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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-93/20-10 
Датум 29.12.2020. 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) и Извештаја о стручној оцени понуда 07 број 404-ЈН-93/20-9 од 10.12.2020. године у отвореном 
поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке услуга: Одржавање хигијене у објектима МУП-а, 
ЈН број 93/20, доносим 

 
 

О Д Л У К У 
о закључењу оквирног споразума  

 
 

1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Оквирни споразум у отвореном поступаку јавне набавке услуга: Одржавање 
хигијене у објектима МУП-а, ЈН број 93/20, са: 

 
 
● са групом понуђача „Мegapolis Building“ д.о.о.Београд (носилац посла), са понуђачима 

„Ланива“д.о.о. Београд, „Atalian Global Services RS“ д.о.о. Београд и „Clean Trade“ д.о.о. Београд, 07 

број 404-ЈН-93/20-07 од 02.12.2020. године на период од три године за 2020, 2021. и 2022. годину на износ 

процењене вредности предметне набавке од 370.000.000,00 динара без ПДВ-а и то:       

  - за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 70.000.000,00 динара без ПДВ-а; 

 - за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 150.000.000,00 динара без ПДВ-а; 

 - за 2022. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 150.000.000,00 динара без ПДВ-а;  

● са групом понуђача „АBA GROUP“ д.о.о. Београд (носилац посла), са понуђачима „Еmporio 

team“ д.о.о. Београд, „Telus Pro“ д.о.о. Београд, „Notega Security“ д.о.о. Београд, „Goodhouse“ д.о.о. 

Београд, „Tolmak“ д.о.о. Београд, и „My Case“ д.о.о. Београд, на основу понуде 07 број 404-ЈН-93/20-

06 од 02.12.2020. године на период од три године за 2020, 2021. и 2022. годину на износ процењене 

вредности предметне набавке од 370.000.000,00 динара без ПДВ-а и то:     

  - за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 70.000.000,00 динара без ПДВ-а; 

 - за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 150.000.000,00 динара без ПДВ-а; 

 - за 2022. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 150.000.000,00 динара без ПДВ-а;  
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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. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 
 

I 
 

На основу чл. 32. 40. и 40а Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању отвореног поступка јавне 
набавке услуга са закључењем оквирног споразума 07 број 404-ЈН-93/20-02 од 30.06.2020. године, 
Министарство унутрашњих послова, као Наручилац, спровело је отворени поступaк јавне набавке услуга са 
закључењем оквирног споразума – Одржавање хгијене у објектима МУП-а, ЈН број 93/20.   
 Процењена вредност јавне набавке за три године износи: 370.000.000,00  динара без ПДВ-а. 

- За 2020. годину:     70.000.000,00 динара без ПДВ-а; 
- За 2021. годину:   150.000.000,00 динара без ПДВ-а; 
- За 2022. годину:   150.000.000,00 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 4213. 
   
   Рок за подношење понуда био је 02.12.2020. године до 10:00 часова. 
  
    Благовремено су понуде доставили следећи понуђачи: 
 

1. Група понуђача: 
- „АBA GROUP“д.о.о. Београд 
- „Еmporio team“ д.о.о. Београд 
- „Notega Security“ д.о.о. Београд 
- „Goodhouse“ д.о.о. Београд 
- „Tolmak“ д.о.о. Београд 
- „Telus pro“ д.о.о. Београд 
- „My Case“ д.о.о. Београд  
 
и  
 
2. Група понуђача:  

- „Мegapolis Building“ д.о.о.Београд 
- „Ланива“д.о.о. Београд 
- „Atalian Global Services RS“ д.о.о. Београд 
- „Clean Trade“ д.о.о. Београд 
  

 Поступак отварања понуда спроведен је дана 02.12.2020. године, са почетком у 12:00 часова, а окончан 
истог дана у 12:50 часова. 
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II 
 
Након разматрања понуда утврђено је следеће: 
 
1) Понуда групе понуђача „АBA GROUP“ д.о.о. Београд (носилац посла), са понуђачима „Еmporio 
team“ д.о.о. Београд, „Telus Pro“ д.о.о. Београд, „Notega Security“ д.о.о. Београд, „Goodhouse“ д.о.о. 
Београд, „Tolmak“ д.о.о. Београд, и „My Case“ д.о.о. Београд, 07 број 404-ЈН-93/20-06 од 02.12.2020. 
године, је прихватљива, у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 02.12.2020. године у 09:16 часова.  

