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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-13/20-10 
Датум 18.08.2020. године 

Б е о г р а д 
 
 

  
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/15) и 
Извештаја о стручној оцени понуда 07 број 404-ЈН-13/20-9 од 10.08.2020. године у отвореном поступку са 
закључењем оквирног споразума јавне набавке добара: Вреће за лешеве, ЈН број 13/20, доносим 

 
 
 

О Д Л У К У 
о закључењу оквирног споразума  

 
 
1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Оквирни споразум у отвореном поступаку јавне набавке добара: Вреће за лешеве, ЈН 

број 13/20, са понуђачима: 
 

  „Комерцсервис-продукт цо“ доо, Каћ, на основу понуде 07 број 404-ЈН-13/20-06 од 03.08.2020. 

године на период од три године за 2020, 2021. и 2022. годину на износ процењене вредности 

предметне набавке према оквирним количинама од 12.500.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност 

понуде понуђача према оквирним количинама за 2020, 2021. и 2022. годину  износи 11.949.000,00 

динара без ПДВ-а) и то:       

- за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 

2.500.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 

2020. годину износи 2.409.000,00 динара без ПДВ-а); 

- за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 

5.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 

2021. годину износи 4.770.000,00 динара без ПДВ-а); 

- за 2022. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 

5.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 

2022. годину износи 4.770.000,00 динара без ПДВ-а). 

  „Rammax dmd“ doo Београд, на основу понуде 07 број 404-ЈН-13/20-07 од 03.08.2020. године и 

допуне понуде 07 број 404-ЈН-13/20-08 од 04.08.2020. године на период од три године за 2020, 2021. и 

2022. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 

12.500.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 

2020, 2021. и 2022. годину  износи 12.250.000,00 динара без ПДВ-а) и то:       
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- за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 

2.500.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 

2020. годину износи 2.530.000,00 динара без ПДВ-а); 

- за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 

5.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 

2021. годину износи 4.860.000,00 динара без ПДВ-а); 

- за 2022. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 

5.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 

2022. годину износи 4.860.000,00 динара без ПДВ-а). 

 
2. ОДБИЈА СЕ као неприхватљива понуда Групе понуђача „Памперо“ д.о.о., Београд и „Elcoms“ 

doo Београд. 
 
 

3. Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 
 

4. 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  
 
 

I 
 

На основу члана 32. 40. и 40а Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању отвореног поступка јавне 
набавке добара са закључењем оквирног споразума 07 број 404-ЈН-13/20-02 од 30.06.2020. године, 
Министарство унутрашњих послова, као Наручилац, спровело је отворени поступaк јавне набавке добара са 
закључењем оквирног споразума – Вреће за лешеве, ЈН број 13/20.   
 
Процењена вредност јавне набавке за три године износи 12.500.000,00 динара без ПДВ-а и то: 
- за 2020. годину  износи 2.500.000,00 динара без ПДВ-а,  
- за 2021. годину износи  5.000.000,00 динара без ПДВ-а, 
- за 2022. годину  износи 5.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена по години. 
 
Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2020. годину, 
економска класификација 4269. 
 
За предметни поступак Наручилац је дана 17.12.2019. године, у складу са одредбом члана 59. Закона о јавним 
набавкама објавио претходно обавештење о намери да спроведе поступак јавне набавке. Позив за 
подношење понуда и Конкурсна документација објављени су дана 20.07.2020. године на Порталу Управе за 
јавне набавке, Службеном гласнику Републике Србије и на сајту Министарства унутрашњих послова.  
 
Рок за подношење понуда био је 05.08.2020. године до 10:00 часова. 
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Благовремено су понуде доставили следећи понуђачи: 
 
1) „Комерцсервис-продукт цо“ доо, Каћ, Делфе Иванић 37, 
2) „Rammax dmd“ doo Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 68 и 
3) Заједничка понуда „Памперо“ д.о.о., Београд, Булевар Николе Тесле 3 и „Elcoms“ doo Београд, 

Јужни булевар 144/303а. 
 
Поступак отварања понуда спроведен је дана 05.08.2020. године, са почетком у 12:00 часова, а окончан истог 
дана у 12:10 часова. 
 
