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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-41/19-14 
Датум: 24.06.2019. 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 Комисије о стручној оцени 07 број 404-ЈН-41/19-13 од 03.06.2019. 
године, доносим 
 
 
 

О Д Л У К У 
о закључењу оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције 

  ЈН број 41/19 
 
 

1.  ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ оквирни споразум у отвореном поступку јавне набавке добара, са 
поновним отварањем конкурецније, обликован по партијама – Храна за службене коње, за потребе 
Министарства унутрашњих послова, ЈН број 41/19 и то: 

 
             ЗА ПАРТИЈУ 1. ПРОСТИРКА ЗА СЛУЖБЕНЕ КОЊЕ (СЛАМА) на период од три 
године, односно 2019, 2020. и 2021. годину на износ процењене вредности у износу од 9.700.000,00 
динара без ПДВ-а са понуђачима: 
 

- „SANDERS SH“, д.о.о., Темерин, Индустријска зона бб            
- Љубиша Петровић, Пуковника Миленка Павловића 40, Батајница,            
- Јанковић Небојша, Карађорђева 22, Сопот. 

             
             ЗА ПАРТИЈУ 2. ЗОБ на период од три године, односно 2019, 2020. и 2021. годину на износ 
процењене вредности у износу од 7.100.000,00 динара без ПДВ-а са понуђачима: 
 

- „SANDERS SH“, д.о.о., Темерин, Индустријска зона бб            
- Јанковић Небојша, Карађорђева 22, Сопот. 

            
            ЗА ПАРТИЈУ 3. ЈАБУКЕ И ШАРГАРЕПЕ на период од три године, односно 2019, 2020. и 
2021. годину на износ процењене вредности у износу од 1.100.000,00 динара без ПДВ-а са  
понуђачима: 
 

- „SANDERS SH“, д.о.о., Темерин, Индустријска зона бб,            
- Јанковић Небојша, Карађорђева 22, Сопот,  

 
            ЗА ПАРТИЈУ 4- БРИКЕТИРАНА ХРАНА, СТОЧНА СО И СУПЛЕМЕНТИ на период 
од три године, односно 2019, 2020. и 2021. годину на износ процењене вредности у износу од 
7.100.000,00 динара без ПДВ-а са понуђачима: 
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- „AGRO-FIRM“ д.о.о., Пожаревац, ул. Станоја Главаша 28/6;            
- „SANDERS SH“, д.о.о., Темерин, Индустријска зона бб;          
- Јанковић Небојша, Карађорђева 22, Сопот.  

 
      2.    Одбијa се као неприхватљива понуда понуђача: 

    
                 ЗА ПАРТИЈУ 1. ПРОСТИРКА ЗА СЛУЖБЕНЕ КОЊЕ (СЛАМА) 
 
- „BECKO“ d.o.o., Београд, Краљице Марије бр 61, доставио је понуду 07 број 404-ЈН-

41/19-10.  
 

                ЗА ПАРТИЈУ 2. ЗОБ  
 
- „BECKO“ d.o.o., Београд, Краљице Марије бр 61, доставио је понуду 07 број 404-ЈН-

41/19-10. 
 
                          ЗА ПАРТИЈУ 3. ЈАБУКЕ И ШАРГАРЕПЕ 
 

- „BECKO“ d.o.o., Београд, Краљице Марије бр 61, доставио је понуду 07 број 404-ЈН-
41/19-10. 

 
                           ЗА ПАРТИЈУ 4- БРИКЕТИРАНА ХРАНА, СТОЧНА СО И СУПЛЕМЕНТИ 
 

- „BECKO“ d.o.o., Београд, Краљице Марије бр 61, доставио је понуду 07 број 404-ЈН-
41/19-10. 

