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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-155/19-12 
Датум 04.12.2019. 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-155/19-11 од 20.11.2019. године у отвореном 
поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке добара: Грађевински материјал, ЈН број 155/19, 
доносим 

 
 
 

О Д Л У К У 
о закључењу оквирног споразума  

 
 

1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Оквирни споразум у отвореном поступаку јавне набавке добара: Грађевински 
материјал, ЈН број 155/19, са понуђачима: 

 
● „TEHNOKOMERC“ д.о.о. Крушевац, на период од три године за 2019, 2020. и 2021. годину на 

износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 14.000.000,00 динара без 

ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2019, 2020. и 2021. годину  износи 

10.876.102,50 динара без ПДВ-а) и то:       

    - за 2019. годину 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 2019. 

годину износи 3.121.660,00 динара без ПДВ-а); 

    - за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 

6.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. 

годину износи 4.722.380,00 динара без ПДВ-а); 

    - за 2021. годину 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 2021. 

годину износи 3.032.062,50 динара без ПДВ-а); 

      ● „BOJAN“ д.о.о. Београд, на период од три године за 2019, 2020. и 2021. годину на износ 

процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 14.000.000,00 динара без ПДВ-а 

(укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2019, 2020. и 2021. годину  износи 

13.845.365,00 динара без ПДВ-а) и то:       
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    - за 2019. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним од 4.000.000,00 

динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2019. годину износи 

4.186.835,00 динара без ПДВ-а); 

    - за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 

6.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. 

годину износи 5.862.995,00 динара без ПДВ-а); 

    - за 2021. годину 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 2021. 

годину износи 3.795.535,00 динара без ПДВ-а); 

     ● „ЈОВСТА“ д.о.о. Београд, на период од три године за 2019, 2020. и 2021. годину на износ 

процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 14.000.000,00 динара без ПДВ-а 

(укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2019, 2020. и 2021. годину  износи 

14.744.324,00 динара без ПДВ-а) и то:       

    - за 2019. годину 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 2019. 

годину износи 4.292.378,50 динара без ПДВ-а); 

    - за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 

6.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. 

годину износи 6.186.552,50 динара без ПДВ-а); 

    - за 2021. годину 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 2021. 

годину износи 4.265.393,00 динара без ПДВ-а); 

● „BIMBO“  д.о.о. Београд, на период од три године за 2019, 2020. и 2021. годину на износ 

процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 14.000.000,00 динара без ПДВ-а 

(укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2019, 2020. и 2021. годину  износи 

18.295.911,07 динара без ПДВ-а) и то:       

    - за 2019. годину 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 2019. 

годину износи 4.262.162,47 динара без ПДВ-а); 

    - за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 

6.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. 

годину износи 7.764.624,50 динара без ПДВ-а); 

    - за 2021. годину 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 2021. 

годину износи 6.269.124,10 динара без ПДВ-а). 
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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, 07 број 404-ЈН-155/19-02 од 08.10.2019. године, 
Министарство унутрашњих послова као Наручилац, спровело је отворени поступaк јавне набавке добара са 
закључењем оквирног споразума - Грађевински материјал, ЈН број 155/19.   

 
Процењена вредност јавне набавке за три године износи: 14.000.000,00 динара без ПДВ-а и то: 
 

- процењена вредност за 2019. годину - 4.000.000,00 динара без ПДВ-a; 
- процењена вредност за 2020. годину - 6.000.000,00 динара без ПДВ-a; 
- процењена вредност за 2021. годину - 4.000.000,00 динара без ПДВ-a. 
 

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 08.11.2019. године до 10:00 часова. 
  
    Благовремено су понуде доставили понуђачи: 
 

1) „BOJAN“ д.о.о. Београд  

2) „TEHNOKOMERC“ д.о.о. Крушевац  

3) „BIMBO“  д.о.о. Београд 

4) „ЈОВСТА“ д.о.о. Београд 

 
 Поступак отварања понуда спроведен је дана 08.11.2019. године, са почетком у 12:00 часова, а окончан 
истог дана у 12:25 часова. 
 
 

II 
 

Након разматрања понуда утврђено је следеће: 
 
1) Понуда понуђача „BOJAN“ д.о.о. Београд, 07 број 404-ЈН-155/19-06 од 06.11.2019. године по понуђеној 

цени од 13.845.365,00 динара без ПДВ-а је прихватљива, у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–

а. 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:00 часова.  

Понуђени су следећи услови набавке:  

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2019. годину износи: 4.186.835,00 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2020. годину износи: 5.862.995,00 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2021. годину износи: 3.795.535,00 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за све три године износи: 13.845.365,00 динара.  
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ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум на три године, за 2019., 2020. и 2021. годину; 
ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум 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; 
 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена по години;  
ВАЖЕЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног потписивања 
односно важи до финансијске реализације, у зависности који услов пре наступи. 
НАЧИН ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: Појединачни уговор о јавној набавци се 
закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цене, начина и рокова плаћања, 
као и рокова и начина испоруке добара и других битних елемената за извршење предметне набавке. Након 
закључења оквирног споразума, када настане потреба наручиоца за предметом набавке, наручилац ће позвати 
добављача који је понудио најнижу цену за дату годину, за закључење појединачног уговора. Дакле, уговор за 
сваку појединачну годину закључује се са Добављачем који је за ту годину понудио најнижу цену. Добављач је 
дужан да се у року од 3 (три) дана одазове позиву за закључење појединачног уговора. Уколико се добављач 
са најнижом понуђеном ценом за предметну набавку из спецификације у понуди за дату годину не одазове на 
позив наручиоца за закључење уговора, наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења и позвати 
првог следећег добављача који је најповољнији  по  цени  за  дату  годину  и  тако  редом. 
Уколико изабрани добављач није у могућности да испоручи добра (из било ког разлога), дужан је да  одмах 
или најкасније у року од 1 (једног) дана по пријему позива, писаним путем извести наручиоца. 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: Цена је фиксна у динарима до окончања уговора; 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање се врши у року до 45 дана по извршеној испоруци добара и пријему 
појединачне фактуре, а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема, у складу са чланом 3. и 
4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.Гл. 119/12, 68/15 и 
113/17). Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна.  
РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: сукцесивно, 5 дана од дана пријема писаног захтева    Наручиоца;   
МЕСТО ИСПОРУКЕ: централни магацин МУП-а, Милорада Јовановића број 7, Београд и магацини 
крајњих корисника наручиоца на територији Републике Србије; 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде.   
 
