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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-156/19-10 
Датум: 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-156/19-09 од 14.10.2019. године у отвореном 
поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке добара- Столарски  материјал, ЈН број 156/19, 
доносим 

 
 

О Д Л У К У 
о закључењу оквирног споразума  

 
1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Оквирни споразум у отвореном поступаку јавне набавке добара-Столарски 

материјал, ЈН број 156/19, са понуђачима: 
 

            - „Verona“ д.о.о. Београд, Здравка Челара 10/III, на период од три године за 2019, 2020. и 2021. 

годину на износ процењене вредности предметне набавке од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна 

вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2019, 2020. и 2021. годину  износи 6.726.638,92 

динара без ПДВ-а) и то:       

    - за 2019. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а 

(укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2019. годину износи 1.984.377,15 динара 

без ПДВ-а); 

    - за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 4.000.000,00 динара без ПДВ-а 

(укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. годину износи 2.811.155,25 динара 

без ПДВ-а); 

    - за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а 

(укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2021. годину износи 1.931.106,52 динара 

без ПДВ-а) и 

- „Parbex“ д.о.о. Земун, Слободана Ђурић 12/2, на период од три године за 2019, 2020. и 2021. 

годину на износ процењене вредности предметне набавке од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна 

вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2019, 2020. и 2021. годину  износи 7.289.445,00 

динара без ПДВ-а) и то:       

    - за 2019. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а 

(укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2019. годину износи 2.120.143,00 динара 

без ПДВ-а); 
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    - за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 4.000.000,00 динара без ПДВ-а 

(укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. годину износи 3.060.561,00 динара 

без ПДВ-а); 

    - за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а 

(укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2021. годину износи 2.108.741,00 динара 

без ПДВ-а). 

Образложење 
 
I 

 
На основу члана 32. 40. и 40а. Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању отвореног поступка са 

закључењем оквирног споразума јавне набавке добара – Столарски  материјал, ЈН број 156/19, 07 број 404-
ЈН-156/19-02 од 30.08.2019. године, Министарство унутрашњих послова као Наручилац, спровело је 
отворени поступак јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума на период од три године (за 
2019. 2020, и 2021. годину)- Столарски материјал, ЈН број 156/19. 

 
           Процењена вредност јавне набавке за три године износи 10.000.000,00 динара без ПДВ-а и то: 
                       за 2019. годину износи 3.000.000,00 динара без ПДВ-а; 

           за 2020. годину износи 4.000.000,00 динара без ПДВ-а; 
           за 2021. годину износи 3.000.000,00 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 2019. годину, 
економска класификација 4269. 
       
            Рок за подношење понуда био је 02.10.2019. године до 10:00 часова. 

 
  Благовремено су понуде доставили понуђачи: 

             
1. „Parbex“ д.о.о., Земун, Слободана Ђурић 12/2  
2. „Verona“ д.о.о., Београд, Здравка Челара 10/III 
 

        Поступак отварања понуда спроведен је дана 02.10.2019. године, са почетком у 12:00 часова, а окончан 
истог дана у 12.16 часова. 

II 
 
        Након разматрања понуда утврђено је следеће: 

 
1)   Да је понуда понуђача „Parbex“ д.о.о. Земун, Слободана Ђурић 12/2, 07 број 404-ЈН-156/19-6 од 

02.10.2019. године са укупном понуђеном ценом за оквирне количине (за 2019., 2020. и 2021. годину) у 
износу од 7.289.445,00 динара без ПДВ–а прихватљивља у скалду са чланом 3 став 1. тачка 33.ЗЈН–а. 
        
      Понуђач „Parbex“ д.о.о., Земун, Слободана Ђурић 12/2, доставио је понуду број 07- 404-ЈН-256/19-6.  
 
       Понуда је благовремена, тј. пристигла je дана 02.10.2019. године у 08:40 часова.  
 
 



3 | 6 

 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 
ИЗНОСИ БЕЗ ПДВ-а: износи 2.120.143,00 динара. 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПДВ-
ом: износи 2.544.171,60 динара. 
 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 
ИЗНОСИ БЕЗ ПДВ-а: износи 3.060.561,00 динара (после рачунске исправке). 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ПДВ-
ом: износи 33.672.673,20 динара (после рачунске исправке). 
 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 
ИЗНОСИ БЕЗ ПДВ-а: износи 2.108.741,00 динара (после рачунске исправке). 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПДВ-
ом: износи 2.530.849,20 динара (после рачунске исправке). 
 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА СВЕ ТРИ 
ГОДИНЕ БЕЗ ПДВ-а: износи 7.285.445,00 динара(после рачунске исправке). 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА СВЕ ТРИ 
ГОДИНЕ СА ПДВ-ом: износи 8.747.334,00 динара (после рачунске исправке).  

