
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-33/19-14 
Датум: 02.07.2019. 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 Комисије о стручној оцени понуда 07 број 404-ЈН-33/19-13 од 
21.06.2019. године, доносим 

 
О Д Л У К У 

о закључењу оквирног споразума  
ЈН 33/19 

 
 

1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Оквирни споразум у отвореном поступку јавне набавке добара: 
Душеци, ЈН број 33/19, на период од 2 (две) године (за 2019. и 2020. годину) са 
понуђачима: 
 

• „STILEX“ д.о.о. Пријепоље, Ул. Милосава Стиловића бб, на период од две године, у 
висини процењене вредности набавке од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а (понуђена 
укупна цена за оквирне количине за 2019. и 2020. годину износи 7.412.400,00 динара без 
ПДВ-а) и то:  
- за 2019. годину на износ процењене вредности набавке за 2019. годину од 5.000.000,00 

динара без ПДВ-а (понуђена укупна цена за оквирне количине за 2019. годину износи  
4.167.200,00 динара без ПДВ-а); 
- за 2020. годину на износ процењене вредности набавке за 2020. годину од 5.000.000,00 

динара без ПДВ-а (понуђена укупна цена за оквирне количине за 2020. годину износи  
3.245.200,00 динара без ПДВ-а); 
 

• „ТЕКИГ-ВЕЛЕТЕКС“ д.о.о. Београд, Јасеничка 15, на период од две године, у 
висини процењене вредности набавке од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а (понуђена 
укупна цена за оквирне количине за 2019. и 2020. годину износи 7.582.260,00 динара без 
ПДВ-а) и то:  
- за 2019. годину на износ процењене вредности набавке за 2019. годину од 5.000.000,00 
динара без ПДВ-а (понуђена укупна цена за оквирне количине за 2019. годину износи  
4.263.470,00 динара без ПДВ-а); 
- за 2020. годину на износ процењене вредности набавке за 2020. годину од 5.000.000,00 
динара без ПДВ-а (понуђена укупна цена за оквирне количине за 2020. годину износи  
3.318.790,00 динара без ПДВ-а); 
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• групом понуђача: „ŽAK“ д.о.о. Београд, Панчевачки пут 34  и  „STATEX PLUS“ 
д.о.о. Ниш, Пантелеј, Горња Врежина, на период од две године, у висини процењене 
вредности набавке од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а (понуђена укупна цена за оквирне 
количине за 2019. и 2020. годину износи 7.652.750,00 динара без ПДВ-а) и то:  
- за 2019. годину на износ процењене вредности набавке за 2019. годину од 5.000.000,00 
динара без ПДВ-а (понуђена укупна цена за оквирне количине за 2019. годину износи  
4.295.200,00 динара без ПДВ-а); 
- за 2020. годину на износ процењене вредности набавке за 2020. годину од 5.000.000,00 
динара без ПДВ-а (понуђена укупна цена за оквирне количине за 2020. годину износи  
3.357.550,00 динара без ПДВ-а); 

 
• „Комерцсервис-продукт цо“ д.о.о.Каћ, Делфе Иванић 37,  на период од две године, у 

висини процењене вредности набавке од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а (понуђена 
укупна цена за оквирне количине за 2019. и 2020. годину износи 8.979.000,00 динара без 
ПДВ-а) и то:  
- за 2019. годину на износ процењене вредности набавке за 2019. годину од 5.000.000,00 
динара без ПДВ-а (понуђена укупна цена за оквирне количине за 2019. годину износи   
4.990.000,00 динара без ПДВ-а); 

  - за 2020. годину на износ процењене вредности набавке за 2020. годину од 5.000.000,00 
динара без ПДВ-а (понуђена укупна цена за оквирне количине за 2020. годину износи  
3.989.000,00 динара без ПДВ-а); 

 
• „SIT SYSTEMS“ д.о.о. Београд, Ул. Милана Ракића 1, на период од две године, у 

висини процењене вредности набавке од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а (понуђена 
укупна цена за оквирне количине за 2019. и 2020. годину износи 9.951.300,00 динара без 
ПДВ-а) и то:  

- за 2019. годину на износ процењене вредности набавке за 2019. годину од 5.000.000,00 
динара без ПДВ-а (понуђена укупна цена за оквирне количине за 2019. годину износи  
5.593.700,00 динара без ПДВ-а); 

- за 2020. годину на износ процењене вредности набавке за 2020. годину од 5.000.000,00 
динара без ПДВ-а (понуђена укупна цена за оквирне количине за 2020. годину износи  
4.357.600,00 динара без ПДВ-а) 

