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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-65/20-09 
Датум 25.11.2020. 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), Извештаја Комисије о стручној оцени понуда 07 број 404-ЈН-65/20-08 од 18.11.2020. године, 
доносим 
 

 
О Д Л У К У 

о закључењу оквирног споразума  
  ЈН број 65/20 

 

 
1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ  Оквирни споразум у отвореном поступку јавне набавке добара: Набавка 
штампарских образаца, ЈН број 65/20 на период од 1 (једне) године (за 2020. годину), на износ процењене 
вредности јавне набавке од 4.000.000,00 динара без ПДВ-а са понуђачем „MEHANOGRAF – ЈU“, д.о.о., 
Нови Београд, Алексиначких рудара 15. 
 
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 члана 32. 40. и 40а. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС“, број 68/15), Одлуке 
о покретању отвореног поступка са закључењем оквирног споразума јавне набавке добара, 07 број 404-ЈН-
65/20-02 од 30.06.2020. године, Министарство унутрашњих послова као Наручилац, спровело је отворени 
поступак јавне набавке добара: Набавка штампарских образаца, ЈН број 65/20. 
           
        Процењена вредност јавне набавке за 2020. годину износи 4.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
        Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану  извршења буџета МУП-а за 2020. годину, 
економска класификација 4261. 
    
        Наручилац је дана 12.10.2020. године у складу са одредбом члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама 
објавио Позив за подношење понуда и Конкурсну докуметацију у којима је наведено да је рок за доставу 
понуда до 12.11.2020. године до 10:00 часова.  
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      Наручилац је дана 04.11.2020. године извршио измену конкурсне документације и исту у складу са 
одредбама члана 63. ЗЈН-а, објавио на Порталу УЈН-е и на сајту МУП-а. 

 
 Дана 09.11.2020. године Наручилац је објавио нову важећу конкурсну документацију и исту заједно са 
Обавештењем о продужењу рока објавио на Порталу УЈН-е и на сајту МУП-а. Првобитни рок за доставу 
понуда је том приликом продужен на 17.11.2020. године до 10 часова.  
        

           Благовремено је понуду доставио следећи понуђач:  
 

1) „MEHANOGRAF – ЈU“, д.о.о., Нови Београд, Алексиначких рудара 15. 
  
 Поступак отварања понуда спроведен је дана 17.11.2020. године, са почетком у 12:00 часова, а 
окончан истог дана у 12:15 часова. 

 
II 

 
         Након разматрања понуде утврђено је следеће: 
 

а) да је понуда понуђача „MEHANOGRAF – ЈU“, д.о.о., Нови Београд, Алексиначких рудара 15, 07 број 
404-ЈН-65/20-06 од 16.11.2020. године, прихватљива, у складу са чланом 3. став 1. тачка 33) ЗЈН-а. 
 
Понуђач „MEHANOGRAF – ЈU“, д.о.о., Нови Београд, Алексиначких рудара 15, доставио је понуду 07 
број 404-ЈН-65/20-06. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 16.11.2020. године у 08:30 часова. 
 

 
Понуђенe су следеће цене и услови набавке: 
 

 УKУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ ИЗНОСИ 
2.536.430,00 динара без износа ПДВ-а; 

 критеријум за избор: најнижа понуђена цена; 

 вредност уговора: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне набавке. Обавезе 
које доспевају у наредној буџетској  години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту 
намену бити одобрена у тој буџетској години; 

 важност уговора: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног потписивања или 
важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи; 

 фиксност цене: цена фиксна у динарима до окончања Уговора; 

  рок и начин плаћања: У року до 45 дана по испоруци добара, пријему фактура и извршеном 
квалитативном и кванитативном пријему, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012, 68/2012 и 
113/2017 и 91/19). Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна. Свака достављена фактура 
мора да садржи број и датум закљученог  уговора;  

  место испоруке: магацин Наручиоца, Милорада Јовановића 7, Београд;  

 рок и динамика испоруке: 15 дана од дана писаног захтева Наручиоца; 

 гаранција: У складу са произвођачком декларацијом; 
 рок важења понуде: 120 дана од дана отварања понуде. 

 
 

         Како је понуђач „MEHANOGRAF – ЈU“, д.о.о., Нови Београд, Алексиначких рудара 15, доказао да 
испуњава све обавезне услове из члана 75. као и додатне услове из члана 76. ЗЈН-а захтеване конкурсном 
документацијом његова понуда је оцењена као прихватљива, сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. 
Закона о јавним набавкама. 
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  III 

   
          Наручилац је прибавио прихватљиву понуду 

 

 понуђача  „MEHANOGRAF - ЈU“, д.о.о., Нови Београд, Алексиначких рудара 15, 07 број 404-ЈН-
65/20-06 од 16.11.2020. године по понуђеној укупној цени за 2020. годину од 2.536.430,00 динара без ПДВ–а. 

 
IV 

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

отвореном поступку јавне набавке добара: Набавка штампарских образаца на период од 1 (једне) године (за 

2020. годину), са понуђачем 

 

„MEHANOGRAF – ЈU“, д.о.о., Нови Београд, Алексиначких рудара 15, на износ процењене вредности 
предметне набавке према оквирним количинама од 4.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде 

понуђача према оквирним количинама за 2020. годину износи 2.536.430,00 динара без ПДВ-а) 
 

 

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 
 


