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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Сектор за материјално-финансијске послове 

07 број 404-ЈН-75/19-8 
01.11.2019. 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) и Извештаја о стручној оцени понуда 07 број 404-ЈН-75/19-7 од 14.10.2019. 
године у отвореном поступку јавне набавке радова: Санација електроинсталација у ПС 
Лозница, ЈН  број 75/19, доносим 
 
 

О Д Л У К У 
о додели уговора 

 
 

1. ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговор у отвореном поступку јавне набавке радова: Санација 
електроинсталација у ПС Лозница, ЈН  број 75/19, понуђачу  

 
• „ТЕХНО ВИНЧА“ ДОО Београд, Трговачка 81/8. 

 
2. Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 

 
3. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства, 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. Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању отвореног 
поступка јавне набавке радова 07 број 404-ЈН-75/19-02 од 09.09.2019. године, Министарство 
унутрашњих послова као Наручилац, спровело је отворени поступак јавне набавке радова: 
Санација електроинсталација у ПС Лозница, ЈН  број 75/19. 

 
Процењена вредност јавне набавке износи 12.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

        
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
 
Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 

2019. годину, економска класификација 5113. 
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            Рок за подношење понуда био је 10.10.2019. године до 10:00 часова. 
 

  Благовремено је понуду доставио следећи понуђач: 
 

1. „ТЕХНО ВИНЧА“ ДОО Београд, Трговачка 81/8.  
   

      
Поступак отварања понуда спроведен је дана 10.10.2019. године, са почетком у 12:00 

часова, а окончан истог дана у 12:05 часова. 
 

II 
 

Након разматрања понуде утврђено је следеће: 
 
       1) Да је понуда понуђача „ТЕХНО ВИНЧА“ ДОО Београд, Трговачка 81/8, број 07 
бр.404-ЈН-75/19-06 од 09.10.2019. године са укупном понуђеном ценом у износу од 
11.943.043,00 динара без ПДВ-а, прихватљива,  у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. 
ЗЈН-а. 
        
   Понуђач „ТЕХНО ВИНЧА“ ДОО Београд, Трговачка 81/8, доставио је понуду 07 
бр. 404-ЈН-75/19-06 од 09.10.2019. године. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 
09.10.2019. године у 08:40 часова.  
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 

• УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: 11.943.043,00  динара; 
• УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: 14.331.651,60 динара; 
• КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: Најнижа понуђена 

цена; 
• НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана од дана  испостављених и обострано  

оверених привремених или окончане ситуације у складу са Законом о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, 
број 113/17); 

• ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ вредности понуде; 
• ТРАЈАЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана 

обостраног потписивања, односно важи до финансијске реализације у зависности који 
услов пре наступи; 

• ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: Цена фиксна у динарима до окончања уговора; 
• МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Објекат ПС Лозница у Лозници; 
• РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 190 (стодеведесет) дана од дана отварања понуде; 
• РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 90 (деведесет) дана од дана увођења у посао; 
• ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: 2 (две) године од дана пријема 

изведених радова; 
• ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ: 2 (две) године од дана пријема  

опреме. 
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Како је понуђач „ТЕХНО ВИНЧА“ ДОО Београд, Трговачка 81/8, испунио 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 радова: Санација електроинсталација у ПС 
Лозница, ЈН  број 75/19, Наручилац је прибавио прихватљиву понуду:  

 
 Понуда понуђача  „ТЕХНО ВИНЧА“ ДОО Београд, Трговачка 81/8, 07 број 404-

ЈН-75/19-06 од 09.10.2019. године по понуђеној цени од 11.943.043,00 динара без ПДВ-а. 
 

        Прихватљива понуда оцењивана је  применом критеријума најнижа понуђена цена. 

IV 
 
 На основу наведеног помоћник министра – начелник сектора, Уговор у отвореном 
поступку јавне набавке радова: Санација електроинсталација у ПС Лозница, ЈН  број 
75/19, ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу 
 

„ТЕХНО ВИНЧА“ ДОО Београд, Трговачка 81/8 
 
 
 

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 и интернет страници Наручиоца, сходно члану 149. 
став 6. Закона о јавним набавкама.   
 
 
 
 

       ПОМОЋНИК МИНИСТРА 
            НАЧЕЛНИК СЕКТОРА 
      
       
         __________________________                        
                 Жељко Веселиновић        