 
Како је понуда понуђача „BOJAN“ д.о.о. Београд, испунила све захтеве дефинисане конкурсном 

документацијом, понуда је оцењена као прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о 

јавним набавкама. 

 

 

2) Понуда понуђача „TEHNOKOMERC“ д.о.о. Крушевац, 07 број 404-ЈН-155/19-07 од 08.11.2019. године 

по понуђеној цени од 10.876.102,50 динара без ПДВ-а је прихватљива, у складу са одредбама члана 3. став 1. 

тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:00 часова.  

Понуђени су следећи услови набавке:  

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2019. годину износи: 3.121.660,00  динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2020. годину износи: 4.722.380,00 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2021. годину износи: 3.032.062,50 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за све три године износи: 10.876.102,50 динара.  
 
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум на три године, за 2019., 2020. и 2021. годину; 
ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум се закључује на износ процењене 
вредности предметне јавне набавке. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване 
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највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години; 
 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена по години;  
ВАЖЕЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног потписивања 
односно важи до финансијске реализације, у зависности који услов пре наступи. 
НАЧИН ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: Појединачни уговор о јавној набавци се 
закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цене, начина и рокова плаћања, 
као и рокова и начина испоруке добара и других битних елемената за извршење предметне набавке. Након 
закључења оквирног споразума, када настане потреба наручиоца за предметом набавке, наручилац ће позвати 
добављача који је понудио најнижу цену за дату годину, за закључење појединачног уговора. Дакле, уговор за 
сваку појединачну годину закључује се са Добављачем који је за ту годину понудио најнижу цену. Добављач је 
дужан да се у року од 3 (три) дана одазове позиву за закључење појединачног уговора. Уколико се добављач 
са најнижом понуђеном ценом за предметну набавку из спецификације у понуди за дату годину не одазове на 
позив наручиоца за закључење уговора, наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења и позвати 
првог следећег добављача који је најповољнији  по  цени  за  дату  годину  и  тако  редом. 
Уколико изабрани добављач није у могућности да испоручи добра (из било ког разлога), дужан је да  одмах 
или најкасније у року од 1 (једног) дана по пријему позива, писаним путем извести наручиоца. 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: Цена је фиксна у динарима до окончања уговора; 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање се врши у року до 45 дана по извршеној испоруци добара и пријему 
појединачне фактуре, а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема, у складу са чланом 3. и 
4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.Гл. 119/12, 68/15 и 
113/17). Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна.  
РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: сукцесивно, 5 дана од дана пријема писаног захтева    Наручиоца;   
МЕСТО ИСПОРУКЕ: централни магацин МУП-а, Милорада Јовановића број 7, Београд и магацини 
крајњих корисника наручиоца на територији Републике Србије; 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде.   
 
 
Како је понуда понуђача „TEHNOKOMERC“ д.о.о. Крушевац, испунила све захтеве дефинисане 

конкурсном документацијом, понуда је оцењена као прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. 

Закона о јавним набавкама. 

  `  

3) Понуда понуђача „BIMBO“  д.о.о. Београд, 07 број 404-ЈН-155/19-08 од 08.11.2019. године по 

понуђеној цени од 18.295.911,07 динара без ПДВ-а (после рачунске исправке) је прихватљива, у складу са 

одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:04 часова.  

Понуђени су следећи услови набавке:  

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2019. годину износи: 4.262.162,47 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2020. годину износи: 7.764.624,50 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2021. годину износи: 6.269.124,10 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за све три године износи: 18.295.911,07 динара.  
 
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум на три године, за 2019., 2020. и 2021. годину; 
ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум 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; 
 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена по години;  
ВАЖЕЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног потписивања 
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односно важи до финансијске реализације, у зависности који услов пре наступи. 
НАЧИН ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: Појединачни уговор о јавној набавци се 
закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цене, начина и рокова плаћања, 
као и рокова и начина испоруке добара и других битних елемената за извршење предметне набавке. Након 
закључења оквирног споразума, када настане потреба наручиоца за предметом набавке, наручилац ће позвати 
добављача који је понудио најнижу цену за дату годину, за закључење појединачног уговора. Дакле, уговор за 
сваку појединачну годину закључује се са Добављачем који је за ту годину понудио најнижу цену. Добављач је 
дужан да се у року од 3 (три) дана одазове позиву за закључење појединачног уговора. Уколико се добављач 
са најнижом понуђеном ценом за предметну набавку из спецификације у понуди за дату годину не одазове на 
позив наручиоца за закључење уговора, наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења и позвати 
првог следећег добављача који је најповољнији  по  цени  за  дату  годину  и  тако  редом. 
Уколико изабрани добављач није у могућности да испоручи добра (из било ког разлога), дужан је да  одмах 
или најкасније у року од 1 (једног) дана по пријему позива, писаним путем извести наручиоца. 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: Цена је фиксна у динарима до окончања уговора; 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање се врши у року до 45 дана по извршеној испоруци добара и пријему 
појединачне фактуре, а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема, у складу са чланом 3. и 
4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.Гл. 119/12, 68/15 и 
113/17). Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна.  
РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: сукцесивно, 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца;   
МЕСТО ИСПОРУКЕ: централни магацин МУП-а, Милорада Јовановића број 7, Београд и магацини 
крајњих корисника наручиоца на територији Републике Србије; 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде.   
 