 

II 
 

Након разматрања понуда утврђено је следеће: 
 
1) Понуда понуђача „Комерцсервис-продукт цо“ доо, Каћ, 07 број 404-ЈН-13/20-06 од 03.08.2020. године 

по понуђеној цени од 11.949.000,00 динара без ПДВ-а је прихватљива, у складу са одредбама члана 3. став 1. 

тачка 33. Закона о јавним набавкама. 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 03.08.2020. године у 10:22 часова.  

Понуђени су следећи услови набавке:  

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2020. годину износи: 2.409.000,00 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2021. годину износи: 4.770.000,00 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2022. годину износи: 4.770.000,00 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за све три године износи: 11.949.000,00 динара.  
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена по години. 
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум се закључује на 3 (три) године са свим 
понуђачима чија понуда буде оцењена као прихватљива, сходно достављеним доказима о испуњавању 
обавезних и додатних услова из конкурсне документације и захтева у погледу других околности од којих 
зависи прихватљивост понуде, а који су дефинисани конкурсном документацијом. Предмет оквирног 
споразума је утврђивање услова за закључење уговора за предметну набавку.  
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне набавке.  
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. 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за 
ту намену бити одобрена у тој буџетској години. Наручилац задржава право да у складу са предвиђеним 
финансијском средствима за ову набавку повећа или смањи оквирну количину.  
ФИКСНОСТ ЦЕНА: Јединичне цене су фиксне до краја оквирног споразума. 
 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна. Плаћање у року 
до 45 дана по извршеној испоруци и пријему фактуре, а након извршеног квалитативног и квантитативног 
пријема,  у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. 
гласник РС“, број 119/12, 68/15, 113/17). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: сукцесивно у року од 7 дана од дана закључења уговора (рок 
испоруке је не дужи од 7 дана од дана закључења уговора. Уколико понуђач понуди дужи рок испоруке 
добара од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање). У случају 
хитности испрука ће се  вршити у року од 48 часа од телефонског позива или писаног захтева Нраучиоца. 
МЕСТО ИСПОРУКЕ: Централни магацин Министарства унутрашњих послова, улица Милорада 
Јовановића број 7, Београд. 

ГАРАНЦИЈА: у складу са произвођачком декларацијом 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  90 дана од дана отварања понуда. 
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Како је понуда понуђача „Комерцсервис-продукт цо“ доо, Каћ, испунила све захтеве дефинисане 

конкурсном документацијом, оцењена је као прихватљива, сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о 

јавним набавкама. 

 

 

2) Понуда понуђача „Rammax dmd“ doo Београд, 07 број 404-ЈН-13/20-07 од 03.08.2020. године и допуна 

понуде 07 број 404-ЈН-13/20-08 од 04.08.2020. године по понуђеној цени од 12.250.000,00 динара без ПДВ-а 

је прихватљива, у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 03.08.2020. године у 12:23 часова, а допуна понуде је пристигла 

дана 04.08.2020. године у 08:50 часова. 

Понуђени су следећи услови набавке:  

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2020. годину износи: 2.530.000,00 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2021. годину износи: 4.860.000,00 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2022. годину износи: 4.860.000,00 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за све три године износи: 12.250.000,00 динара.  
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена по години. 
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум се закључује на 3 (три) године са свим 
понуђачима чија понуда буде оцењена као прихватљива, сходно достављеним доказима о испуњавању 
обавезних и додатних услова из конкурсне документације и захтева у погледу других околности од којих 
зависи прихватљивост понуде, а који су дефинисани конкурсном документацијом. Предмет оквирног 
споразума је утврђивање услова за закључење уговора за предметну набавку.  
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне набавке.  
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. 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за 
ту намену бити одобрена у тој буџетској години. Наручилац задржава право да у складу са предвиђеним 
финансијском средствима за ову набавку повећа или смањи оквирну количину.  
ФИКСНОСТ ЦЕНА: Јединичне цене су фиксне до краја оквирног споразума. 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна. Плаћање у року 
до 45 дана по извршеној испоруци и пријему фактуре, а након извршеног квалитативног и квантитативног 
пријема,  у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. 
гласник РС“, број 119/12, 68/15, 113/17). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: сукцесивно у року од 7 дана од дана закључења уговора (рок 
испоруке је не дужи од 7 дана од дана закључења уговора. Уколико понуђач понуди дужи рок испоруке 
добара од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање). У случају 
хитности испрука ће се  вршити у року од 48 часа од телефонског позива или писаног захтева Нраучиоца. 
МЕСТО ИСПОРУКЕ: Централни магацин Министарства унутрашњих послова, улица Милорада 
Јовановића број 7, Београд. 