 
           Рачунском провером понуде понуђача „Parbex“ д.о.о. Земун, Слободана Ђурић 12/2, утврђено је 
да је дошло до рачунске грешке у обрасцу понуде са обрасцем структуре цена за 2020. и 2021. годину и код 
износа понуде за све три године укупно. За укупну вредност понуде према оквирним количинама за 2020. 
годину стоји 3.056.241,00 динара без ПДВ-а а треба да стоји 3.060.561,00 динара без ПДВ-а, односно стоји 
3.667.489,20 динара са ПДВ-ом а треба да стоји 3.672.673,20 динара са ПДВ-ом, за укупну вредност понуде 
према оквирним количинама за 2021. годину стоји 2.108.841,00 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 
2.108.741,00 динара без ПДВ-а, односно стоји 2.530.609,20 динара са ПДВ-ом а треба да стоји 2.530.489,20 
динара са ПДВ-ом.     За укупну вредност понуде за све три године стоји 7.285.225,00 динара без ПДВ-а, а 
треба да стоји 7.289.445,00 динара без ПДВ-а, односно стоји 8.742.270,00 динара са ПДВ-ом, а треба да стоји  
8.747.334,00 динара са ПДВ-ом.   
         У складу са чланом 93. став 4. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевана сагласност за 
рачунску исправку коју је он благовремено доставио. 

 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена по години. 
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум се закључује на три године, минимум са два 
понуђача/добављача, који буду испунили обавезне и додатне услове из члана 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама и захтеви у погледу других околности од којих зависи прихватљивост  понуде, а који су 
дефинисани конкурсном документацијом. Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључење 
уговора за предметну набавку. 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 набавке.  
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 које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за 
ту намену бити одобрена у тој буџетској години. Наручилац задржава право да у складу са предвиђеним 
финансијском средствима за ову набавку  повећа или смањи оквирну количину.  
ФИКСНОСТ ЦЕНА: Јединичне цене су фиксне до краја оквирног споразума. 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна. Плаћања у року 
до 45 дана по извршеној испоруци и пријему фактуре, а након извршеног квалитативног и квантитативног 
пријема добара,  у складу са Законом о роковима измирења новчаних  обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12, 68/15, 113/17).   
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Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
ДИНАМИКА И РОК ИСПОРУКЕ: сукцесивно у року од 5 (пет) дана по писаном захтеву Наручиоца.  
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДА: 90 дана од дана отварања понуда. 
МЕСТО ИСПОРУКЕ: Централни магацин Наручиоца, улица Милорада Јовановића број 7, Београд. 
КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ: испоручених добара врши се записнички уз пријем пратећих 
докумената у Централни магацин Наручиоца, улица Милорада Јовановића број 7, Београд. 
КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ: добављач преузима потпуну одговорност за квалитет производа и 
обавезује се да ће испоручена добра у свему одговарати захтевима који је тражен.  
 

          Како је понуђач „Parbex“ д.о.о., Земун, Слободана Ђурић 12/2, својом понудом испунио све 

захтеве Наручиоца у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као 

прихватљива. 

 
2) Да је понуда понуђача „Verona“ д.о.о. Београд, Здравка Челара 10/III, 07 број 404-ЈН-156/19-7 од 

02.10.2019. године са укупном понуђеном ценом за оквирне количине (за 2019., 2020. и 2021. годину) у 
износу од 6.726.638,92 динара без ПДВ–а прихватљивља у скалду са  чланом 3 став 1.  тачка 3З ЗЈН–а. 
        
    Понуђач „Verona“д.о.о., Београд, Здравка Челара 10/III, доставио је понуду 07 број 404-ЈН-
156/19-7.  
 
  Понуда је благовремена, тј. пристигла je дана 02.10.2019. године у 09:13 часова.  
 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 
ИЗНОСИ БЕЗ ПДВ-а: износи 1.984.377,15 динара. 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПДВ-
ом: износи 2.381.252,58 динара. 
 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 
ИЗНОСИ БЕЗ ПДВ-а: износи 2.811.155,25 динара. 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ПДВ-
ом: износи 3.373.386,30 динара. 
 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 
ИЗНОСИ БЕЗ ПДВ-а: износи 1.931.106,52 динара. 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПДВ-
ом: износи 2.317.327,82 динара. 
 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА СВЕ ТРИ 
ГОДИНЕ БЕЗ ПДВ-а: износи 6.726.638,92 динара.  