Рачунском провером понуде понуђача „BIMBO“  д.о.о. Београд утврђено је да је дошло до рачунске 
грешке у обрасцу понуде са обрасцем структуре цена за све три године.  
 
У Обрасцу понуде за 2019. годину за ставку под редним бројем 15 (тер папир) у колони укупна вредност 
понуде за оквирне количине без ПДВ-а стоји 14.196,75 динара, а треба да стоји 14.197,50 динара. У колони 
износ ПДВ-а стоји 2.839,35 динара, а треба да стоји 2.839,50 динара и у колони укупна вредност понуде за 
оквирне количине са ПДВ-ом стоји 17.036,10 динара, а треба да стоји 17.037,00 динара. За ставку под 
редним бројем 18 (цемент џак 50кг) у колони укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а стоји 
15.295,00 динара, а треба да стоји 15.300,00 динара. У колони износ ПДВ-а стоји 3.059,00 динра, а                         
треба да стоји 3.060,00 динара и у колони укупна вредност понуде за оквирне количине са ПДВ-ом стоји 
18.354,00 динара, а треба да стоји 18.360,00 синара. За ставку под редним бројем 22 (блок сипорекс д=10цм)  
у колони укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а стоји 100.107,50 динара, а треба да стоји  
100.110,00 динара. У колони износ ПДВ-а стоји 20.021,50 динара, а треба да стоји 20.022,00 динара и у 
колони укупна вредност понуде за оквирне количине са ПДВ-ом стоји 120.129,00 динара, а треба да стоји 
120.132,00 динара. За ставку под редним броем 23 (блок сипорекс д=15цм) у колони укупна вредност понуде 
за оквирне количине без ПДВ-а стоји 95.450,00 динара, а треба да стоји 95.452,00 динара. У колони износ 
ПДВ-а стоји 19.090,00 динара, а треба да стоји 19.090,40 динара и у колони укупна вредност понуде за 
оквирне количине са ПДВ-ом стоји 114.540,00 динара, а треба да стоји 114.542,40 динара. За ставку под 
редним  бројем 29 (шраф за гипс плоче4х25мм)  у колони укупна вредност понуде за оквирне количине без 
ПДВ-а стоји 954,50 динара, а треба да стоји 950,00 динара, у колони износ ПДВ-а стоји 190,90 динара, а                         
треба да стоји 190,00 динара и у колони укупна вредност понуде за оквирне количине са ПДВ-ом стоји 
1.145,40 динара, а треба да стоји 1.140,00 динара. За ставку под редним  бројем 36 (плетена жица за ограду) у 
колони укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а стоји 74.727,00 динара, а треба да стоји 
74.730,00динара. У колони износ ПДВ-а стоји 14.945,40 динара, а треба  да стоји 14.946,00 динара и у 
колони укупна вредност понуде за оквирне количине са ПДВ-ом стоји 89.672,40 динара, а треба да стоји 
89.676,00 динара. За ставку под редним бројем 37 (боја за бетон) у колони укупна вредност понуде за 
оквирне количине без ПДВ-а стоји 35.362,50 динара, а треба да стоји 35.363,00 динара. У колони износ 
ПДВ-а стоји 7.072,50 динара, а  треба да стоји 7.072,60 динара и у колони укупна вредност понуде за оквирне 
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количине са ПДВ-ом стоји 42.435,00 динара, а треба да стоји 42.435,60 динара. За ставку под редним бројем 
44 (ЦВ профил за гипсане плоче ширина 10мм) у колони укупна вредност понуде за оквирне количине без 
ПДВ-а стоји 15.237,50 динара, а треба да стоји 15.238,00 динара. Уколони износ ПДВ-а стоји 3.047,50 динара 
а треба да стоји 3.047,60 динара и у колони укупна вредност понуде за оквирне количине са ПДВ-ом стоји 
18.285,00 динара, а треба да стоји 18.285,60 динара. За ставку под редним бројем 48 (гипсане плоче д=12мм)  
у колони укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а стоји 105.397,50 динара, а треба да стоји 
105.400,00 динара. У колони износ ПДВ-а стоји 21.079,50 динара, а треба да стоји 21.080,00 динара и у 
колони укупна вредност понуде за оквирне количине са ПДВ-ом стоји 126.477,00 динара, а треба да стоји 
126.480,00 динара. За ставку под редним  броем  61 (блок бетонски 20х20х40) у колони укупна вредност 
понуде за оквирне количине без ПДВ-а стоји 31.418,00 динара, а треба да стоји 31.420,00 динара. У колони 
износ ПДВ-а стоји 6.283,600динара, а треба да стоји 6.284,00 динара и у колони укупна вредност понуде за 
оквирне количине са ПДВ-ом стоји 37.701,60 динара, а треба да стоји 37.704,00 динара. За ставку под 
редним бројем 62 (мрежа арматурна Ǿ6 24м²) у колони укупна вредност понуде за оквирне количине без 
ПДВ-а стоји 21.083,53 динара, а треба да стоји 21.083,55 динара У колони укупна вредност понуде за 
оквирне количине са ПДВ-ом стоји 25.300,23 динара, а треба да стоји 25.300,26 динара. За ставку под 
редним  бројем 65 (ферт испуна 14) у колони укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а стоји 
4.743,41 динара, а треба да стоји 4.743,00 динара. У колони износ ПДВ-а стоји 948,68 динара, а                         
треба да стоји 948,60 динара и у колони укупна вредност понуде за оквирне количине са ПДВ-ом стоји 
5.692,09 динара а треба да стоји 5.691,60 динара. За ставку под редним  бројем 66 (стиродур 3цмPF) у колони 
укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а стоји 12.420,00 динара, а треба да стоји 12.420,16 
динара. У колони износ ПДВ-а стоји 2.484,00 динара, а треба да стоји 2.484,03 динара и у колони укупна 
вредност понуде за оквирне количине са ПДВ-ом стоји 14.904,00 динара а треба да стоји 14.904,19 динара. 
За ставку под редним бројем 74 (профи звучна трака UW профил 5cm)  у колони укупна вредност понуде за 
оквирне количине без ПДВ-а стоји 3.162,50 динара, а треба да стоји 3.163,00 динара. У колони износ ПДВ-а 
стоји 632,50 динара, а треба да стоји 632,60 динара и у колони укупна вредност понуде за оквирне количине 
са ПДВ-ом стоји 3.795,00 динара а треба да стоји 3.795,60 динара. На страни 31/63 УКУПНО ЗА 2019. 
годину у колони укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а стоји 4.262.147,94 динара, а треба 
