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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-60/18- 9 
Датум: 14.6.2018. 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-60/18-8 од 1.06.2018. 
године, доносим 
 
 

О Д Л У К У 
о закључењу оквирног споразума за ЈН број 60/18 

 
 
1.Оквирни споразум  у отвореном поступку за јавну набавку добара: Молерско-фарбарски 
материјал за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број  60/18, закључује се са 
добављачем ,,D&D JUGOHEMIKA“ DOO, Војни пут 630, Земун, на период од две године на 
износ процењене вредности јавне набавке што по годинама износи:  

 
-За 2018. годину на износ процењене вредности јавне набавке односно 5.000.000,00 динара, без 
урачунатог ПДВ-а (6.000.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом)  

 
-За 2019. годину на износ процењене вредности јавне набавке односно 5.000.000,00 динара, без 
урачунатог ПДВ-а (6.000.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом). 
 
2.Одбија се као неприхватљива понуда  понуђача ,,ROMA COMPANY“ DOO,Милана Решетара 
11,Земун. 

 
 

3. Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 
 
 
4. 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. Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању отвореног поступка 
јавне набавке добара 07 број 404-ЈН-60/18-01 од 11.5.2018. године, Министарство унутрашњих 
послова као Наручилац, спровело је отворени поступак јавне набавке добара са оквирним 
споразумом: молерско-фарбарски материјал за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН 
број 60/18. 

 
 
Процењена вредност јавне набавке: 15.000.000,00 динара без ПДВ-а;  
 
Процењена вредност за 2018. годину, износи 5.000.000,00 динара без ПДВ-а;  
Процењена вредност за 2019. годину, износи 5.000.000,00 динара без ПДВ-а;  
Процењена вредност за 2020. годину, износи 5.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Средства за реализацију исте обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2018. 

годину, економска класификација 4269. 
 
Рок за подношење понуда био је 30.5.2018. године до 10:00 часова.  
 
Благовремено су понуде доставили следећи понуђачи:  
 
1.,,D&D JUGOHEMIKA“ DOO, Војни пут 630, Земун 
2.,,ROMA COMPANY“ DOO, Милана Решетара 11, Земун 
 
Неблаговремених понуда није било. 
   
Поступак отварања понуда спроведен је дана  30.5 2018. године са почетком у 12:00 часова, 

а окончан истог дана у 12:29 часова. 
 

 
 
                                                                II 
 
                             Након разматрања понуда утврђено је: 
 
 
а) да је понуда понуђача ,,D&D JUGOHEMIKA“ DOO, Војни пут 630, Земун,са укупном 

понуђеном ценом за оквирне количине: 
- за 2018. годину: 4.483.289,00 динара без ПДВ-а 
- за 2019. годину: 4.664.918,00 динара без ПДВ-а 
 -за 2020.годину: 4.852.152,00 динара без ПДВ-а, одговарајућа и прихватљива на основу 

достављене понуде 07-404-ЈН-60/18-5  од 29.5.2018.године. 
 
Понуђач ,,D&D JUGOHEMIKA“ DOO, Војни пут 630, Земун доставио је понуду 07-404-

ЈН-60/18-5  од 29.5.2018.године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 29.5.2018. године у 
14:21 часова. 
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Понуђенe су следеће цене и услови набавке: 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ:  
- за 2018. годину: 4.483.289,00 динара без ПДВ-а 
- за 2019. годину: 4.664.918,00 динара без ПДВ-а 
 -за 2020.годину: 4.852.152,00 динара без ПДВ-а 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: Најнижа понуђена цена по години. Уколико две или више 

понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда  оног 
понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.  

ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања уговора. 
ВРЕДНОСТ И ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА:Оквирни споразум се закључује 

на три године, минимум са два понуђача/ добављача, а може и више који буду испунили обавезне 
и додатне услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, а који су дефинисани конкурсном 
документацијом. Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључење уговора за 
предметно добро. Уколико наручилац не добије унапред одређени број прихватљивих понуда, 
наручилац може да закључи оквирни споразим и са мањим бројем понуђача, односно са једним. 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА:Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне 
јавне набавке; 

НАЧИН ПЛАЋАЊА: у року до 45 дана од дана пријема фактуре, испоруке добара а 
након извршеног квантитативног пријема добара,  у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 
Србије“, број 119/12). 

МЕСТО ИСПОРУКЕ:  Централни магацин Министарства, адреса: Милорада Јовановића 
7, Београд. 

РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ ДОБАРА: испорука ће се вршити сукцесивно, по 
захтеву Наручиоца (путем e-mail-a или факса), а најкасније у року од 7 дана од пријема захтева. 

ГАРАНТНИ РОК: понуђач је дужан да понуди гаранцију у складу са произвођачком 
декларацијом. 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуда. 
 
У складу са чланом 93. став 4. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 

124/12 и 68/2015 понуђачу је 31.05.2018. године послат захтев за  исправку рачунске грешаке, 
уочене приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

У прилогу 6. Образац понуде са обрасцем структуре цена за оквирне количине за 
2019.год. наведено је следеће: 

на страни 45. за ставку ПДВ: наведен је износ 929.239,60 динара а треба да стоји 932.983,60 
динара. 

Понуђач ,,D&D JUGOHEMIKA“ DOO, Војни пут 630, Земун се путем мејла од 31.5.2018. 
године сагласио са рачунском исправком наручиоца. 

