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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-216/19-11 
Датум: 18.11.2019. 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-216/19-10 од 
06.11.2019. године, доносим 

 
О Д Л У К У 

о закључењу оквирног споразума  
 ЈН 216/19 

 
1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Оквирни споразум у поступку јавне набавке - Услуга исхране 

полицијских службеника обликована по партијама, ЈН број 216/19 
 
- за партију 1. Услуга исхране полицијских службеника на Копаонику, на период од 
две године, односно 2019. и  2020. годину на износ процењене вредности од 12.000.000,00 
динара без ПДВ-а (процењена вредност за 2019. годину  износи 4.000.000,00 динара без 
ПДВ-а, за 2020. годину износи 8.000.000,00 динара без ПДВ-а), са понуђачем: 

 
„КОНАЦИ“ д.о.о. Копаоник,  Сунчани врхови бб 

 
и 

- за партију 2 - Услуга исхране полицијских службеника на Дивчибарама, на период 
од две године, односно 2019. и  2020. годину на износ процењене вредности од  
3.000.000,00 динара без ПДВ-а (процењена вредност за 2019. годину износи 1.000.000,00 
динара без ПДВ-а, за 2020. годину износи 2.000.000,00 динара без ПДВ-а), са понуђачем: 
 

„ПЕПА“ СУР СТР СЗР  Илић Тихомир предузетник, Дивчибаре, Црни врх бб. 
 

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, Одлуке о покретању отвореног поступка 
јавне набавке услуга 07 број 404-ЈН-216/19-02 од 30.10.2019. године, Министарство унутрашњих 
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послова као Наручилац, спровело је отворени поступак са закључењем оквирног споразума за набавку 
услуга: Исхрана полицијских службеника, ЈН број 216/19. 
 
 Укупна процењена вредност јавне набавке за 2019. и 2020. годину за две године износи 
15.000.000,00 динара без ПДВ-а; 
 

Процењене вредности оквирног споразума по партијама и годинама: 
 

Назив партије Процењена 
вредност без 

ПДВ-а за 2019. 
годину 

Процењена 
вредност без ПДВ-

а за 2020. годину 

Укупно без ПДВ-а 
по партијама 

Партија 1: Услуга исхране 
полицијских службеника на 
Копаонику 

 
4.000.000,00 динара 

 
8.000.000,00 динара 

 
12.000.000,00 динара 

Партија 2: Услуга исхране 
полицијских службеника на 
Дивчибарама 

 
1.000.000,00 динара 

 
2.000.000,00 динара 

 
3.000.000,00 динара 

 
Укупно без ПДВ-а по годинама 

 
5.000.000,00 динара 

 
10.000.000,00 динара 

 
15.000.000,00 динара 

 

 Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2019. 
годину, економска класификација 4236. 
  
 Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
 
 Благовремено, тј. до дана 04.11.2019. године до 10:00 сати пристигле су понуде следећих 
понуђача и то по наведеном редоследу: 
 

1. „ЈАТ АПАРТМАНИ КОПАОНИК“ д.о.о. Рашка ул.  Насеље Суво Рудиште бб; 
2. „ПЕПА“ СУР СТР СЗР  Илић Тихомир предузетник, Дивчибаре, Црни врх бб и 
3. „КОНАЦИ“ д.о.о. Копаоник, Сунчани врхови бб. 
 

 Поступак отварања понуда спроведен је дана 04.11.2019 године, са почетком у 11:00 часова, а 
окончан истог дана у 11:15 часова. 

 
II 
 

 
Преглед понуда за партију 1 - Услуга исхране полицијских службеника на Копаонику 

 
Утврђено је следеће: 
 
1) да је понуда понуђача „ЈАТ АПАРТМАНИ КОПАОНИК“ д.о.о. Рашка ул.  Насеље Суво 
Рудиште бб, 07 број 404-ЈН-216/19-06 од 31.10.2019. 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 
2.252.250,00  динара без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2019. годину износи 750.750,00  динара 
без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2020. годину износи 1.501.500,00  динара 
без ПДВ-а; 
 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања оквирног споразума; 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање се врши у року дo 45 дана од датума пријема појединачне  
фактуре, а након извршене услуге, у складу са чланом 3. Закона о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“ број 117/13).  
РОК,  ДИНАМИКА  И  МЕСТО  ИЗВРШЕЊА  УСЛУГЕ:  свакодневно,  по  техничкој  
спецификацији   Наручиоца,  ресторан понуђача на Копанику; 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: најнижа понуђена цена; 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90  дана од дана отварања понуде;  
ВРЕДНОСТ ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене 
вредности јавне набавке опредељене за сваку од година. 
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  Наручиоца из појединачних уговора које   доспевају  у  наредној 
буџетској години биће реализоване највише до  износа средстава која  ће  Наручиоцу бити 
одобрена за наредну буџетску годину.    
 