 
и 
 

• „SINOFARM“ д.о.о. Београд, Косте Нађа 31, на период од две године, у висини 
процењене вредности набавке од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а (понуђена укупна цена 
за оквирне количине за 2019. и 2020. годину износи 10.013.760,00 динара без ПДВ-а) и то: 
- за 2019. годину на износ процењене вредности набавке за 2019. годину од 5.000.000,00 

динара без ПДВ-а (понуђена укупна цена за оквирне количине за 2019. годину износи  
5.628.960,00 динара без ПДВ-а); 
- за 2020. годину на износ процењене вредности набавке за 2020. годину од 5.000.000,00 

динара без ПДВ-а (понуђена укупна цена за оквирне количине за 2020. годину износи  
4.384.800,00 динара без ПДВ-а) 

 
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. 
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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 07 број 404-ЈН-33/19-02 од 16.05.2019. године, Министарство унутрашњих 
послова као Наручилац, спровело је отворени поступак са закључењем оквирног споразума за набавку 
добара: Душеци, ЈН број 33/19. 
 
 Укупна процењена вредност јавне набавке за 2019. и 2020. годину износи: 10.000.000,00 динара 
без ПДВ-а и то: 
- за 2019. годину: 5.000.000,00 динара без ПДВ-а, 
- за 2020. 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 4269. 
  
 Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
 
 Благовремено, тј. до дана 17.06.2019. године до 10:00 сати пристигле су понуде следећих 
понуђача и то по наведеном редоследу: 
 

1. „STILEX“ д.о.о. Пријепоље, Ул. Милосава Стиловиаћ бб; 
2. „Комерцсервис-продукт цо“ д.о.о.Каћ, Делфе Иванић 37; 
3. „ТЕКИГ-ВЕЛЕТЕКС“ д.о.о. Београд, Јасеничка 15; 
4. „SINOFARM“ д.о.о. Београд, Косте Нађа 31; 
5. Група понуђача: „ŽAK“ д.о.о. Београд, Панчевачки пут 34  и  „STATEX PLUS“ д.о.о. 

Ниш, Пантелеј, Горња Врежина и 
6. „SIT SYSTEMS“ д.о.о. Београд, Ул. Милана Ракића 1. 

 
 

 Поступак отварања понуда спроведен је дана 17.06.2019. године, са почетком у 12:35 часова, а 
окончан истог дана у 12:30 часова. 

 
II 

 
Преглед понуда  

 
Утврђено је следеће: 
 
1) да је понуда понуђача „STILEX“ д.о.о. Пријепоље, Ул. Милосава Стиловића бб, 07 број 
404-ЈН-33/19-06 од 13.06.2019. године, прихватљива, с обзиром да су кумулативно испуњени 
услови из члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама. 
 
Понуђени су следећи услови набавке: 
 Вредност понуде за оквирне количине укупно за две године (2019. и 2020.) износи 
7.412.400,00 динара без ПДВ-а, након рачунске исправке; 
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Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2019. годину износи 4.167.200,00 динара 
без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2020. годину износи 3.245.200,00 динара 
без ПДВ-а, након рачунске исправке; 
Критеријум за избор: Најнижа понуђена цена; 
Вредност уговора: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне набавке. 
Рок и динамика испоруке: Сукцесивно, у року од 5 дана од писаног захтева Наручиоца; 
Место испоруке: Централни магацин Министарства унутрашњих послова, улица Милорада 
Јовановића 7, Београд. 
Гаранција у складу са произвођачком декларацијом. 
Вредност и важење оквирног споразума: Оквирни споразум се закључује на две године, са 
свим понуђачима који буду испунили обавезне и додатне услове из члана 75. и 76. Закона о 
јавним набавкама и захтеве 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 предметна добра. Уколико наручилац не добије унапред одређени 
број прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни споразим и са мањим бројем 
понуђача, односно са једним. 
Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуда; 
Период важења појединачног уговора: Уговор се закључује на период до годину дана од дана 
обостраног потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре 
наступи. 
Узорци: достављени. 
 