ГАРАНЦИЈА: у складу са произвођачком декларацијом 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  90 дана од дана отварања понуда. 
 
Рачунском провером понуде понуђача „Rammax dmd“ d.о.о. Београд, 07 број 404-ЈН-13/20-7 од 
04.05.2020. године и допуне понуде 07 број 404-ЈН-13/20-08 од 04.08.2020. године у Обрасцу понуде са 
обрасцем структуре цене утврђено је да је дошло до рачунске грешке код обрачуна укупне вредност 
понуде према оквирним количинама за све три године (2020., 2021. и 2022. годину) са ПДВ-ом. 
Наиме, понуђач је навео износ 17.230.000,00 динара са ПДВ-ом, а треба да стоји 14.700.000,00 динара са 
ПДВ-ом, те је у складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама дана 06.08.2020. године путем електронске 
поште од понуђача тражено да пошаље сагласност на рачунску исправку. 
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Понуђач је дана 10.08.2020. године, доставио сагласност на рачунску исправку на меморандуму, потписану и 
оверену од стране овлашћеног лица. 
 
Како је понуда понуђача „Rammax dmd“ doo Београд, испунила све захтеве дефинисане конкурсном 

документацијом, оцењена је као прихватљива, сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним 

набавкама. 

 

3) Понуда Групе понуђача „Памперо“ д.о.о., Београд и „Elcoms“ doo Београд, 07 број 404-ЈН-13/20-09 
од 05.08.2020. године по понуђеној цени од 10.715.000,00 динара без ПДВ-а је неприхватљива, с обзиром 
да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33) и члана 106. став 1. тачка 2. Закона о 
јавним набавкама. 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.08.2020. године у 09.41 часова. 

Понуђени су следећи услови набавке:  

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2020. годину износи: 2.255.000,00 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2021. годину износи: 4.050.000,00 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2022. годину износи: 4.410.000,00 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за све три године износи: 10.715.000,00 динара.  
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена по години. 
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум се закључује на 3 (три) године са свим 
понуђачима чија понуда буде оцењена као прихватљива, сходно достављеним доказима о испуњавању 
обавезних и додатних услова из конкурсне документације и захтева у погледу других околности од којих 
зависи прихватљивост понуде, а који су дефинисани конкурсном документацијом. Предмет оквирног 
споразума је утврђивање услова за закључење уговора за предметну набавку.  
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне набавке.  
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. 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за 
ту намену бити одобрена у тој буџетској години. Наручилац задржава право да у складу са предвиђеним 
финансијском средствима за ову набавку повећа или смањи оквирну количину.  
ФИКСНОСТ ЦЕНА: Јединичне цене су фиксне до краја оквирног споразума. 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна. Плаћање у року 
до 45 дана по извршеној испоруци и пријему фактуре, а након извршеног квалитативног и квантитативног 
пријема,  у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. 
гласник РС“, број 119/12, 68/15, 113/17). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: сукцесивно у року од 7 дана од дана закључења уговора (рок 
испоруке је не дужи од 7 дана од дана закључења уговора. Уколико понуђач понуди дужи рок испоруке 
добара од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање). У случају 
хитности испрука ће се  вршити у року од 48 часа од телефонског позива или писаног захтева Нраучиоца. 
МЕСТО ИСПОРУКЕ: Централни магацин Министарства унутрашњих послова, улица Милорада 
Јовановића број 7, Београд. 

ГАРАНЦИЈА: у складу са произвођачком декларацијом 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  90 дана од дана отварања понуда. 

