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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-8/20-09 

Датум: 24.07.2020. 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 о стручној оцени понуда 07 број 404-ЈН-8/20-08 од 20.07.2020. године у отвореном 
поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке добара - Ситан инвентар, ЈН број 8/20, доносим 

 
О Д Л У К У 

о закључењу оквирног споразума  
 
 

1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Оквирни споразум у отвореном поступаку јавне набавке добара: Ситан 
инвентар, ЈН број 8/20, са понуђачем:  

 
„Frigotherm“ д.о.о. Београд, ул. Кнеза Мутимира 4, на износ процењене вредности јавне набавке за 

2020. годину и 2021. годину од 30.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 
оквирним количинама за 2020. годину и 2021. годину износи 30.328.425,00 динара без ПДВ-а), и то: 

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

20.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. 

годину износи 19.909.760,00  динара без ПДВ-а) и 

    - за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 

10.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2021. 

годину износи 10.418.665,00 динара без ПДВ-а). 

2.  Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 
 
3. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Министарства у року од 3 

(три) дана од дана њеног доношења. 
 

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-8/20-02 од 16.06.2020. године, 
Министарство унутрашњих послова као Наручилац, спровело је отворени поступак јавне набавке добара са 
закључењем оквирног споразума на период од три године (за 2020. 2021. и 2022. годину): Ситан инвентар, 
ЈН број 8/20. 
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У складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним набавкама, уколико Наручилац не добије унапред 

одређени број прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни споразум са мањим бројем 
понуђача, односно и са једним. 

  
           Процењена вредност јавне набавке за три године износи 35.000.000,00 динара без ПДВ-а и то: 
        

- за 2020. годину: 20.000.000,00 динара без пдв-а; 
- за 2021. годину: 10.000.000,00 динара без пдв-а; 
- за 2022. годину: 5.000.000,00 динара без пдв-а. 

 
Критеријум за избор најповољније понуде - најнижа понуђена цена по години. 

 
  Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2020. годину, 
економска класификација 4269. 
       
            Рок за подношење понуда био је 17.07.2020. године до 10:00 часова. 

 
  Благовремено је понуду доставио понуђач: 
 

            1. „Frigotherm“ д.о.о. Београд, ул. Кнеза Мутимира 4. 
 

            Поступак отварања понуда спроведен је дана 17.07.2020. године, са почетком у 12:00 часова, а 
окончан истог дана у 12:50 часова. 

 

II 
 

 

Након разматрања понуде утврђено је следеће: 
 

   1)  Да је понуда понуђача „Frigotherm“ д.о.о. Београд, ул. Кнеза Мутимира 4, број  07 бр.404-ЈН-8/20-
06 од 17.07.2020. године са укупном понуђеном ценом за оквирне количине за 2020. 2021. и 2022. годину у 
износу од 35.622.325,00 динара без ПДВ–а  прихватљива,  у складу са одредбама члана 3. став 1 тачка 33. 
ЗЈН–а. 
        
   Понуђач „Frigotherm“ д.о.о. Београд, ул. Кнеза Мутимира 4, доставио је понуду 07 бр. 404-ЈН-
8/20-06 од 17.07.2020. године. Понуда је благовремена, пристигла је дана 17.07.2020. године у 09:22 часова.  
   
Понуђени су следећи услови набавке:  
 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2020. годину износи: 19.909.760,00 
динара. 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2021. годину износи: 10.418.665,00 
динара. 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2022. годину износи: 5.293.900,00 динара. 

 Укупна вредност понуде према оквирним количинама без ПДВ-а за све три године износи: 
35.622.325,00 динара.  

 Укупна вредност понуде према оквирним количинама са ПДВ-ом за све три године износи: 
42.746.790,00 динара.  
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ВАЖНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум важи на период од три године, за 2020, 2021. 
и 2022. 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;  
ВАЖНОСТ 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.  
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: Цена је фиксна у динарима до окончања уговора; 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана по извршеној испоруци, 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 („Службени гласник Републике Србије“, број 113/17); 
РОК  И  ДИНАМИКА  ИСПОРУКЕ:  сукцесивно, у року од 10 дана од дана пријема писаног захтева 
Наручиоца; 
МЕСТО ИСПОРУКЕ: Објекат Министарства СХ „Бежанијска Коса“, ул. Љубинке Бобић 14, Београд. 
ГАРАНЦИЈА: Пoнуђач даје гаранцију за квалитет према декларацији произвођача. Гарантни рок почиње да 
важи од дана пријема добара. Предметна добра се испоручују у оригиналној произвођачкој амбалажи која 
садржи декларацију са свим неопходним подацима о добру. Понуђач се обавезује да добра која испоручује 
имају прописане, односно декларисане карактеристике  у складу са важећим законским прописима и 
стандардима Републике Србије. Добра морају бити здравствено исправна и безбедна за људску употребу, 
Законом о предметима опште употребе („Сл. Гласник РС“ бр. 25/19)  и подзаконским актима који уређују 
област производње и промет предметних добара.    
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде. 