 
     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 
          На основу члана 32. 40. и 40а. Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању отвореног 
поступка јавне набавке добара, 07 број 404-ЈН-41/18-02 од 30.04.2019. године, Министарство 
унутрашњих послова, као Наручилац, спровело је отворени поступак са закључењем оквирног 
споразума за набавку добара, обликован по партијама: Храна за службене коње, ЈН број 41/19. 
Предмет оквирног  споразума је утврђивање услова за закључење наруџбеница. 
 
         Процењена вредност јавне набавке за три године износи: 25.000.000,00 динара без ПДВ-а; 
 

Опис 2019.година 2020.година 2021. година 

Партија 1 - Простирка за 
службене коње(слама) 

 2.700.000,00 динара   
без ПДВ-а 
 

3.750.000,00 динара 
без ПДВ-а 
 

3.250.000,0 динара без 
ПДВ-а 
 

 
Партија 2. – Зоб 

100.000,00 динара   без 
ПДВ-а 
 

4.000.000,00 динара   
без ПДВ-а 
 

3.000.000,00 динара   без 
ПДВ-а 
 

Партија 3. -Јабуке и 
шаргарепе- 

100.000,00 динара   без 
ПДВ-а 
 

500.000,00 динара   
без ПДВ-а 
 

500.000,00 динара без 
ПДВ-а 
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  Партија 4. -Брикетирана 
храна,сточна со и 
суплементи- 
 

100.000,00 динара   без 
ПДВ-а 
 

3.750.000,00 динара   
без ПДВ-а 
 

3.250.000,00 динара   без 
ПДВ-а 
 

Укупно за све три године:                     25.000.000,00  динара   без ПДВ-а 
 

 
        Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2019. 
годину, економска класификација 4262. 
 
        Наручилац је предвидео да је критеријум за издавање наруџбенице најнижа понуђена цена. 
      
        Рок за подношење понуда био је3 0.05.2019. године до 10:00 часова. 
    
        Благовремене понуде доставили су следећи понуђачи: 
 

1. „AGRO-FIRM“ d.o.o. Пожаревац,  ул. Станоја Главашина 28/6 
2. „SANDERS SH“, д.о.о., Темерин, Индустријска зона бб 
3.  Љубиша Петровић, Пуковника Миленка Павловића 40, Батајница 
4.  Јанковић Небојша, Карађорђева 22, Сопот 
5. „BECKO“ d.o.o., Београд, Краљице Марије бр 61. 

  
        На Писарницу Министарства је након истека рока за доставу понуда 30.05.2019. године у 12:21 
часова пристигла понуда понуђача Олга Нешковић, Сувоборска 4, 32300 Горњи Милановац 
заведена под бројем 07-404-ЈН-41/19-11. 
 
         Након завршеног поступка отварања понуда, сходно члану 104. став 4. ЗЈН-а, Наручилац је исту 
вратио неотворену понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено.                                                                                                                                                                  
 
         Поступак отварања понуда спроведен је дана 30.05.2019. године, са почетком у 12:00, и окончан  
истог дана у 12:51 часова.  
 

 
II 
 

            Након разматрања понуда утврђено је следеће: 
 
 

ПАРТИЈА 1. ПРОСТИРКА ЗА СЛУЖБЕНЕ КОЊЕ 
(СЛАМА) 

          
 

1) Да је понуда понуђача „SANDERS SH“, д.о.о., Темерин, Индустријска зона бб, 07 број 404-
ЈН-  41/19-7 од 29.05.2019. године, прихватљива, у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. 
ЗЈН–а. 
   
        Понуђач  „SANDERS SH“, д.о.о., Темерин, Индустријска зона бб, доставио је понуду 07 
број 404-ЈН-41/19-07.  
 
       Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 29.05.2019. године у 09:16 часова.  
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       Како је понуђач „SANDERS SH“, д.о.о., Темерин, Индустријска зона бб, доказао да испуњава 
све обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а, и посене захтеве захтеване конкурсном документацијом, 
његова понуда 07 број 404-ЈН-41/19-07 од 29.05.2019. године, оцењена је као прихватљива сходно 
одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 
 

2) Да је понуда понуђача Љубиша Петровић, Пуковника Миленка Павловића 40, Батајница, 
07 број 404-ЈН-41/19-08 од 29.05.2019. године, прихватљива, у складу са одредбама члана 3. став 1. 
тачка 33. ЗЈН–а. 
   