да стоји 4.262.162,47 динара. У колони укупна вредност понуде за оквирне количине са ПДВ-ом стоји 
5.114.577,53 динара а треба да стоји 5.114.594,96 динара. На страни 32/63 Укупна вредност понуде према 
оквирним количинама за 2019. годину укупна вредност понуде према оквирним количинама за 2019. године 
стоји 4.262.147,94 динара без ПДВ-а, а треба да стоји 4.262.162,47 динара без ПДВ-а, за укупну вредност 
вредност понуде са ПДВ-ом стоји 5.114.577,53 динара, а треба да стоји 5.114.594,96 динара. У Обрасцу 
понуде за 2020. годину за ставку под редним бројем 9 (кровни покривач ондулајн) у колони укупна вредност 
понуде за оквирне количине без ПДВ-а стоји 79.065,38 динара, а треба да стоји 79.065,00 динара. У колони 
износ ПДВ-а стоји 15.813,08 динара, а треба да стоји 15.813,00 динара и у колони укупна вредност понуде за 
оквирне количине са ПДВ-ом стоји 94.878,45 динара, а треба да стоји 94.878,00 динара. За ставку под редним 
бројем 10 (ТР лим пластифицирани) у колони укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а 
стоји 76.400,25 динара, а треба да стоји 76.400,00 динара. У колони износ ПДВ-а стоји 15.280,05 динара, а 
треба да стоји 15.280,00 динара и у колони укупна вредност понуде за оквирне количине са ПДВ-ом стоји 
91.680,30 динара, а треба да стоји 91.680,00 динара. За ставку под редним  бројем 15 (тер папир) у колони 
укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а стоји 14.622,65 динара, а треба да стоји 14.622,00 
динара. У колони износ ПДВ-а стоји 2.924,53 динара, а треба да стоји 2.924,40 динара и у колони укупна 
вредност понуде за оквирне количине са ПДВ-ом стоји 17.547,18 динара, а треба да стоји 17.546,40 динара. 
За ставку под редним бројем 16 (ексери) у колони укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а 
стоји 54.960,80 динара, а треба да стоји 54.960,00 динара. У колони износ ПДВ-а стоји 10.992,16 динара, а 
треба да стоји 10.992,00 динара и у колони укупна вредност понуде за оквирне количине са ПДВ-ом стоји 
65.952,96 динара, а треба да стоји 65.952,00 динара. За ставку под редним броем 17 (грађевинска арматура Ǿ6 
до Ǿ12мм) у колони укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а стоји 83.862,60 динара, а треба 
да стоји 83.860,00 динара. У колони износ ПДВ-а стоји 16.772,00 динара, а треба да стоји 16.772,00 динара и 
у колони укупна вредност понуде за оквирне количине са ПДВ-ом стоји 100.635,12 динара, а треба да стоји 
100.632,00 динара. За ставку по редним број 18 (цемент џак 50кг) у колони укупна вредност понуде за 
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оквирне количине без ПДВ-а стоји 31.507,70 динара, а треба треба да стоји 31.500,00 динара. У колони 
износ ПДВ-а стоји 6.301,54 динара, а треба да стоји 6.300,00 динара и у колони укупна вредност понуде за 
оквирне количине са ПДВ-ом стоји 37.809,24 динара, а треба да стоји 37.800,00 динара. За ставку под редним 
бројем 29 (шраф за гипс плоче 4х25мм) у колони укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а 
стоји 4.915,68 динара, а треба да стоји 4.900,00 динара, у колони износ ПДВ-а стоји 983,14 динара а  треба да 
стоји 980,00 динара, у колони укупна вредност понуде за оквирне количине са ПДВ-ом стоји 5.898,81 динара 
а треба да стоји 5.880,00 динара. За ставку по редним број 30 (типл за гипс плоче 6/60) у колони укупна 
вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а стоји 5.330,25 динара, а треба да стоји 5.310,00 динара, у 
колони износ ПДВ-а стоји 1.066,05 динара а треба да стоји 1.062,00 динара, у колони укупна вредност 
понуде за оквирне количине са ПДВ-ом стоји 6.396,30 динара а треба да стоји 6.372,00 динара. За ставку по 
редним бројем 35 (фугомал) у колони укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а стоји 
62.186,25 динара, а треба да стоји 62.187,50 динара, у колони износ ПДВ-а стоји 12.437,25 динара а треба да 
стоји 12.437,50 динара.У колони укупна вредност понуде за оквирне количине са ПДВ-ом стоји 74.623,50 а 
треба да стоји 74.625,00 динара. За ставку по редним бројем 47 (кровни покривач цреп) у колони укупна 
вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а стоји 52.118,00 динара, а треба да стоји 52.120,00 динара, у 
колони износ ПДВ-а стоји 10.423,60 динара а треба да стоји 10.424,00 динара у колони укупна вредност 
понуде за оквирне количине са ПДВ-ом стоји 62.541,60 динара а треба да стоји 62.544,00 динара. За ставку 
по редним бројем 53 (типл 6 мм кнауф) уколони укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а 
стоји 1.421,40 динара, а треба да стоји 1.420,00 динара у колони износ ПДВ-а стоји 284,28 динара а треба да 
стоји 284,00 динара, у колони укупна вредност понуде за оквирне количине са ПДВ-ом стоји 1.705,68 а треба 
да стоји 1.704,00 динара. За ставку по редним бројем 54 (стаклена вуна-минерална вуна) у колони укупна 
вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а стоји 51.596,82 динара, а треба да стоји 51.597,00 динара, у 
колони износ ПДВ-а стоји 10.319,36 динара а треба да стоји 10.319,40 динара, у колони укупна вредност 
понуде за оквирне количине са ПДВ-ом стоји 61.916,18 динара а треба да стоји 61.916,40 динара. За ставку 
по редним бројем 61 (блок бетонски 20x20x40) у колони укупна вредност понуде за оквирне количине без 
ПДВ-а стоји 64.721,08 динара, а треба да стоји 64.720,00 динара, у колони износ ПДВ-а стоји 12.944,22 
динара а треба да стоји 12.944,00 динара, у колони укупна вредност понуде за оквирне количине са ПДВ-ом 
стоји 77.665,30 динара а треба да стоји 77.664,00 динара. За ставку по редним бројем 78 (завртањ за профиле 
3,5x35) у колони укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а стоји 118,45 динара, а треба да 
стоји 118,00 динара, у колони износ ПДВ-а стоји 23,69 динара а треба да стоји 23,60 динара, у колони укупна 