Рачунском провером понуде понуђача „STILEX“ д.о.о. Пријепоље, Ул. Милосава Стиловића 
бб, установљене су рачунске грешке и то у Обрасцу понуде са обрасцем структуре цене за 2020. 
годину погрешно је приказана укупна вредност за оквирне количине за ставку 1.  Наиме за ставку 
1. понуђена је јединична цена од 6.240,00 динара без ПДВ-а, имајући у виду да су оквирне 
количине за ту ставку 100 комада,  погрешно је уписана укупна вредност без ПДВ-а. У понуди 
стоји да она износи 811.200,00 динара а теба да стоји: 624.000,00 динара. Иамући у виду наведено 
дошло је и до грешке у сабирању укупне вреднсоти понуде без ПДВ-а за  све ставке  за 2020. 
годину као и укупној вреднсоти понуде са ПДВ-ом. У понуди стоји да укупна вредност понуде 
према оквирним количинима за 2020. годину износи 3.432.400,00 динара без ПДВ-а, односно 
4.118.880,00 динара са износом ПДВ-а, а треба да стоји да укупна вредност понуде према 
оквирним количинима за 2020. годину износи  3.245.200,00 динара без ПДВ-а, дносно 
3.894.240,00 динара са износом ПДВ-а. Такође је дошло до грешке у приказу укупне вредности 
понуде за обе године У понуди стоји да    укупна вредност понуде према оквирним количинима 
за обе године износи 7.599.600,00 динара без ПДВ-а, односно 9.119.520,00 динара са износом 
ПДВ-а, а треба да стоји да укупна вредност понуде према оквирним количинима за обе године 
износи 7.412.400,00 динара без ПДВ-а, односно   8.894.880,00 динара са износом ПДВ-а. 
 
Понуђач „STILEX“ д.о.о. Пријепоље, Ул. Милосав Стиловић бб, се благовремено сагласио са 
рачунском исправком. 
 
2) да је понуда понуђача „Комерцсервис-продукт цо“ д.о.о.Каћ, Делфе Иванић 37, 07 број 
404-ЈН-33/19-07 од 14.06.2019. године, прихватљива, с обзиром да су кумулативно испуњени 
услови из члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама. 
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Понуђени су следећи услови набавке: 
 Вредност понуде за оквирне количине укупно за две године (2019. и 2020.) износи 
8.979.000,00 динара без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2019. годину износи 4.990.000,00 динара 
без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2020. годину износи 3.989.000,00 динара 
без ПДВ-а; 
Критеријум за избор: Најнижа понуђена цена; 
Вредност уговора: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне набавке. 
Рок и динамика испоруке: Сукцесивно, у року од 4 дана од писаног захтева Наручиоца; 
Место испоруке: Централни магацин Министарства унутрашњих послова, улица Милорада 
Јовановића 7, Београд. 
Гаранција у складу са произвођачком декларацијом. 
Вредност и важење оквирног споразума: Оквирни споразум се закључује на две године, са 
свим понуђачима који буду испунили обавезне и додатне услове из члана 75. и 76. Закона о 
јавним набавкама и захтеве 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 предметна добра. Уколико наручилац не добије унапред одређени 
број прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни споразим и са мањим бројем 
понуђача, односно са једним. 
Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуда; 
Период важења појединачног уговора: Уговор се закључује на период до годину дана од дана 
обостраног потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре 
наступи. 
Узорци: достављени. 
 
3) да је понуда понуђача „ТЕКИГ-ВЕЛЕТЕКС“ д.о.о. Београд, Јасеничка 15, 07 број 404-ЈН-
33/19-08 од 14.06.2019. године, прихватљива, с обзиром да су кумулативно испуњени услови из 
члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама. 
 
Понуђени су следећи услови набавке: 
 Вредност понуде за оквирне количине укупно за две године (2019. и 2020.) износи 
7.582.260,00 динара без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2019. годину износи 4.263.470,00 динара 
без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2020. годину износи 3.318.790,00 динара 
без ПДВ-а; 
Критеријум за избор: Најнижа понуђена цена; 
Вредност уговора: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне набавке. 
Рок и динамика испоруке: Сукцесивно, у року од 5 дана од писаног захтева Наручиоца; 
Место испоруке: Централни магацин Министарства унутрашњих послова, улица Милорада 
Јовановића 7, Београд. 
Гаранција у складу са произвођачком декларацијом. 
Вредност и важење оквирног споразума: Оквирни споразум се закључује на две године, са 
свим понуђачима који буду испунили обавезне и додатне услове из члана 75. и 76. Закона о 
јавним набавкама и захтеве 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 предметна добра. Уколико наручилац не добије унапред одређени 
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број прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни споразим и са мањим бројем 
понуђача, односно са једним. 
Рок важења понуде: 91 дана од дана отварања понуда; 
Период важења појединачног уговора: Уговор се закључује на период до годину дана од дана 
обостраног потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре 
наступи. 
Узорци: достављени. 
  