        Понуђач  Љубиша Петровић, Пуковника Миленка Павловића 40, Батајница, доставио је 
понуду 07 број 404-ЈН-41/19-08.  
 
       Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 29.05.2019. године у 09:27 часова.  
     
       Како је понуђач Љубиша Петровић, Пуковника Миленка Павловића 40, Батајница, доказао 
да испуњава све обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а, и посене захтеве захтеване конкурсном 
документацијом, његова понуда 07 број 404-ЈН-41/19-08 од 29.05.2019. године, оцењена је као 
прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 

 
3) Да је понуда понуђача Јанковић Небојша, Карађорђева 22, Сопот, 07 број 404-ЈН-41/19-09 

од 30.05.2019. године, прихватљива, у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
   
       Понуђач  Јанковић Небојша, Карађорђева 22, Сопот, доставио је понуду 07 број 404-ЈН-
41/19-09.  
 
      Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 30.05.2019. године у 09:13 часова.  
     
       Како је понуђач Јанковић Небојша, Карађорђева 22, Сопот, доказао да испуњава све обавезне 
услове из члана 75. ЗЈН-а, и посене захтеве захтеване конкурсном документацијом, његова понуда 07 
број 404-ЈН-41/19-09 од 30.05.2019. године, оцењена је као прихватљива сходно одредби члана 3. 
став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 

 
4) Да је понуда понуђача „BECKO“ d.o.o., Београд, Краљице Марије бр 61, 07 број 404-ЈН-

41/19-10 од 30.05.2019. године, неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 
члана 3. став 1. тачка 33., а у вези члана 106. став 1. тачка 5. ЗЈН- а. 
   
         Понуђач  „BECKO“ d.o.o., Београд, Краљице Марије бр 61, доставио је понуду 07 број 404-
ЈН-41/19-10.  
 
        Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 30.05.2019. године у 09:30 часова.  
     
        Понуђач „BECKO“ d.o.o., Београд, Краљице Марије бр 61, самостално је поднео понуду. 
Прегледом понуде понуђача констатовано је да исти није доставио уз понуду: потписан Прилог III 
„Врсту техничке спецификације“ која се налази на страни 6/56, потписан Модел Оквирног 
споразума на страни 37/56 и потписан Модел појединачне наруџбенице који се налази на страни 
43/56 Конкурсне документације. Наведени обрасци су саставни делови понуде и достављање и 
потписивање истих представља исказивање намере понуђача да заиста и закључи такву наруџбеницу, 
без могућности да накнадно тражи измену појединих елемената. Такође, Наручилац истиче да је у 
конкурсној документацији, предвидео обавезу понуђача да наведене делове овери и парафира, 
односно да је било потребно да их потпише овлашћени представник добављача и достави уз понуду. 
С обзиром да понуђач није доставио наведене обрасце како је захтевано конкурсном докуентацијом 
наручилац, није даље узимао ову понуду у разматрање.  
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        Имајући у виду напред наведено, понуда понуђача „BECKO“ d.o.o., Београд, Краљице 

Марије бр 61, оцењена је као неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33., а у вези и члана 106. став 1 тачка 5. ЗЈН- а. 

 
                                                 ПАРТИЈА 2. ЗОБ 

 
1) Да је понуда понуђача „SANDERS SH“, д.о.о., Темерин, Индустријска зона бб, 07 број 404-

ЈН-  41/19-7 од 29.05.2019. године, прихватљива, у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. 
ЗЈН–а. 
   
         Понуђач  „SANDERS SH“, д.о.о., Темерин, Индустријска зона бб, доставио је понуду 07 
број 404-ЈН-41/19-07.  
 
        Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 29.05.2019. године у 09:16 часова.  
     