вредност понуде за оквирне количине са ПДВ-ом стоји 142,14 а треба да стоји 141,60 динара. За ставку по 
редним бројем 79 (завртањ за профиле 3,5x25) у колони укупна вредност понуде за оквирне количине без 
ПДВ-а стоји 94,76 динара, а треба да стоји 95,00 динара у колони износ ПДВ-а стоји 18,95 динара а треба 
треба да стоји 19,00 динара, у колони укупна вредност понуде за оквирне количине са ПДВ-ом стоји 113,71 
динара а треба да стоји 114,00 динара. За ставку по редним бројем 81 (бодљикава жица) у колони укупна 
вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а стоји 5.614,53 динара, а треба да стоји 5.614,50 динара, у 
колони износ ПДВ-а стоји 1.122,91 динара а треба да стоји 1.122,90 динара, у колони укупна вредност 
понуде за оквирне количине са ПДВ-ом стоји 6.737,44 динара а треба да стоји 6.737,40 динара. За ставку по 
редним бројем 82 у колони укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а стоји 355,35 динара, а 
треба да стоји 355,50 динара, у колони износ ПДВ-а стоји 71,07 динара а  треба да стоји 71,10 динара, у 
колони укупна вредност понуде за оквирне количине са ПДВ-ом стоји 426,42 динара а треба да стоји 426,60 
динара. На страни 36/63 УКУПНО ЗА 2020. годину у колони укупна вредност понуде према оквирним 
количинама без ПДВ-а стоји 7.764.671,94 динара, а треба да стоји 7.764.624,50 динара, у колони укупна 
вредност понуде за оквирне количине са ПДВ-ом стоји 9.317.606,33 динара а треба да стоји 9.317.549,40 
динара. На страни 37/63 Укупна вредност понуде према оквирним количинама за 2020. годину укупна 
вредност понуде према оквирним количинама за 2020. године без ПДВ-а стоји 7.764.671,94 динара, а треба 
да стоји 7.764.624,50 динара без ПДВ-а, за укупну вредност вредност понуде са ПДВ-ом стоји стоји 
9.317.606,33 динара а треба да стоји 9.317.549,40 динара. 
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У Обрасцу понуде за 2021. годину за ставку под редним бројем 29 (шраф за гипс плоче 4x25 mm)  у колони 
укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а стоји 2.005,60 динара, а треба да стоји 2.000,00 
динара, у колони износ ПДВ-а стоји 401,12 динара а треба да стоји 400,00 динара, у колони укупна вредност 
понуде за оквирне количине са ПДВ-ом стоји 2.406,71динара а треба да стоји 2.400,00 динара. За ставку по 
редним бројем 45 (плетена жица поцинкована Ih =180 cm) у колони укупна вредност понуде за оквирне 
количине без ПДВ-а стоји 81.549,00 динара, а треба да стоји 81.550,00 динара у колони износ ПДВ-а стоји 
16.309,80 динара а треба да стоји 16.310,00 динара, у колони укупна вредност понуде за оквирне количине са 
ПДВ-ом стоји 97.858,80 динара а треба да стоји 97.860,00 динара. За ставку по редним бројем 47 (кровни 
покривач цреп) у колони укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а стоји 53.160,36 динара а 
треба да стоји 53.160,00 динара, у колони износ ПДВ-а стоји 10.632,07 динара треба да стоји 10.632,00 
динара, у колони укупна вредност понуде за оквирне количине са ПДВ-ом стоји 63.792,43 динара а треба да 
стоји 63.792,00 динара. За ставку по редним бројем 53 (типл 6mm за кнауф) у колони укупна вредност 
понуде за оквирне количине без ПДВ-а стоји 724,91 динара, а треба да стоји 720,00 динара, у колони износ 
ПДВ-а стоји 144,98 динара а треба да стоји 144,00 динара, у колони укупна вредност понуде за оквирне 
количине са ПДВ-ом стоји 869,90 динара а треба да стоји 864,00 динара. За ставку по редним бројем 55 (гипс 
футенфилер 5кг) у колони укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а стоји 3.533,38 динара, а 
треба да стоји 3.533,40 динара у колони укупна вредност понуде за оквирне количине са ПДВ-ом стоји 
4.240,06 динара а треба да стоји 4.240,08 динара. За ставку по редним бројем 78 (завртањ за просиле 3,5x35)  
у колони укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а стоји 120,82 динара, а треба да стоји 
121,00 динара, у колони износ ПДВ-а стоји 24,16 динара а треба да стоји 24,20 динара у колони укупна 
вредност понуде за оквирне количине са ПДВ-ом стоји 144,98 динара а треба да стоји 145,20 динара. За 
ставку по редним бројем 79 (завртањ за профиле 3,5x25) у колони укупна вредност понуде за оквирне 
количине без ПДВ-а стоји 96,66 динара, а треба да стоји 97,00 динара, у колони износ ПДВ-а стоји 19,33 
динара а треба да стоји 19,40 динара, у колони укупна вредност понуде за оквирне количине са ПДВ-ом 
стоји 115,99 динара а треба да стоји 116,40 динара. За ставку по редним бројем 82 (гипс шрафови црни 4 цм) 
у колони укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а стоји 362,46 динара, а треба да стоји 
363,00 динара, у колони износ ПДВ-а стоји 72,49 динара а треба да стоји 72,60 динара, у колони укупна 
вредност понуде за оквирне количине са ПДВ-ом стоји 434,95 динара а треба да стоји 435,60 динара. На 
страни 40/63 УКУПНО ЗА 2021. годину, у колони укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а 
стоји 6.269.132,88 динара, а треба да стоји 6.269.124,10 динара, у колони укупна вредност понуде за оквирне 
количине са ПДВ-ом стоји 7.522.959,46 динара а треба да стоји 7.522.948,92 динара. На страни 42/63 Укупна 
вредност понуде према оквирним количинама за 2021. годину за укупну вредност понуде према оквирним 
количинама за 2021. године стоји 6.269.132,88 динара, а треба да стоји 6.269.124,10 динара, за укупну 
вредност вредност понуде са ПДВ-ом стоји стоји 7.522.959,46 динара а треба да стоји 7.522.948,92 динара. На 
страни 43/63 Укупна вредност  понуде према оквирним количинама за све три године (2019, 2020 и 2021 
годину) за укупну вредност понуде за све три године без ПДВ-а стоји 18.295.952,77 динара, а треба да стоји 
18.295.911,07 динара, за укупну вредност понуде са ПДВ-ом стоји 21.955.143,32 динара а треба да стоји 
21.955.093,28 динара.  
 