Понуђени су следећи услови набавке:  

  

 Понуђене цене са свим зависним трошковима, по радном сату, по регионима: РЦЛ Север: 
2020. – 520,75 динара, 2021. – 520,75 динара, 2022. - 520,75 динара; РЦЛ Исток: 2020. - 520,75 динара, 2021. – 
520,75 динара, 2022. -520,75 динара, РЦЛ Запад: 2020. - 520,75 динара, 2021. – 520,75 динара, 2022. - 520,75 
динара; РЦЛ Југ: 2020. -  520,75 динара, 2021. – 520,75 динара, 2022. - 520,75 динара, Седиште министарства: 
2020. -  520,75 динара, 2021. – 520,75 динара, 2022. - 520,75 динара, ПУ за град Београд: 2020. -  520,75 
динара, 2021. – 520,75 динара, 2022. -520,75 динара.  

 Критеријум за избор: Најнижа понуђена цена по години;  

 Вредност и важење оквирног споразума: Оквирни споразум се закључује на три године (за 2020., 
2021. и 2022. годину) са најмање 2 (два) понуђача, односно 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 појединачних уговора за предметну услугу. 

 Вредност уговора и период важења: Уговор се закључује по месту извршења услуге, а на основу 
стварних потреба крајњих корисника наручиоца. 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; 

 Цена услуге: извршене услуге се фактуришу једном месечно за претходни месец. Цена мора 
обухватити употребу свих апарата (обавезна употреба усисивача који мора бити исправан као и других 
средстава (метле, бриско, крпе за брисање прашине, кофе, зогери, сунђери др.), неопходних за одржавање 
хигијене, сва хемиијска и друга средства неопходна за одржавање хигијене. Уговорене цене су фиксне. 
Промена цена може бити одобрена само у случају да је условљена објективним околностима које утичу на 
целокупно тржиште предметних услуга, тј на све потенцијалне добављаче, о чему страна која захтева 
промену цена мора другој уговорној страни да достави валидан доказ. С тим у вези, под објективним 
околностима сматраће се промена минималне цене раде према званично објављеним подацима или друге 
обавезујеће одлуке надлежних државних органа које директно утичу на цену предметне услуге. Цене 
предметних услуга могу се мењати искључиво уз писану сагласност уговорних страна сачињавањем анекса 
уговора. Писана сагласност за промену цена доставља се у року од седам дана од дана пријема захтева за 
промену цена. Промена  цена може бити одобрена до максималног износа процентуалне промене 
минималне цене рада или осталих елемената цене предметне услуге.  

 Рок и динамика извршења услуге: У континуитету, у периоду трајања оквирног споразума, односно 
уговора до утрошка средстава предвиђених за предметну набавку; 
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 Место извршења услуге: Објекти Седишта и Полицијских управа Министарства унутрашњих 
послова према табели из прилога III конкурсне документације (Приликом упућивања позива изабраном 
добављачу за извршење услуге, наручилац ће навести локације и објекте ангажовања); 

 Рок и начин плаћања: У року до 45 дана од дана пријема обострано оверене фактуре и сачињеног 
записника о извршеним услугама, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза 
у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12, 68/15, 113/17 и 
91/19).  

 Квалитативни пријем: Квалитативни пријем услуге врше записнички представници уговорних 
страна и исти представља основ за фактурисање извршених услуга и плаћање истих. Наручилац задржава 
право да уколико добављач не извршава услугу на прописан начин, не користи адекватну опрему или 
потрошни материјал, на први позив крајњег корисника изврши раскид уговора и активира банкарску 
гаранцију за добро извршење посла; 

 Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуде. 
 
 
Како је понуда групе понуђача „АBA GROUP“ д.о.о. Београд (носилац посла), са понуђачима „Еmporio 

team“ д.о.о. Београд, „Telus Pro“ д.о.о. Београд, „Notega Security“ д.о.о. Београд, „Goodhouse“ д.о.о. 

Београд, „Tolmak“ д.о.о. Београд, и „My Case“ д.о.о. Београд, испунила све захтеве дефинисане 

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

Закона о јавним набавкама. 

 

 

2) Понуда групе понуђача „Мegapolis Building“ д.о.о.Београд (носилац посла), са понуђачима 
„Ланива“д.о.о. Београд, „Atalian Global Services RS“ д.о.о. Београд и „Clean Trade“ д.о.о. Београд, 07 
број 404-ЈН-93/20-07 од 02.12.2020. године, је прихватљива, у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. 
ЗЈН–а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 02.12.2020. године у 09:16 часова.  