         Како је понуђач „SANDERS SH“, д.о.о., Темерин, Индустријска зона бб, доказао да 
испуњава све обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а, и посене захтеве захтеване конкурсном 
документацијом, његова понуда 07 број 404-ЈН-41/19-07 од 29.05.2019. године, оцењена је као 
прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 
 
 

2) Да је понуда понуђача Јанковић Небојша, Карађорђева 22, Сопот, 07 број 404-ЈН-41/19-09 
од 30.05.2019. године, прихватљива, у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
   
        Понуђач  Јанковић Небојша, Карађорђева 22, Сопот, доставио је понуду 07 број 404-ЈН-
41/19-09.  
 
        Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 30.05.2019. године у 09:13 часова.  
     
        Како је понуђач Јанковић Небојша, Карађорђева 22, Сопот, доказао да испуњава све обавезне 
услове из члана 75. ЗЈН-а, и посене захтеве захтеване конкурсном документацијом, његова понуда 07 
број 404-ЈН-41/19-09 од 30.05.2019. године, оцењена је као прихватљива сходно одредби члана 3. 
став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 

 
3)   Да је понуда понуђача „BECKO“ d.o.o., Београд, Краљице Марије бр 61, 07 број 404-ЈН-

41/19-10 од 30.05.2019. године, неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 
члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 5. ЗЈН- а. 
   
         Понуђач  „BECKO“ d.o.o., Београд, Краљице Марије бр 61, доставио је понуду 07 број 404-
ЈН-41/19-10.  
 
        Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 30.05.2019. године у 09:30 часова.  
 
Понуђач „BECKO“ d.o.o., Београд, Краљице Марије бр 61, самостално је поднео понуду. 
Прегледом понуде понуђача констатовано је да исти није доставио уз понуду: потписан Прилог III 
„Врсту техничке спецификације“ која се налази на страни 8/56, потписан Модел Оквирног 
споразума на страни 45/56 и потписан Модел појединачне наруџбенице који се налази на страни 
45/56 Конкурсне документације. Наведени обрасци су саставни делови понуде и достављање и 
потписивање истих представља исказивање намере понуђача да заиста и закључи такву наруџбеницу, 
без могућности да накнадно тражи измену појединих елемената. Такође, Наручилац истиче да је у 
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конкурсној документацији, предвидео обавезу понуђача да наведене делове овери и парафира, 
односно да је било потребно да их потпише овлашћени представник добављача и достави уз понуду. 
С обзиром да понуђач није доставио наведене обрасце како је захтевано конкурсном докуентацијом 
наручилац, није даље узимао ову понуду у разматрање.  
        Имајући у виду напред наведено, понуда понуђача „BECKO“ d.o.o., Београд, Краљице 

Марије бр 61, оцењена је као неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 5. ЗЈН- а. 

 
ПАРТИЈА 3. ЈАБУКЕ И ШАРГАРЕПЕ 

 
1)  Да је понуда понуђача „SANDERS SH“, д.о.о., Темерин, Индустријска зона бб, 07 број 404-

ЈН-  41/19-7 од 29.05.2019. године, прихватљива, у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. 
ЗЈН–а. 
   
         Понуђач  „SANDERS SH“, д.о.о., Темерин, Индустријска зона бб, доставио је понуду 07 
број 404-ЈН-41/19-07.  
 
       Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 29.05.2019. године у 09:16 часова.  
     
        Како је понуђач „SANDERS SH“, д.о.о., Темерин, Индустријска зона бб, доказао да 
испуњава све обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а, и посене захтеве захтеване конкурсном 
документацијом, његова понуда 07 број 404-ЈН-41/19-07 од 29.05.2019. године, оцењена је као 
прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 
 
 

2)   Да је понуда понуђача Јанковић Небојша, Карађорђева 22, Сопот, 07 број 404-ЈН-41/19-09 
од 30.05.2019. године, прихватљива, у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
   
          Понуђач  Јанковић Небојша, Карађорђева 22, Сопот, доставио је понуду 07 број 404-ЈН-
41/19-09.  
 
         Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 30.05.2019. године у 09:13 часова.  
     
         Како је понуђач Јанковић Небојша, Карађорђева 22, Сопот, доказао да испуњава све 
обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а, и посене захтеве захтеване конкурсном документацијом, његова 
понуда 07 број 404-ЈН-41/19-09 од 30.05.2019. године, оцењена је као прихватљива сходно одредби 
члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 

 
3) Да је понуда понуђача „BECKO“ d.o.o., Београд, Краљице Марије бр 61, 07 број 404-ЈН-

41/19-10 од 30.05.2019. године, неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 
члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 5. ЗЈН- а. 
   
          Понуђач  „BECKO“ d.o.o., Београд, Краљице Марије бр 61, доставио је понуду 07 број 404-
ЈН-41/19-10.  
 
        Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 30.05.2019. године у 09:30 часова.  
     
        Понуђач „BECKO“ d.o.o., Београд, Краљице Марије бр 61, самостално је поднео понуду. 
Прегледом понуде понуђача констатовано је да исти није доставио уз понуду: потписан Прилог III 
„Врсту техничке спецификације“ која се налази на страни 9/56, потписан Модел Оквирног 
споразума на страни 37/56 и потписан Модел појединачне наруџбенице који се налази на страни 
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47/56 Конкурсне документације. Наведени обрасци су саставни делови понуде и достављање и 
потписивање истих представља исказивање намере понуђача да заиста и закључи такву наруџбеницу, 
без могућности да накнадно тражи измену појединих елемената. Такође, Наручилац истиче да је у 
конкурсној документацији, предвидео обавезу понуђача да наведене делове овери и парафира, 
односно да је било потребно да их потпише овлашћени представник добављача и достави уз понуду. 
С обзиром да понуђач није доставио наведене обрасце како је захтевано конкурсном докуентацијом 
наручилац, није даље узимао ову понуду у разматрање.  

 
        Имајући у виду напред наведено, понуда понуђача „BECKO“ d.o.o., Београд, Краљице 

Марије бр 61, оцењена је као неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33., а у вези члана 106. став 1 тачка 5. ЗЈН- а. 

            
ПАРТИЈА  4 - БРИКЕТИРАНА ХРАНА, СТОЧНА СО И СУПЛЕМЕНТИ 

 
1) Да је понуда понуђача „AGRO-FIRM“ д.о.о., Пожаревац, ул. Станоја Главаша 28/6, 07 број 

404-ЈН-41/19-6 од 29.05.2019. године, прихватљива, у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. 
ЗЈН–а. 
   
         Понуђач  „AGRO-FIRM“ д.о.о., Пожаревац, ул. Станоја Главаша 28/6 доставио је понуду 07 
број 404-ЈН-41/19-06.  
 
        Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 29.05.2019. године у 09:04 часова.  
     
        Како је понуђач „AGRO-FIRM“ д.о.о., Пожаревац, ул. Станоја Главаша 28/6, доказао да 
испуњава све обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а, и посене захтеве захтеване конкурсном 
документацијом, његова понуда 07 број 404-ЈН-41/19-06 од 29.05.2019. године, оцењена је као 
прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 
 

2) Да је понуда понуђача „SANDERS SH“, д.о.о., Темерин, Индустријска зона бб, 07 број 404-
ЈН-41/19-7 од 29.05.2019. године, прихватљива, у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН-
а. 
   
       Понуђач  „SANDERS SH“, д.о.о., Темерин, Индустријска зона бб, доставио је понуду 07 број 
404-ЈН-41/19-07.  
 
       Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 29.05.2019. године у 09:16 часова.  
     