4) да је понуда понуђача „SINOFARM“ д.о.о. Београд, Косте Нађа 31, 07 број 404-ЈН-33/19-09 
од 17.06.2019. године, прихватљива, с обзиром да су кумулативно испуњени услови из члана 3. 
став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама. 
 
Понуђени су следећи услови набавке: 
 Вредност понуде за оквирне количине укупно за две године (2019. и 2020.) износи 
10.013.760,00 динара без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2019. годину износи 5.628.960,00 динара 
без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2020. годину износи 4.384.800,00 динара 
без ПДВ-а; 
Критеријум за избор: Најнижа понуђена цена; 
Вредност уговора: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне набавке. 
Рок и динамика испоруке: Сукцесивно, у року од 5 дана од писаног захтева Наручиоца; 
Место испоруке: Централни магацин Министарства унутрашњих послова, улица Милорада 
Јовановића 7, Београд. 
Гаранција у складу са произвођачком декларацијом. 
Вредност и важење оквирног споразума: Оквирни споразум се закључује на две године, са 
свим понуђачима који буду испунили обавезне и додатне услове из члана 75. и 76. Закона о 
јавним набавкама и захтеве 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 предметна добра. Уколико наручилац не добије унапред одређени 
број прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни споразим и са мањим бројем 
понуђача, односно са једним. 
Рок важења понуде: 120 дана од дана отварања понуда; 
Период важења појединачног уговора: Уговор се закључује на период до годину дана од дана 
обостраног потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре 
наступи. 
Узорци: достављени. 
 
Понуђач „SINOFARM“ д.о.о. Београд, Косте Нађа 31, је за оквирне количине за 2019. годину 
понудио укупну цену у износу од 5.628.960,00 динара без ПДВ-а, која је већа од износа 
процењене вредности јавне набавке за ту годину која износи  5.000.000,00 динара без ПДВ-а. У 
укупном износу за обе године понуђена вредност од 10.013.760,00 динара, је такође премашила 
процењену вредност која износи 10.000.000,00 динара без ПДВ-а. Узимајући у обзир ставове 
Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, да уколико наручилац 
уговор закључује на износ процењене вредности јавне набавке, а не на износ који се добија 
множењем оквирних количина са јединичним ценама, не може се одбити понуда чија укупна 
цена прелази процењену вредност јавне набавке. 
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5) да је понуда групе понуђача: „ŽAK“ д.о.о. Београд, Панчевачки пут 34  и „STATEX 
PLUS“ д.о.о. Ниш, Пантелеј, Горња Врежина, 07 број 404-ЈН-33/19-10 од 17.06.2019. године, 
прихватљива, с обзиром да су кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33) Закона 
о јавним набавкама. 
 
Понуђени су следећи услови набавке: 
 Вредност понуде за оквирне количине укупно за две године (2019. и 2020.) износи 
7.652.750,00 динара без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2019. годину износи 4.295.200,00 динара 
без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2020. годину износи 3.357.550,00 динара 
без ПДВ-а; 
Критеријум за избор: Најнижа понуђена цена; 
Вредност уговора: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне набавке. 
Рок и динамика испоруке: Сукцесивно, у року од 5 дана од писаног захтева Наручиоца; 
Место испоруке: Централни магацин Министарства унутрашњих послова, улица Милорада 
Јовановића 7, Београд. 
Гаранција у складу са произвођачком декларацијом. 
Вредност и важење оквирног споразума: Оквирни споразум се закључује на две године, са 
свим понуђачима који буду испунили обавезне и додатне услове из члана 75. и 76. Закона о 
јавним набавкама и захтеве 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 предметна добра. Уколико наручилац не добије унапред одређени 
број прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни споразим и са мањим бројем 
понуђача, односно са једним. 
Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуда; 
Период важења појединачног уговора: Уговор се закључује на период до годину дана од дана 
обостраног потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре 
наступи. 
Узорци: достављени. 

 
 

6) да је понуда понуђача „SIT SYSTEMS“ д.о.о. Београд, Ул. Милана Ракића 1, 07 број 404-
ЈН-33/19-11 од 17.06.2019.године, прихватљива, с обзиром да су кумулативно испуњени услови 
из члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама. 
 