У складу са чланом 93. став 4. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевана сагласност за рачунску 
исправку коју је он благовремено доставио. 
 
Како је понуда понуђача „BIMBO“  д.о.о. Београд, испунила све захтеве дефинисане конкурсном 

документацијом, понуда је оцењена као прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о 

јавним набавкама. 

 

4) Понуда понуђача „ЈОВСТА“ д.о.о. Београд, 07 број 404-ЈН-155/19-09 од 08.11.2019. године по 

понуђеној цени од 14.744.324,00 динара без ПДВ-а (после рачунске исправке) је прихватљива, у складу са 

одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:19 часова.  

Понуђени су следећи услови набавке:  

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2019. годину износи: 4.292.378,50 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2020. годину износи: 6.186.552,50 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2021. годину износи: 4.265.393,00 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за све три године износи: 14.744.324,00 динара.  
 
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум на три године, за 2019., 2020. и 2021. годину; 
ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум 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; 
 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена по години;  
ВАЖЕЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног потписивања 
односно важи до финансијске реализације, у зависности који услов пре наступи. 
НАЧИН ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: Појединачни уговор о јавној набавци се 
закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цене, начина и рокова плаћања, 
као и рокова и начина испоруке добара и других битних елемената за извршење предметне набавке. Након 
закључења оквирног споразума, када настане потреба наручиоца за предметом набавке, наручилац ће позвати 
добављача који је понудио најнижу цену за дату годину, за закључење појединачног уговора. Дакле, уговор за 
сваку појединачну годину закључује се са Добављачем који је за ту годину понудио најнижу цену. Добављач је 
дужан да се у року од 3 (три) дана одазове позиву за закључење појединачног уговора. Уколико се добављач 
са најнижом понуђеном ценом за предметну набавку из спецификације у понуди за дату годину не одазове на 
позив наручиоца за закључење уговора, наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења и позвати 
првог следећег добављача који је најповољнији  по  цени  за  дату  годину  и  тако  редом. 
Уколико изабрани добављач није у могућности да испоручи добра (из било ког разлога), дужан је да  одмах 
или најкасније у року од 1 (једног) дана по пријему позива, писаним путем извести наручиоца. 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: Цена је фиксна у динарима до окончања уговора; 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање се врши у року до 45 дана по извршеној испоруци добара и пријему 
појединачне фактуре, а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема, у складу са чланом 3. и 
4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.Гл. 119/12, 68/15 и 
113/17). Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна.  
РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: сукцесивно, 5 дана од дана пријема писаног захтева    Наручиоца;   
МЕСТО ИСПОРУКЕ: централни магацин МУП-а, Милорада Јовановића број 7, Београд и магацини 
крајњих корисника наручиоца на територији Републике Србије; 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде.   
 