       Како је понуђач „SANDERS SH“, д.о.о., Темерин, Индустријска зона бб, доказао да испуњава 
све обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а, и посене захтеве захтеване конкурсном документацијом, 
његова понуда 07 број 404-ЈН-41/19-07 од 29.05.2019. године, оцењена је као прихватљива сходно 
одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 
 
 

3) Да је понуда понуђача Јанковић Небојша, Карађорђева 22, Сопот, 07 број 404-ЈН-41/19-09 од 
30.05.2019. године, прихватљива, у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
   
       Понуђач  Јанковић Небојша, Карађорђева 22, Сопот, доставио је понуду 07 број 404-ЈН-
41/19-09.  
 
      Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 30.05.2019. године у 09:13 часова.  
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       Како је понуђач Јанковић Небојша, Карађорђева 22, Сопот, доказао да испуњава све обавезне 
услове из члана 75. ЗЈН-а, и посене захтеве захтеване конкурсном документацијом, његова понуда 07 
број 404-ЈН-41/19-09 од 30.05.2019. године, оцењена је као прихватљива сходно одредби члана 3. 
став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 

 
4) Да је понуда понуђача „BECKO“ d.o.o., Београд, Краљице Марије бр 61, 07 број 404-ЈН-

41/19-10 од 30.05.2019. године, неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 
члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 5. ЗЈН- а. 
   
       Понуђач  „BECKO“ d.o.o., Београд, Краљице Марије бр 61, доставио је понуду 07 број 404-
ЈН-41/19-10.  
 
      Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 30.05.2019. године у 09:30 часова.  
 
Понуђач „BECKO“ d.o.o., Београд, Краљице Марије бр 61, самостално је поднео понуду. 
Прегледом понуде понуђача констатовано је да исти није доставио уз понуду: потписан Прилог III 
„Врсту техничке спецификације“ која се налази на страни 10/56, потписан Модел Оквирног 
споразума на страни 37/56 и потписан Модел појединачне наруџбенице који се налази на страни 
49/56 Конкурсне документације. Наведени обрасци су саставни делови понуде и достављање и 
потписивање истих представља исказивање намере понуђача да заиста и закључи такву наруџбеницу, 
без могућности да накнадно тражи измену појединих елемената. Такође, Наручилац истиче да је у 
конкурсној документацији, предвидео обавезу понуђача да наведене делове овери и парафира, 
односно да је било потребно да их потпише овлашћени представник добављача и достави уз понуду. 
С обзиром да понуђач није доставио наведене обрасце како је захтевано конкурсном докуентацијом 
наручилац, није даље узимао ову понуду у разматрање.  
 
       Имајући у виду напред наведено, понуда понуђача „BECKO“ d.o.o., Београд, Краљице Марије 

бр 61, оцењена је као неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. 

став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 5. ЗЈН- а. 

 
III 

 
  У отвореном поступку са закључењем оквирног споразума, са поновним отварањем конкуренције  

јавне набавке добара, обликованом по партијама –Храна за службене коње, за потребе Министарства 
унутрашњих послова, ЈН број 141/19, Наручилац је прибавио следеће прихватљиве понуде и то:  

 
 

ПАРТИЈА 1. ПРОСТИРКА ЗА СЛУЖБЕНЕ КОЊЕ(СЛАМА) 
 

       - понуђача „SANDERS SH“, д.о.о., Темерин, Индустријска зона бб, 07 број 404-ЈН- 41/19-7 
од 29.05.2019. године; 
       - понуђача Љубиша Петровић, Пуковника Миленка Павловића 40, Батајница, 07 број 404-
ЈН-41/19-08 од 29.05.2019. године; 
      - понуђача Јанковић Небојша, Карађорђева 22, Сопот, 07 број 404-ЈН-41/19-09 од 30.05.2019. 
године. 
 

ПАРТИЈА 2. ЗОБ 
 

      - понуђача „SANDERS SH“, д.о.о., Темерин, Индустријска зона бб, 07 број 404-ЈН- 41/19-7 
од 29.05.2019. године; 
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        - понуђача Јанковић Небојша, Карађорђева 22, Сопот, 07 број 404-ЈН-41/19-09 од 30.05.2019. 
године. 
 