Понуђени су следећи услови набавке: 
Вредност понуде за оквирне количине укупно за две године (2019. и 2020.) износи 
9.951.300,00  динара без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2019. годину износи 5.593.700,00 динара 
без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2020. годину износи 4.357.600,00 динара 
без ПДВ-а; 
Критеријум за избор: Најнижа понуђена цена; 
Вредност уговора: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне набавке. 
Рок и динамика испоруке: Сукцесивно, у року од 5 дана од писаног захтева Наручиоца; 
Место испоруке: Централни магацин Министарства унутрашњих послова, улица Милорада 
Јовановића 7, Београд. 
Гаранција у складу са произвођачком декларацијом. 

7 
 



Вредност и важење оквирног споразума: Оквирни споразум се закључује на две године, са 
свим понуђачима који буду испунили обавезне и додатне услове из члана 75. и 76. Закона о 
јавним набавкама и захтеве 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 предметна добра. Уколико наручилац не добије унапред одређени 
број прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни споразим и са мањим бројем 
понуђача, односно са једним. 
Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуда; 
Период важења појединачног уговора: Уговор се закључује на период до годину дана од дана 
обостраног потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре 
наступи. 
Узорци: достављени. 
 
 
Понуђач „SIT SYSTEMS“ д.о.о. Београд, Ул. Милана Ракића 1, је за оквирне количине за 
2019. годину понудио укупну цену у износу од 5.593.700,00 динара без ПДВ-а, која је већа од 
износа процењене вредности јавне набавке за ту годину која износи  5.000.000,00 динара без 
ПДВ-а. У укупном износу за обе године понуђена вредност од 9.951.300,00 динара, није 
премашила процењену вредност која износи 10.000.000,00 динара без ПДВ-а. Узимајући у обзир 
ставове Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, да уколико 
наручилац уговор закључује на износ процењене вредности јавне набавке, а не на износ који се 
добија множењем оквирних количина са јединичним ценама, не може се одбити понуда чија 
укупна цена прелази процењену вредност јавне набавке. 

 
III 

 
Наручилац је прибавио прихватљиве понуде следећих понуђача: „STILEX“ д.о.о. Пријепоље, 
Ул. Милосава Стиловића бб, 07 број 404-ЈН-33/19-06 од 13.06.2019. године по понуђеној цени 
за оквирне количине две године износи 7.412.400,00 динара без ПДВ-а, „Комерцсервис-
продукт цо“ д.о.о.Каћ, Делфе Иванић 37,  07 број 404-ЈН-33/19-07 од 14.06.2019. године по 
понуђеној цени за оквирне количине две године износи 8.979.000,00 динара без ПДВ-а, 
„ТЕКИГ-ВЕЛЕТЕКС“ д.о.о. Београд, Јасеничка 15, 07 број 404-ЈН-33/19-08 од 14.06.2019. 
године по понуђеној цени за оквирне количине две године износи 7.582.260,00 динара без ПДВ-
а, „SINOFARM“ д.о.о. Београд, Косте Нађа 31, 07 број 404-ЈН-33/19-09 од 17.06.2019. године 
по понуђеној цени за оквирне количине две године износи 10.013.760,00 динара без ПДВ-а, 
група понуђача: „ŽAK“ д.о.о. Београд, Панчевачки пут 34  и  „STATEX PLUS“ д.о.о. 
Ниш, Пантелеј, Горња Врежина 07 број 404-ЈН-33/19-10 од 17.06.2019. године по понуђеној 
цени за оквирне количине две године износи 7.652.750,00 динара без ПДВ-а и „SIT SYSTEMS“ 
д.о.о. Београд, Ул. Милана Ракића 1, 07 број 404-ЈН-33/19-11 од 17.06.2019. године по 
понуђеној цени за оквирне количине две године износи 9.951.300,00 динара без ПДВ-а, 
 

IV 
 

 Помоћник министра - начелнику Сектора закључује Оквирни споразум у отвореном 
поступку јавне набавке добара: Душеци, ЈН број 33/19, за 2019. и 2020. годину са понуђачима: 
 
 

1) „STILEX“ д.о.о. Пријепоље, Ул. Милосава Стиловиа бб, на период од две године, у 
висини процењене вредности набавке од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а (понуђена 
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укупна цена за оквирне количине за 2019. и 2020. годину износи 7.412.400,00 динара без 
ПДВ-а) и то:  
- за 2019. годину на износ процењене вредности набавке за 2019. годину од 5.000.000,00 
динара без ПДВ-а (понуђена укупна цена за оквирне количине за 2019. годину износи  
4.167.200,00 динара без ПДВ-а); 
- за 2020. годину на износ процењене вредности набавке за 2020. годину од 5.000.000,00 
динара без ПДВ-а (понуђена укупна цена за оквирне количине за 2020. годину износи  
3.245.200,00 динара без ПДВ-а) 