 
Наручилац задржава право да, по потреби, промени наведене оквирне количине тражених добара, с тим да се 
набавка евентуалних додатних количина врши по ценама које не могу бити више од цена из понуде 
Понуђача и искључиво до назначене вредности уговора, при чему таква промена количина важи од наредног 
дана од дана обавештења Понуђача о промени количина. 
 
Код оквирног споразума са једним Добављачем, ако се у току реализације уговора се јави потреба за сродним 
добрима која нису наведена у обрасцу спецификације, Наручилац ће позвати Добављача да достави понуду 
на основу свог важећег ценовника и на основу писане сагласности наручиоца на дату понуду Добављача у 
погледу врсте, количине, квалитета и цене, добављач ће испоручити потребна добра, али искључиво до 
назначене вредности уговора. 
 
Посебни захтеви од којих зависи прихватљивост понуде: 
 
ДОСТАВА УЗОРАКА: Понуђач „Frigotherm“ д.о.о. Београд, ул. Кнеза Мутимира 4 доставио је све 
захтеване узорке из спецификације за 2020. годину (1-184), а што је и констатовано Записником о 
преузимању узорака. Предметни узорци прегледани су од стране чланова комисије испред крајњег корисника 
Наручиоца. 
Наручилац је захтевао доставу узорака из следећих разлога: 
- како би се утврдило да ли визуелно и функционално одговарају својој намени, односно прописаним 
захтевима;  
- да би наручилац могао на адекватан начин да изврши оцену достављених понуда, односно да утврди да ли је 
достављена понуда одговарајућа; 
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- да би након закључења уговора са  Добављачем Наручилац могао извршити квалитативни пријем 
предметних добара.  
 

Понуђач „Frigotherm“ д.о.о. Београд, ул. Кнеза Мутимира 4 је за оквирне количине за 2021. 
годину понудио укупну цену од 10.418.665,00динара без ПДВ-а, која је већа од износа процењене вредности 
јавне набавке за ту годину која износи  10.000.000,00 динара без ПДВ-а.  Такође, понуђач је за оквирне 
количине за 2022. годину понудио укупну цену од 5.293.900,00 динара без ПДВ-а, која је већа од износа 
процењене вредности јавне набавке за ту годину која износи  5.000.000,00 динара без ПДВ-а. Узимајући у 
обзир ставове Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, да уколико наручилац 
уговор закључује на износ процењене вредности јавне набавке, а не на износ који се добија множењем 
оквирних количина са јединичним ценама, не може се одбити понуда чија укупна цена прелази процењену 
вредност јавне набавке. 
 

Како је понуђач „Frigotherm“ д.о.о. Београд, ул. Кнеза Мутимира 4, 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 са закључењем оквирног споразума јавне набавке добара, Ситан инвентар, ЈН 
број 8/20, Наручилац је прибавио прихватљиву понуду:  

 
- понуђача „Frigotherm“ д.о.о. Београд, ул. Кнеза Мутимира 4, 07 број 404-ЈН-8/20-06 од 

17.07.2020. године по понуђеној цени за оквирне количине за 2020. годину у износу од 19.909.760,00  динара 
без ПДВ-а, за 2021. годину у износу од 10.418.665,00 динара без ПДВ-а за 2022. годину у износу од 
5.293.900,00 динара без ПДВ-а што укупно за све три године према окиврним количинама износи 
35.622.325,00 динара без ПДВ-а. 

 
        Прихватљива понуда оцењивана је применом критеријума - најнижа понуђена цена по години. 

 

IV 
 

Наручилац је прибавио једну прихватљиву понуду, а како је одредбом члана 40. став 3. Закона о 
јавним набавкама предвиђено да уколико Наручилац не добије унапред одређени број прихватљивих 
понуда, исти може да закључи оквирни споразум са мањим бројем понуђача, односно и са једним у том 
случају сходно члану 40 став 4. Закона о јавним набавкама исти не може трајати дуже од две године. 

 

            Сходно наведеном, Оквирни споразум у отвореном поступку јавне набавке добара – Ситан 
инвентар, ЈН број 8/20, закључује се на период од две године (2020. и 2021. годину) са понуђачем 

 

„Frigotherm“ д.о.о. Београд, ул. Кнеза Мутимира 4, на износ процењене вредности јавне набавке за 
2020. годину и 2021. годину од 30.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 
оквирним количинама за 2020. годину и 2021. годину износи 30.328.425,00 динара без ПДВ-а), и то: 

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

20.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. 
годину износи 19.909.760,00 динара без ПДВ-а) и 
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    - за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 
10.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2021. 
годину износи 10.418.665,00 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 

 