 
б) да је понуда понуђача ,,ROMA COMPANY“ DOO,Милана Решетара 11,Земун са 

укупном понуђеном ценом за оквирне количине: 
-за 2018. годину:3.186.936,00 динара без ПДВ-а 
-за 2019. годину:3.186.936,00 динара без ПДВ-а 
-за 2020.годину:3.186.936,00 динара без ПДВ-а,  неприхватљива на основу достављене 

понуде 07-404-ЈН-60/18-6  од 30.5.2018.године. 
 
Понуђач ,,ROMA COMPANY“ DOO,Милана Решетара 11,Земун, доставио је понуду 07-

404-ЈН-60/18-6 од 30.5.2018. године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 30.5.2018. 
године у 9:34 часова. 
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Понуђенe су следеће цене и услови набавке: 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ:  
       -за 2018. годину:3.186.936,00 динара без ПДВ-а 
       -за 2019. годину:3.186.936,00 динара без ПДВ-а 
       -за 2020.годину:3.186.936,00 динара без ПДВ-а.  
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: Најнижа понуђена цена по години. Уколико две или више 

понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда  оног 
понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.  

ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања уговора. 
ВРЕДНОСТ И ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА:Оквирни споразум се закључује 

на три године, минимум са два понуђача/ добављача, а може и више који буду испунили обавезне 
и додатне услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, а који су дефинисани конкурсном 
документацијом. Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључење уговора за 
предметно добро. Уколико наручилац не добије унапред одређени број прихватљивих понуда, 
наручилац може да закључи оквирни споразим и са мањим бројем понуђача, односно са једним. 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА:Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне 
јавне набавке; 

НАЧИН ПЛАЋАЊА: у року до 45 дана од дана пријема фактуре, испоруке добара а 
након извршеног квантитативног пријема добара,  у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 
Србије“, број 119/12). 

МЕСТО ИСПОРУКЕ:  Централни магацин Министарства, адреса: Милорада Јовановића 
7, Београд. 

РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ ДОБАРА: испорука ће се вршити сукцесивно, по 
захтеву Наручиоца (путем e-mail-a или факса), а најкасније у року од 7 дана од пријема захтева. 

ГАРАНТНИ РОК: понуђач је дужан да понуди гаранцију у складу са произвођачком 
декларацијом. 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуда. 
 
 У Поглављу V Конкурсне докуметације – Услови за учешће у поступку јавне набавке из 

члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова, на страни 13, 
Наручилац је прописао као додатни услов Технички капацитет на основу ког Понуђач мора 
поседовати најмање 2 доставна возила за испоруку предметних добара регистрованих на име 
фирме понуђача односно на име даваоца лизинга/закуподавца, а чија испуњеност се доказује 
копијом (читачом) важеће саобраћајне дозволе за доставно возило или копијом уговора о 
лизингу/закупу из којих се јасно види да је понуђач власник или корисник предметног возила. 
Приликом отварања понуда Комисија је утврдила да је понуђач ,,ROMA COMPANY“ DOO, 
Милана Решетара 11, Земун, доставио читач саобраћајне дозволе  за само једно возило 
регистарских ознака BG350-ZC, што је и констатовано  у Записнику о отврању понуда 07 број 
404-ЈН-60/18-07 од 30.05.2018. године на који овлашћени представник  понуђача ,,ROMA 
COMPANY“ DOO, Милана Решетара 11, Земун није имао примедаба. На основу напред 
наведеног утврђено је да је понуда понуђача  ,,ROMA COMPANY“ DOO,Милана Решетара 11, 
07-404-ЈН-60/18-6 од 30.5.2018 године не испуњава кумулативно услове из члана 3. став 1. тачка  
33. и члана 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 
14/15 и 68/15), и иста је одбијена као неприхватљива. 
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III 
 

Наручилац је прибавио прихватљиву  понуду понуђача: D&D JUGOHEMIKA“ DOO, 
Војни пут 630, Земун, 07-404-ЈН-60/18-5  од 29.5.2018.године, и  неприхватљиву понуду понуђача 
,,ROMA COMPANY“ DOO,Милана Решетара 11,Земун, 07-404-ЈН-60/18-6 од 30.5.2018. године.  

 
 
 С обзиром да је наручилац прибавио једну прихватљиву понуду Оквирни споразум  се 

закључује на две  године у складу са чланом 40. Закона о јавним набавкама. 
 

        Прихватљиву понуду Комисија је оцењивала применом критеријума: најнижа понуђена 
цена по години. 

 
IV 

 
Помоћник министра – начелник Сектора, закључује оквирни Оквирни споразум у 

отвореном поступку за јавну набавку добара: Молерско-фарбарски материјал за потребе 
Министарства унутрашњих послова, ЈН број 60/18, на период од две године на износ процењене 
вредности јавне набавке што по годинама износи:  

 
-За 2018. годину на износ процењене вредности јавне набавке односно 5.000.000,00 

динара, без урачунатог ПДВ-а (6.000.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом)  
 
-За 2019. годину на износ процењене вредности јавне набавке односно 5.000.000,00 

динара, без урачунатог ПДВ-а (6.000.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом),са понуђачем 
 

      

                                  ,,D&D JUGOHEMIKA“ DOO, Војни пут 630, Земун 
            
 
            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  
                                                                                                      НАЧЕЛНИК СЕКТОРА  
  
 
                             Жељко Веселиновић 