Понуђени су следећи услови набавке:  

  

 Понуђене цене са свим зависним трошковима, по радном сату, по регионима: РЦЛ Север: 
2020. – 459,00 динара, 2021. – 459,00 динара, 2022. - 459,00 динара; РЦЛ Исток: 2020. - 459,00 динара, 2021. – 
459,00 динара, 2022. - 459,00  динара, РЦЛ Запад: 2020. - 459,00 динара, 2021. – 459,00 динара, 2022. - 459,00 
динара; РЦЛ Југ: 2020. - 459,00 динара, 2021. – 459,00 динара, 2022. - 459,00 динара, Седиште министарства: 
2020. -  465,00 динара, 2021. – 465,00 динара, 2022. - 465,00 динара, ПУ за град Београд: 2020. - 465,00 динара, 
2021. – 465,00 динара, 2022. - 465,00 динара.  

 Критеријум за избор: Најнижа понуђена цена по години;  

 Вредност и важење оквирног споразума: Оквирни споразум се закључује на три године (за 2020., 
2021. и 2022. годину) са најмање 2 (два) понуђача, односно 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 појединачних уговора за предметну услугу. 

 Вредност уговора и период важења: Уговор се закључује по месту извршења услуге, а на основу 
стварних потреба крајњих корисника наручиоца. Уговор се закључује на период до годину дана од дана 
обостраног потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. 
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Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за 
ту намену бити одобрена у тој буџетској години; 

 Цена услуге: извршене услуге се фактуришу једном месечно за претходни месец. Цена мора 
обухватити употребу свих апарата (обавезна употреба усисивача који мора бити исправан као и других 
средстава (метле, бриско, крпе за брисање прашине, кофе, зогери, сунђери др.), неопходних за одржавање 
хигијене, сва хемиијска и друга средства неопходна за одржавање хигијене. Уговорене цене су фиксне. 
Промена цена може бити одобрена само у случају да је условљена објективним околностима које утичу на 
целокупно тржиште предметних услуга, тј на све потенцијалне добављаче, о чему страна која захтева 
промену цена мора другој уговорној страни да достави валидан доказ. С тим у вези, под објективним 
околностима сматраће се промена минималне цене раде према званично објављеним подацима или друге 
обавезујеће одлуке надлежних државних органа које директно утичу на цену предметне услуге. Цене 
предметних услуга могу се мењати искључиво уз писану сагласност уговорних страна сачињавањем анекса 
уговора. Писана сагласност за промену цена доставља се у року од седам дана од дана пријема захтева за 
промену цена. Промена  цена може бити одобрена до максималног износа процентуалне промене 
минималне цене рада или осталих елемената цене предметне услуге.  

 Рок и динамика извршења услуге: У континуитету, у периоду трајања оквирног споразума, односно 
уговора до утрошка средстава предвиђених за предметну набавку; 

 Место извршења услуге: Објекти Седишта и Полицијских управа Министарства унутрашњих 
послова према табели из прилога III конкурсне документације (Приликом упућивања позива изабраном 
добављачу за извршење услуге, наручилац ће навести локације и објекте ангажовања); 

 Рок и начин плаћања: У року до 45 дана од дана пријема обострано оверене фактуре и сачињеног 
записника о извршеним услугама, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза 
у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12, 68/15, 113/17 и 
91/19).  

 Квалитативни пријем: Квалитативни пријем услуге врше записнички представници уговорних 
страна и исти представља основ за фактурисање извршених услуга и плаћање истих. Наручилац задржава 
право да уколико добављач не извршава услугу на прописан начин, не користи адекватну опрему или 
потрошни материјал, на први позив крајњег корисника изврши раскид уговора и активира банкарску 
гаранцију за добро извршење посла; 

 Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуде. 
 