 
2) да је понуда понуђача „КОНАЦИ“ д.о.о. Копаоник,  Сунчани врхови бб  Дивчибаре бб,  
07 број 404-ЈН-216/19-08 од 04.112019. 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 
2.016.000,00  динара без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2019. годину износи 672.000,00 динара без 
ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2020. годину износи 1.344.000,00 динара 
без ПДВ-а; 
 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања оквирног споразума; 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање се врши у року дo 45 дана од датума пријема појединачне  
фактуре, а након извршене услуге, у складу са чланом 3. Закона о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“ број 117/13).  
РОК,  ДИНАМИКА  И  МЕСТО  ИЗВРШЕЊА  УСЛУГЕ:  свакодневно,  по  техничкој  
спецификацији   Наручиоца,  ресторан понуђача на Копанику; 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: најнижа понуђена цена; 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 365 дана од дана отварања понуде; 
ВРЕДНОСТ ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене 
вредности јавне набавке опредељене за сваку од година. 
ПЕРИОД ВАЖЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до 
годину дана од дана обостраног потписивања или важи до финансијске реализације у зависности 
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који услов пре наступи. Обавезе  Наручиоца из појединачних уговора које   доспевају  у  наредној 
буџетској години биће реализоване највише до  износа средстава која  ће  Наручиоцу бити 
одобрена за наредну буџетску годину.    

 
Преглед понуда за партију 2 - Услуга исхране полицијских службеника на Дивчибарама 

 
Утврђено је следеће: 

 
1) да је понуда понуђача „ПЕПА“ СУР СТР СЗР  Илић Тихомир предузетник, Дивчибаре, 
Црни врх бб, 07 број 404-ЈН-216/19-07 од 01.11.2019.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 
409.998,00  динара без ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2019. годину износи 136.666,00 динара без 
ПДВ-а; 
Укупна вредност понуде за оквирне количине за 2020. годину износи 273.332,00  динара 
без ПДВ-а; 
 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања оквирног споразума; 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање се врши у року дo 45 дана од датума пријема појединачне  
фактуре, а након извршене услуге, у складу са чланом 3. Закона о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“ број 117/13).  
РОК,  ДИНАМИКА  И  МЕСТО  ИЗВРШЕЊА  УСЛУГЕ:  свакодневно,  по  техничкој  
спецификацији   Наручиоца,  ресторан понуђача на Дивчибарама; 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: најнижа понуђена цена; 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 100 дана од дана отварања понуде;  
ВРЕДНОСТ ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене 
вредности јавне набавке опредељене за сваку од година. 
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  Наручиоца из појединачних уговора које   доспевају  у  наредној 
буџетској години биће реализоване највише до  износа средстава која  ће  Наручиоцу бити 
одобрена за наредну буџетску годину.    
 
 

III 
 

За партију 1 - Услуга исхране полицијских службеника на Копаонику, Наручилац је 
прибавио  прихватљиве понуде понуђача: „ЈАТ АПАРТМАНИ КОПАОНИК“ д.о.о. Рашка 
ул.  Насеље Суво Рудиште бб, по понуђеној укупној цени за оквирне количине за 2019. и 2020. 
годину од 2.252.250,00 динара без ПДВ-а и понуђача „КОНАЦИ“ д.о.о. Копаоник,  
Сунчани врхови бб, по понуђеној укупној цени за оквирне количине за 2019. и 2020. годину,  
од 2.016.000,00 динара. 

За партију 2 - Услуга исхране полицијских службеника на Дивчибарама, Наручилац је 
прибавио прихватљиву понуду понуђача „ПЕПА“ СУР СТР СЗР  Илић Тихомир предузетник, 
Дивчибаре, Црни врх бб, по понуђеној укупној цени за оквирне количине за 2019. и 2020. 
годину, од 409.998,00 динара без ПДВ-а; 
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IV 
 

 У отвореном поступку јавне набавке Услуга исхране полицијских службеника 
обликована по партијама, ЈН број 216/19, помоћник министра - начелник Сектора, оквирни 
споразум закључује 
 
- за партију 1 - Услуга исхране полицијских службеника на Копаонику, на период од две 
године, односно 2019. и  2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 
12.000.000,00 динара без ПДВ-а (процењена вредност за 2019. годину  износи 4.000.000,00 
динара без ПДВ-а, за 2020. годину износи 8.000.000,00 динара без ПДВ-а), са понуђачем: 
 

„КОНАЦИ“ д.о.о. Копаоник,  Сунчани врхови бб, 
 

и 
 

 - за партију 2 - Услуга исхране полицијских службеника на Дивчибарама, на период од 
две године, односно 2019. и  2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 
3.000.000,00 динара без ПДВ-а (процењена вредност за 2019. годину износи 1.000.000,00 динара 
без ПДВ-а, за 2020. годину износи 2.000.000,00 динара без ПДВ-а), са понуђачем: 

 
„ПЕПА“ СУР СТР СЗР  Илић Тихомир предузетник, Дивчибаре, Црни врх бб. 

                   
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 