ПАРТИЈА 3. ЈАБУКЕ И ШАРГАРЕПЕ 
 
       - понуђача „SANDERS SH“, д.о.о., Темерин, Индустријска зона бб, 07 број 404-ЈН- 41/19-7 
од 29.05.2019. године; 
       - понуђача Јанковић Небојша, Карађорђева 22, Сопот, 07 број 404-ЈН-41/19-09 од 30.05.2019. 
године. 
 

ПАРТИЈА 4 - БРИКЕТИРАНА ХРАНА, СТОЧНА СО И СУПЛЕМЕНТИ 
 
       - понуђача „AGRO-FIRM“ д.о.о., Пожаревац, ул. Станоја Главаша 28/6, 07 број 404-ЈН-41/19-6 
од 29.05.2019. године; 
      - понуђача „SANDERS SH“, д.о.о., Темерин, Индустријска зона бб, 07 број 404-ЈН-  41/19-7 
од 29.05.2019. године; 
      - понуђача Јанковић Небојша, Карађорђева 22, Сопот, 07 број 404-ЈН-41/19-09 од 30.05.2019. 
године. 
 
        У предметном поступку понуда понуђача поднета за „BECKO“ d.o.o., Београд, Краљице 
Марије бр 61, доставио је понуду 07 број 404-ЈН-41/19-10, за Партију 1. Простирка за службене 
коње(слама), за Партију 2.  Зоб, за Партију 3. Јабуке и шаргарепе и за Партију 4. Брикетирана храна, 
сточна со и суплементи, оцењена је као неприхватљива. 
 

IV 
 

        Сходно свему наведеном помоћник министра - начелник Сектора, закључује Оквирни споразум у 
отвореном поступку јавне набавке добара, обликован по партијама – Храна за службене коње, ЈН број 
41/19, и то: 
 
 
             ЗА ПАРТИЈУ 1. ПРОСТИРКА ЗА СЛУЖБЕНЕ КОЊЕ(СЛАМА) на период од три 
године, односно 2019, 2020. и 2021. годину на износ процењене вредности у износу од 9.700.000,00 
динара без ПДВ-а са понуђачима: 
 

- „SANDERS SH“, д.о.о., Темерин, Индустријска зона бб            
- Љубиша Петровић, Пуковника Миленка Павловића 40, Батајница,            
- Јанковић Небојша, Карађорђева 22, Сопот. 

             
             ЗА ПАРТИЈУ 2. ЗОБ на период од три године, односно 2019, 2020. и 2021. годину на износ 
процењене вредности у износу од 7.100.000,00 динара без ПДВ-а са понуђачима: 
 

- „SANDERS SH“, д.о.о., Темерин, Индустријска зона бб            
- Јанковић Небојша, Карађорђева 22, Сопот. 

            
            ЗА ПАРТИЈУ 3. ЈАБУКЕ И ШАРГАРЕПЕ на период од три године, односно 2019, 2020. и 
2021. годину на износ процењене вредности у износу од 1.100.000,00 динара без ПДВ-а са  
понуђачима: 
 

- „SANDERS SH“, д.о.о., Темерин, Индустријска зона бб,            
- Јанковић Небојша, Карађорђева 22, Сопот,  
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            ЗА ПАРТИЈУ 4- БРИКЕТИРАНА ХРАНА, СТОЧНА СО И СУПЛЕМЕНТИ на период 
од три године, односно 2019, 2020. и 2021. годину на износ процењене вредности у износу од 
7.100.000,00 динара без ПДВ-а са понуђачима: 
 

- „AGRO-FIRM“ д.о.о., Пожаревац, ул. Станоја Главаша 28/6;            
- „SANDERS SH“, д.о.о., Темерин, Индустријска зона бб;          
- Јанковић Небојша, Карађорђева 22, Сопот.  

 
 
На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву. 

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 


