54 часова. 

Како је понуђач  ГПЗ  „ТЕХНО БЕОГРАД“ Београд, 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 GR „Dalux“ Предузетник Александар Андоновски, Београд, Краљице 
Катарине 25, 07 бр.404-ЈН-20/19-09 од 27.06.2019. године,  прихватљива у складу са чланом 3. ставом 1. 
тачком 33 ЗЈН-а. 

  Понуђач GR „Dalux“ Предузетник Александар Андоновски, Београд, Краљице Катарине 25, 
доставио је понуду 07 бр.404-ЈН-20/19-09 од 27.06.2019. године. Понуда је благовремена, пристигла је дана 
27.06.2019. године у 11:56 часова. 

 
Како је понуђач GR „Dalux“ Предузетник Александар Андоновски, Београд, доказао да испуњава све 
обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) и члана 75. став 2. 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: 
 

- „С.И.Н. ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Калуђерица, Моше Пијаде 6а, 07 бр.404-ЈН-20/19-06 од 
10.06.2019. године;     

- „ЕКОГРАДЊА ПРОЈЕКТ“ д.о.о.Београд, Илије Гарашанина 27/3, 07 бр.404-ЈН-20/19-07 од 
26.06.2019. године; 

- ГПЗ „ТЕХНО БЕОГРАД“ Београд, Булевар Уметности 35а, 07 бр.404-ЈН-20/19-08 од 
27.06.2019. године; 

- GR „Dalux“ Предузетник Александар Андоновски, Београд, Краљице Катарине 25, 07 бр.404-       
ЈН-20/19-09 од 27.06.2019. године. 

 
 

IV 
 
Оквирни споразум у отвореном поступку јавне набавке услуга са поновним отварањем конкуренције – 
Услуга израде и монтаже завеса, ЈН број 20/19, закључује се на период од три године (2019. 2020. и 
2021. годину) са понуђачима: 
 

- „С.И.Н. ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Калуђерица, Моше Пијаде 6а; 
- „ЕКОГРАДЊА ПРОЈЕКТ“ д.о.о.Београд, Илије Гарашанина 27/3; 
- ГПЗ „ТЕХНО БЕОГРАД“ Београд, Булевар Уметности 35а; 
- GR „Dalux“ Предузетник Александар Андоновски, Београд, Краљице Катарине 25 
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на износ процењене вредности предметне набавке од 10.500.000,00 динара без ПДВ-а, и то по 
годинама: 
        

- за 2019. годину - 4.500.000,00 динара без ПДВ-а; 
- за 2020. годину - 3.000.000,00 динара без ПДВ-а; 
- за 2021. годину - 3.000.000,00 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 
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