Конкурсном докуметнацијуом у делу који се односи на додатне услове из члана 76. Закона о јавним 
набавкама Наручилац је захтевао да је понуђач у претходне  3 календарске  године  (2017, 2018. и 2019. 
годину) укупно испоручио добра која су предмет јавне набавке у висини не мањој од 10.000.000,00 динара 
без ПДВ-а. 
Прегледом понуде Групе понуђача „Памперо“ д.о.о., Београд и „Elcoms“ doo Београд, утврђено је да 

иста има битан недостатак од којег зависи прихватљивост понуде, тј. уз понуду Добављач је доставио 

Потврду о испоруци предметних добара која се не односи на набавку добара који су предмет јавне набавке. 
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Достављена Потврда се односи на набавку униформе, у чему иду у прилог копије уговора које је понуђач 

доставио уз понуду. Такође, предметну Потврду је потписао представник понуђача, а не овлашћено лице 

фирме са којом понуђач има закључен уговор и којој је испоручио предметна добра, како је захтевано на 

самој потврди 

 
На основу наведеног иста је оцењена као неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови 
из члана 3. став 1. тачка 33), а у вези члана 106. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама. 
 

 
III 

У отвореном поступку јавне набавке добара – Вреће за лешеве, ЈН број 13/20, Наручилац је прибавио 

прихватљиве понуде следећих понуђача: 

 

1) „Комерцсервис-продукт цо“ доо, Каћ, 07 број 404-ЈН-13/20-06 од 03.08.2020. године по понуђеној 
цени за оквирне количине за 2020. годину у износу од 2.409.000,00 динара без ПДВ-а, за 2021. годину у 
износу од 4.770.000,00 динара без ПДВ-а и за 2022. годину у износу од 4.770.000,00 динара без ПДВ-а, 
што укупно за све три године према оквирним количинама износи 11.949.000,00 динара без ПДВ-а и  

2) „Rammax dmd“ doo Београд, 07 број 404-ЈН-13/20-07 од 03.08.2020. године и допуна понуде 07 број 
404-ЈН-13/20-08 од 04.08.2020. године по понуђеној цени за оквирне количине за 2020. годину у износу 
од 2.530.000,00 динара без ПДВ-а, за 2021. годину у износу од 4.860.000,00 динара без ПДВ-а и за 2022. 
годину у износу од 4.860.000,00 динара без ПДВ-а, што укупно за све три године према оквирним 
количинама износи 12.250.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Прихватљиве понуде оцењиване су применом критеријума - најнижа понуђена цена по години. 

 

Такође, Наручилац је прибавио и неприхватљиву понуду Групе понуђача „Памперо“ д.о.о., Београд, и 

„Elcoms“ doo Београд. 

IV 
 
 

Сходно свему наведеном помоћник министра - начелник Сектора, закључује Оквирни споразум у отвореном 
поступку јавне набавке добара – Вреће за лешеве, ЈН број 13/20 на период од 3 (три) године (за 2020, 
2021. и 2022. годину) са следећим понуђачима: 

 са понуђачем „Комерцсервис-продукт цо“ доо, Каћ, на основу понуде 07 број 404-ЈН-13/20-06 од 
03.08.2020. године на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 
12.500.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020, 
2021. и 2022. годину  износи 11.949.000,00 динара без ПДВ-а) и то:       

- за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 
2.500.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. 
годину износи 2.409.000,00 динара без ПДВ-а); 

- за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 
5.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2021. 
годину износи 4.770.000,00 динара без ПДВ-а) и 

- за 2022. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 
5.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2022. 
годину износи 4.770.000,00 динара без ПДВ-а) и 

 са понуђачем „Rammax dmd“ doo Београд, на основу понуде 07 број 404-ЈН-13/20-07 од 03.08.2020. 
године и допуне понуде 07 број 404-ЈН-13/20-08 од 04.08.2020. године на износ процењене вредности 
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предметне набавке према оквирним количинама од 12.500.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност 
понуде понуђача према оквирним количинама за 2020, 2021. и 2022. годину  износи 12.250.000,00 динара 
без ПДВ-а) и то:       

- за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 
2.500.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. 
годину износи 2.530.000,00 динара без ПДВ-а); 

- за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 
5.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2021. 
годину износи 4.860.000,00 динара без ПДВ-а) и 

- за 2022. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 
5.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2022. 
годину износи 4.860.000,00 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 

 