Рачунском провером понуде понуђача „ЈОВСТА“ д.о.о. Београд утврђено је да је дошло до рачунске 
грешке у обрасцу понуде са обрасцем структуре цена за све три године.  

У Обрасцу понуде за 2020. годину уочене су следеће рачунске грешке: за ставку под редним број 30 (типл за 
гипс плоче 6/60) у колони укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а стоји 13.938,75 динара, а 
треба да стоји13.950,00. У колони износ ПДВ-а стоји 2.787,75динара, а треба да стоји 2.790,00 динара, и у 
колони укупна вредност понуде за оквирне количине са ПДВ-ом стоји 16.726,50 динара, а треба да стоји 
16.740,00динара. За ставку под редним бројем 58 (гипс типл 10х65 гужвајући са шрафом) у колони укупна 
вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а стоји 3.123,75 дианар, а треба да стоји 3.125,00 динара. У 
колони износ ПДВ-а стоји 624,75 дианар, а треба да стоји 625,00 динара, и у колони укупна вредност понуде 
за оквирне количине са ПДВ-ом стоји 3.748,50 динара, а треба да стоји 3.750,00 динара. За ставку под 
редним бројем 78 (завртањ за профиле 3,5х35) у колони укупна вредност понуде за оквирне количине без 
ПДВ-а стоји 110,25 динара, а треба да стоји 110,00 динара. У колони износ ПДВ-а стоји 22,05 динара, а                         
треба да стоји 22,00 динара, и у колони укупна вредност понуде за оквирне количине са ПДВ-ом стоји 
132,30 динара, а треба да стоји 132,00 динара. На страни 36/63 У колони укупна вредност понуде за оквирне 
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количине без ПДВ-а стоји 6.186.540,25 динара, а треба да стоји 6.186.552,50 динара, у колони износ ПДВ-а 
стоји 1.237.308,05 динара, а треба да стоји 1.237.310,50 динара и у колони укупна вредност понуде за оквирне 
количине са ПДВ-ом стоји 7.423.848,30 динара, а треба да стоји 7.423.863,00 динара. На страни 37/63 за 
укупну вредност понуде према оквирним количинама за 2020. годину  без ПДВ-а стоји 6.186.540,25 динара, а 
треба да стоји 6.186.552,50 динара. За укупну вредност понуде са ПДВ-ом стоји 7.423.848,30 динара, а треба 
да стоји 7.423.863,00 динара.  У Обрасцу понуде за 2021. годину уочене су следеће рачунске грешке: за ставку 
под редним бројем 1 (резана грађа 10/10 cm) у колони укупна вредност понуде за оквирне количине са 
ПДВ-ом стоји 176.636,00 динара а треба да стоји 174.636,00 динара. За ставку под редним бројем 2 (резана 
грађа 10/12 cm),  у  колони укупна вредност понуде за оквирне количине са ПДВ-ом стоји 176.636,00 динара 
а треба да стоји 174.636,00 динара. За ставку под редним бројем 30 (типл за гипс плоче 6/60) у колони 
укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а стоји 6.504,75 динара а треба да стоји 6.500,00 
динара, у колони износ ПДВ-а стоји 1.300,95 динара а треба да стоји 1.300,00 динара, у колони укупна 
вредност понуде за оквирне количине са ПДВ-ом стоји 7.805,70 динара а треба да стоји 7.800,00 динара. За 
ставку под редним бројем 53 (типл 6 mm за кнауф), у колони укупна вредност понуде за оквирне количине 
без ПДВ-а стоји 3.296,48 динара а треба да стоји 3.300,00 динара у колони износ ПДВ-а стоји 659,30 динара 
а треба да стоји 660,00 динара, у колони укупна вредност понуде за оквирне количине са ПДВ-ом стоји 
3.955,77 динара а треба да стоји 3.960,00 динара. На страни 40/63 УКУПНО ЗА 2021. годину, у колони 
укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а стоји 4.292.378,50 динара а треба да стоји 
4.265.393,00 динара, у колони износ ПДВ-а стоји 858.475,70 динара а треба да стоји 853.078,60 динара, у 
колони укупна вредност понуде за оквирне количине са ПДВ-ом стоји 5.150.854,20 динара а треба да стоји 
5.118.471,60 динара. На страни 42/63 Укупна вредност понуде према оквирним количинама за 2021. годину, 
за укупну вредност понуде према оквирним количинама за 2021. годину без ПДВ-а стоји 4.265.394,23 динара 
а треба да стоји 4.265.393,00 динара, за укупну вредност понуде са ПДВ-ом стоји 5.118.473,07 динара а треба 
да стоји 5.118.471,60 динара. На страни 43/63 Укупна вредност  понуде према оквирним количинама за све 
три године (2019, 2020 и 2021 годину), за укупну вредност понуде према оквирним количинама за 2021. 
године без ПДВ-а стоји 14.744.312,98 динара а треба да стоји 14.744.324,00 динара, за укупну вредност 
понуде са ПДВ-ом стоји 17.693.175,58 динара а треба да стоји 17.693.188,80 динара. 
У складу са чланом 93. став 4. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевана сагласност за рачунску 
исправку коју је он благовремено доставио. 
 