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА СВЕ ТРИ 
ГОДИНЕ СА ПДВ-ом: износи 8.071.966,70 динара.  
 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена по години. 
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум се закључује на три године, минимум са два 
понуђача/добављача, који буду испунили обавезне  и додатне   услове из члана 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама и захтеви у погледу других околности од којих зависи прихватљивост  понуде, а који су 
дефинисани конкурсном документацијом. Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључење 
уговора за предметну набавку. 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 набавке.  
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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 које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за 
ту намену бити одобрена у тој буџетској години. Наручилац задржава право да у складу са предвиђеним 
финансијском средствима за ову набавку  повећа или смањи оквирну количину.  
ФИКСНОСТ ЦЕНА: Јединичне цене су фиксне до краја оквирног споразума. 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна. Плаћања у року 
до 45 дана по извршеној испоруци и пријему фактуре, а након извршеног  квалитативног и квантитативног 
пријема добара,  у складу са Законом о роковима измирења новчаних  обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12, 68/15, 113/17).   
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
ДИНАМИКА И РОК ИСПОРУКЕ: сукцесивно у року од 5 (пет) дана по писаном захтеву Наручиоца.  
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДА:  90 дана од дана отварања понуда. 
МЕСТО ИСПОРУКЕ: Централни магацин Наручиоца, улица Милорада Јовановића број 7, Београд. 
КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ: испоручених добара врши се записнички уз пријем пратећих 
докумената у Централни магацин Наручиоца, улица Милорада Јовановића број 7, Београд. 
КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ: добављач преузима потпуну одговорност за квалитет производа и 
обавезује се да ће испоручена добра у свему одговарати захтевима који је тражен.  
 

    Како је понуђач „Verona“ д.о.о. Београд, Здравка Челара 10/III, својом понудом испунио све захтеве 

Наручиоца у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

      
III 

 
     У отвореном поступку јавне набавке добара - Столарски материјал, ЈН број 156/19, Наручилац је 

прибавио прихватљиве понуде понуђача 
 

1) „Parbex“ д.о.о. Земун, Слободана Ђурић 12/2, 07 број 404-ЈН-156/19-06 од 02.10.2019. године по 
понуђеној цени за оквирне количине за 2019. годину у износу од 2.120.143,00 динара без ПДВ-а, за 2020. 
годину у износу од 3.060.561,00 динара без ПДВ-а и за 2021. годину у износу од 2.108.741,00 динара без 
ПДВ-а што укупно за све три године према окиврним количинама износи 7.289.445,00 динара без ПДВ-а и 

2) „Verona“ д.о.о. Београд, Здравка Челара 10/III, 07 број 404-ЈН-156/19-07 од 02.10.2019. године по 
понуђеној цени за оквирне количине за 2019. годину у износу од 1.984.377,15 динара без ПДВ-а, за 2020. 
годину у износу од 2.811.155,25 динара без ПДВ-а и за 2021. годину у износу од 1.931.106,52 динара без 
ПДВ-а што укупно за све три године према окиврним количинама износи 6.726.638,92 динара без ПДВ-а; 

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

IV 
 

    Сходно наведеном, Оквирни споразум у отвореном поступку јавне набавке добара – Столарски 
материјал, ЈН број 156/19, закључује се на период од три године (2019. 2020. и 2021. годину) и то: 

 
      ● са понуђачем „Verona“ д.о.о. Београд, Здравка Челара 10/III, на износ процењене вредности 

предметне набавке од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 

количинама за 2019., 2020. и 2021. годину износи 6.726.638,92 динара без ПДВ-а) и то:       

    - за 2019. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а 

(укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2019. годину износи 1.984.377,15 динара 

без ПДВ-а); 
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    - за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 4.000.000,00 динара без ПДВ-а 

(укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. годину износи 2.811.155,25 динара 

без ПДВ-а); 

    - за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а 

(укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2021. годину износи 1.931.106,52 динара 

без ПДВ-а) и 

      ● са понуђачем „Parbex“ д.о.о. Земун, Слободана Ђурић 12/2, на износ процењене вредности 

предметне набавке од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 

количинама за 2019, 2020. и 2021. годину износи 7.289.445,00 динара без ПДВ-а) и то:       

    - за 2019. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а 

(укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2019. годину износи 2.120.143,00 динара 

без ПДВ-а); 

    - за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 4.000.000,00 динара без ПДВ-а 

(укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. годину износи 3.060.561,00 динара 

без ПДВ-а); 

    - за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а 

(укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2021. годину износи 2.108.741,00 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 

 