 
2) „ТЕКИГ-ВЕЛЕТЕКС“ д.о.о. Београд, Јасеничка 15, на период од две године, у 

висини процењене вредности набавке од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а (понуђена 
укупна цена за оквирне количине за 2019. и 2020. годину износи 7.582.260,00 динара без 
ПДВ-а) и то:  
- за 2019. годину на износ процењене вредности набавке за 2019. годину од 5.000.000,00 
динара без ПДВ-а (понуђена укупна цена за оквирне количине за 2019. годину износи  
4.263.470,00 динара без ПДВ-а); 
- за 2020. годину на износ процењене вредности набавке за 2020. годину од 5.000.000,00 
динара без ПДВ-а (понуђена укупна цена за оквирне количине за 2020. годину износи  
3.318.790,00 динара без ПДВ-а) 
 

3) Група понуђача: „ŽAK“ д.о.о. Београд, Панчевачки пут 34  и  „STATEX PLUS“ 
д.о.о. Ниш, Пантелеј, Горња Врежина на период од две године, у висини процењене 
вредности набавке од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а (понуђена укупна цена за оквирне 
количине за 2019. и 2020. годину износи 7.652.750,00 динара без ПДВ-а) и то:  
- за 2019. годину на износ процењене вредности набавке за 2019. годину од 5.000.000,00 
динара без ПДВ-а (понуђена укупна цена за оквирне количине за 2019. годину износи  
4.295.200,00 динара без ПДВ-а); 
- за 2020. годину на износ процењене вредности набавке за 2020. годину од 5.000.000,00 
динара без ПДВ-а (понуђена укупна цена за оквирне количине за 2020. годину износи  
3.357.550,00 динара без ПДВ-а) 
 

4) „Комерцсервис-продукт цо“ д.о.о.Каћ, Делфе Иванић 37,  на период од две године, у 
висини процењене вредности набавке од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а (понуђена 
укупна цена за оквирне количине за 2019. и 2020. годину износи 8.979.000,00 динара без 
ПДВ-а) и то:  
- за 2019. годину на износ процењене вредности набавке за 2019. годину од 5.000.000,00 
динара без ПДВ-а (понуђена укупна цена за оквирне количине за 2019. годину износи   
4.990.000,00 динара без ПДВ-а); 
- за 2020. годину на износ процењене вредности набавке за 2020. годину од 5.000.000,00 
динара без ПДВ-а (понуђена укупна цена за оквирне количине за 2020. годину износи  
3.989.000,00 динара без ПДВ-а) 
 
 

5) „SIT SYSTEMS“ д.о.о. Београд, Ул. Милана Ракића 1, на период од две године, у 
висини процењене вредности набавке од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а (понуђена 
укупна цена за оквирне количине за 2019. и 2020. годину износи 9.951.300,00 динара без 
ПДВ-а) и то:  
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- за 2019. годину на износ процењене вредности набавке за 2019. годину од 5.000.000,00 
динара без ПДВ-а (понуђена укупна цена за оквирне количине за 2019. годину износи  
5.593.700,00 динара без ПДВ-а); 
- за 2020. годину на износ процењене вредности набавке за 2020. годину од 5.000.000,00 
динара без ПДВ-а (понуђена укупна цена за оквирне количине за 2020. годину износи  
4.357.600,00 динара без ПДВ-а) 
 
и 
 

6) „SINOFARM“ д.о.о. Београд, Косте Нађа 31, на период од две године, у висини 
процењене вредности набавке од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а (понуђена укупна цена 
за оквирне количине за 2019. и 2020. годину износи 10.013.760,00 динара без ПДВ-а) и то:  
- за 2019. годину на износ процењене вредности набавке за 2019. годину од 5.000.000,00 
динара без ПДВ-а (понуђена укупна цена за оквирне количине за 2019. годину износи  
5.628.960,00 динара без ПДВ-а); 
- за 2020. годину на износ процењене вредности набавке за 2020. годину од 5.000.000,00 
динара без ПДВ-а (понуђена укупна цена за оквирне количине за 2020. годину износи  
4.384.800,00 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 
објеве ове Одлуке на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним 
набавкама. 
       
 
 

ПОМОЋНИК МИНИСТРА   
   НАЧЕЛНИКА СЕКТОРА  

  
 

              Жељко Веселиновић 
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