Како је понуда понуђача „ЈОВСТА“ д.о.о. Београд, испунила 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 добара – Грађевински материјал, ЈН број 155/19, Наручилац је 

прибавио прихватљиве понуде следећих понуђача: 

1) „BOJAN“ д.о.о. Београд, 07 број 404-ЈН-155/19-06 од 06.11.2019. године по понуђеној цени за 
оквирне количине за 2019. годину у износу од 4.186.835,00 динара без ПДВ-а, за 2020. годину у износу 
од 5.862.995,00 динара без ПДВ-а и за 2021. годину у износу од 3.795.535,00 динара без ПДВ-а што 
укупно за све три године према окиврним количинама износи 13.845.365,00 динара без ПДВ-а; 

2) „Tehnokomerc“ д.о.о. Крушевац, 07 број 404-ЈН-155/19-07 од 08.11.2019. године по понуђеној цени 
за оквирне количине за 2019. годину у износу од 3.121.660,00 динара без ПДВ-а, за 2020. годину у 
износу од 4.722.380,00 динара без ПДВ-а и за 2021. годину у износу од 3.032.062,50 динара без ПДВ-а 
што укупно за све три године према окиврним количинама износи 10.876.102,50 динара без ПДВ-а; 

3) „BIMBO“  д.о.о. Београд, 07 број 404-ЈН-155/19-08 од 08.11.2019. године по понуђеној цени за 
оквирне количине за 2019. годину у износу од 4.262.162,47 динара без ПДВ-а, за 2020. годину у износу 
од 7.764.624,50 динара без ПДВ-а и за 2021. годину у износу од 6.269.124,10 динара без ПДВ-а што 
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укупно за све три године према окиврним количинама износи 18.295.911,07 динара без ПДВ-а (после 
рачунске исправке); 

4) „ЈОВСТА“ д.о.о. Београд, 07 број 404-ЈН-155/19-09 од 08.11.2019. године по понуђеној цени за 
оквирне количине за 2019. годину у износу од 4.292.378,50 динара без ПДВ-а, за 2020. годину у износу 
од 6.186.552,50 динара без ПДВ-а и за 2021. годину у износу од 4.265.393,00 динара без ПДВ-а што 
укупно за све три године према окиврним количинама износи 14.744.324,00 динара без ПДВ-а (после 
рачунске исправке). 

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

IV 
 
 

 Сходно наведеном, Оквирни споразум у отвореном поступку јавне набавке добара – Грађевински 
материјал, ЈН број 155/19, закључује се на период од три године (2019. 2020. и 2021. годину) и то: 

 

      ● са понуђачем „Tehnokomerc“ д.о.о. Крушевац, на основу понуде 07 број 404-ЈН-155/19-07 од 

08.11.2019. године на период од три године за 2019, 2020. и 2021. годину на износ процењене вредности 

предметне набавке према оквирним количинама од 14.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде 

понуђача према оквирним количинама за 2019, 2020. и 2021. годину  износи 10.876.102,50 динара без ПДВ-

а) и то:       

    - за 2019. годину 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 2019. 

годину износи 3.121.660,00 динара без ПДВ-а); 

    - за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 

6.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. 

годину износи 4.722.380,00 динара без ПДВ-а); 

    - за 2021. годину 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 2021. 

годину износи 3.032.062,50 динара без ПДВ-а); 

      ● са понуђачем „BOJAN“ д.о.о. Београд, на основу понуде 07 број 404-ЈН-155/19-06 од 08.11.2019. 

године на период од три године за 2019, 2020. и 2021. годину на износ процењене вредности предметне 

набавке према оквирним количинама од 14.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача 

према оквирним количинама за 2019, 2020. и 2021. годину  износи 13.845.365,00 динара без ПДВ-а) и то:       

    - за 2019. годину 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 2019. 

годину износи 4.186.835,00 динара без ПДВ-а); 

    - за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 

6.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. 

годину износи 5.862.995,00 динара без ПДВ-а); 

    - за 2021. годину 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 2021. 

годину износи 3.795.535,00 динара без ПДВ-а); 
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     ● са понуђачем „ЈОВСТА“ д.о.о. Београд, на основу понуде 07 број 404-ЈН-155/19-09 од 08.11.2019. 

године на период од три године за 2019, 2020. и 2021. годину на износ процењене вредности предметне 

набавке према оквирним количинама од 14.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача 

према оквирним количинама за 2019, 2020. и 2021. годину  износи 14.744.324,00 динара без ПДВ-а) и то:       

    - за 2019. годину 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 2019. 

годину износи 4.292.378,50 динара без ПДВ-а); 

    - за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 

6.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. 

годину износи 6.186.552,50 динара без ПДВ-а); 

    - за 2021. годину 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 2021. 

годину износи 4.265.393,00 динара без ПДВ-а); 

● са понуђачем „BIMBO“  д.о.о. Београд, на основу понуде 07 број 404-ЈН-155/19-08 од 08.11.2019. 

године на период од три године за 2019, 2020. и 2021. годину на износ процењене вредности предметне 

набавке према оквирним количинама у износу од 14.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде 

понуђача према оквирним количинама за 2019, 2020. и 2021. годину  износи 18.295.911,07 динара без ПДВ-

а) и то:       

    - за 2019. годину 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 2019. 

годину износи 4.262.162,47 динара без ПДВ-а); 

    - за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 

6.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. 

годину износи 7.764.624,50 динара без ПДВ-а); 

    - за 2021. годину 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 2021. 

годину износи 6.269.124,10 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 

 