 
Како је понуда групе понуђача „Мegapolis Building“ д.о.о.Београд (носилац посла), са понуђачима 

„Ланива“д.о.о. Београд, „Atalian Global Services RS“ д.о.о. Београд и „Clean Trade“ д.о.о. Београд, 

испунила све захтеве дефинисане конкурсном документацијом, понуда је оцењена као прихватљива, сходно 

одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 

 
 
 

III 

 

     У отвореном поступку јавне набавке услуга – Одржавање хигијене у објектима МУП-а, ЈН број 93/20, 

Наручилац је прибавио прихватљиве понуде следећих понуђача: 

 

 

1) Група понуђача „АBA GROUP“ д.о.о. Београд (носилац посла), са понуђачима „Еmporio team“ 

д.о.о. Београд, „Telus Pro“ д.о.о. Београд, „Notega Security“ д.о.о. Београд, „Goodhouse“ д.о.о. 
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Београд, „Tolmak“ д.о.о. Београд, и „My Case“ д.о.о. Београд, 07 број 404-ЈН-93/20-06 од 

02.12.2020. године, по понуђеној цени са свим зависним трошковима, по радном сату, по регионима: 

РЦЛ Север: 2020. – 520,75 динара, 2021. – 520,75 динара, 2022. - 520,75 динара; РЦЛ Исток: 2020. - 

520,75 динара, 2021. – 520,75 динара, 2022. -520,75 динара, РЦЛ Запад: 2020. - 520,75 динара, 2021. – 

520,75 динара, 2022. - 520,75 динара; РЦЛ Југ: 2020. -  520,75 динара, 2021. – 520,75 динара, 2022. - 

520,75 динара, Седиште министарства: 2020. -  520,75 динара, 2021. – 520,75 динара, 2022. - 520,75 

динара, ПУ за град Београд: 2020. -  520,75 динара, 2021. – 520,75 динара, 2022. -520,75 динара. 

 

2) Група понуђача „Мegapolis Building“ д.о.о.Београд (носилац посла), са понуђачима 

„Ланива“д.о.о. Београд, „Atalian Global Services RS“ д.о.о. Београд и „Clean Trade“ д.о.о. 

Београд, 07 број 404-ЈН-93/20-07 од 02.12.2020. године, по понуђеној цени са свим зависним 

трошковима, по радном сату, по регионима: РЦЛ Север: 2020. – 459,00 динара, 2021. – 459,00 динара, 

2022. - 459,00 динара; РЦЛ Исток: 2020. - 459,00 динара, 2021. – 459,00 динара, 2022. - 459,00  динара, 

РЦЛ Запад: 2020. - 459,00 динара, 2021. – 459,00 динара, 2022. - 459,00 динара; РЦЛ Југ: 2020. - 459,00 

динара, 2021. – 459,00 динара, 2022. - 459,00 динара, Седиште министарства: 2020. -  465,00 динара, 

2021. – 465,00 динара, 2022. - 465,00 динара, ПУ за град Београд: 2020. - 465,00 динара, 2021. – 465,00 

динара, 2022. - 465,00 динара. 

 

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

   
 

 
IV 

 
 
 

Сходно свему наведеном  помоћник министра - начелник Сектора, закључује Оквирни споразум у 

отвореном поступку јавне набавке услуга – Одржавање хигијене у објектима МУП-а, ЈН број 93/20 на 

период од 3 (три) године (за 2020, 2021. и 2022. годину) 

● са групом понуђача „Мegapolis Building“ д.о.о.Београд (носилац посла), са понуђачима 

„Ланива“д.о.о. Београд, „Atalian Global Services RS“ д.о.о. Београд и „Clean Trade“ д.о.о. Београд, 07 

број 404-ЈН-93/20-07 од 02.12.2020. године на период од три године за 2020, 2021. и 2022. годину на износ 

процењене вредности предметне набавке од 370.000.000,00 динара без ПДВ-а и то:       

- за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 70.000.000,00 динара без ПДВ-а; 

- за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 150.000.000,00 динара без ПДВ-а; 

- за 2022. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 150.000.000,00 динара без ПДВ-а;  

● са групом понуђача „АBA GROUP“ д.о.о. Београд (носилац посла), са понуђачима „Еmporio 

team“ д.о.о. Београд, „Telus Pro“ д.о.о. Београд, „Notega Security“ д.о.о. Београд, „Goodhouse“ д.о.о. 

Београд, „Tolmak“ д.о.о. Београд, и „My Case“ д.о.о. Београд, на основу понуде 07 број 404-ЈН-93/20-

06 од 02.12.2020. године на период од три године за 2020, 2021. и 2022. годину на износ процењене 

вредности предметне набавке од 370.000.000,00 динара без ПДВ-а и то:       
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- за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 70.000.000,00 динара без ПДВ-а; 

- за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 150.000.000,00 динара без ПДВ-а; 

- за 2022. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 150.000.000,00 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 

 


