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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-21/19-11 
Датум 28.05.2019. 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), Извештаја Комисије о стручној оцени понуда 07 број 404-ЈН-21/19-10 од 
14.05.2019. године, доносим 
 

О Д Л У К У 
о закључењу оквирног споразума  

  ЈН број 21/19 
 

1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Оквирни споразум у поступку јавне набавке добара – Минерална 

вода газирана и негазирана, ЈН број 21/19, на период од 3 (три) године (за 2019., 2020 и 2021. 

годину):  

      - са групом понуђача „Кnjaz Miloš Natura“ д.о.о. Београд и „Кnjaz Miloš“ АД 
Аранђеловац, на период од три године за 2019., 2020. и 2021. годину на износ процењене 
вредности предметне набавке према оквирним количинама од 40.000.000,00 динара без ПДВ-а 
(укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2019., 2020. и 2021. годину 
износи 34.025.800,00 динара без ПДВ-а) и то: 
       

    - за 2019. 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 2019. годину износи 8.506.450,00 динара без ПДВ-а); 

    - 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 17.012.900 динара без ПДВ-а); 

    - 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 8.506.450,00 динара без ПДВ-а), 

 
- са понуђачем „Božilović – Luxor“ d.o.o. Свилајнац, на период од три године за 2019., 

2020. и 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 
количинама од 40.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 
оквирним количинама за 2019., 2020. и 2021. годину износи 35.957.250,00 динара без ПДВ-а) и то: 
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    - за 2019. 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 2019. годину износи 8.703.800,00 динара без ПДВ-а); 

    - 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 17.957.000,00 динара без ПДВ-а); 

    - 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 9.296.450,00 динара без ПДВ-а), 

 
- са понуђачем „Nectar“ д.о.о. Бачка Паланка, на период од три године за 2019., 2020. и 

2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 
40.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама 
за 2019., 2020. и 2021. годину износи 42.782.132,00 динара без ПДВ-а) и то: 
       

    - за 2019. 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 2019. годину износи 10.718.033,00 динара без ПДВ-а); 

    - 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 21.436.066 динара без ПДВ-а); 

    - 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 10.718.033,00 динара без ПДВ-а); 

 

        2.  Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 
 
        3. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и сајту Министарства унутрашњих 
послова 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. 40. и 40а. Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању отвореног 
поступка са закључењем оквирног споразума јавне набавке добара, 07 број 404-ЈН-21/19-02 од 
09.04.2019. године, Министарство унутрашњих послова као Наручилац, спровело је поступак 
јавне набавке: Минерална вода газирана и негазирана, за потребе Министарства унутрашњих 
послова, ЈН број 21/19. 

  
Процењена вредност јавне набавке за три године износи: 40.000.000,00 динара без 

ПДВ-а и то: 
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Опис       2019. година        2020. година         2021. година 

 
Минерална вода 
газирана и 
негазирана 

 
10.000.000,00 динара 

без ПДВ-а 

 
20.000.000,00 динара 

без ПДВ-а 

 
10.000.000,00 динара 

без ПДВ-а 
 

 
Укупно за све три 
године: 
 

     
40.000.000,00 динара без ПДВ-а 

 

 
  

Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП- за 
2019. годину, економска класификација 4268. 
            
            Рок за подношење понуда био је 10.05.2019. године до 10:00 часова. 

 
  Благовремено су  достављене понуде понуђача: 
 

1.  „Božilović – Luxor“ d.o.o. Свилајнац, Стевана Синђелића бр. 148,  

2. групе понуђача „Кnjaz Miloš Natura“ д.о.о. Београд, Кумодрашка бр. 255 и 
„Кnjaz Miloš“ АД Аранђеловац, Јужна индустријска зона бб, 

3. „Nectar“ д.о.о. Бачка Паланка, Новосадски пут бр. 9.  

 Поступак отварања понуда спроведен је дана 10.05.2019. године, са почетком у 12:00 
часова, а окончан истог дана у 12:20 часова. 

 
II 

      
          

Након разматрања понуда утврђено је следеће: 
 
 
       1)  Да је понуда понуђача „Božilović – Luxor“ d.o.o. Свилајнац, 07 бр. 404-ЈН-21/19-6 од 

10.05.2019. године са укупном понуђеном ценом за 2019., 2020. и 2021. годину од 35.957.250,00 

динара без ПДВ–а прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

        
  Понуда понуђача „Božilović – Luxor“ d.o.o. Свилајнац, 07 бр. 404-ЈН-21/19-6 од 
10.05.2019. године је благовремена, тј. пристигла је дана 10.05.2019. године у 07:37 часова.  
   
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА 2019. 
ГОДИНУ: 8.703.800,00 динара без ПДВ-а;    
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА 2019. 
ГОДИНУ: 10.444.560,00 динара са ПДВ-ом;   
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УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА 2020. 
ГОДИНУ: 17.957.000,00 динара без ПДВ-а;    
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА 2020. 
ГОДИНУ: 21.548.400,00 динара са ПДВ-ом;    
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА  2021. 
ГОДИНУ: 9.296.450,00 динара без ПДВ-а; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА  2021. 
ГОДИНУ: 11.155.740,00 динара са ПДВ-ом;   
  
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА СВЕ ТРИ 
ГОДИНЕ И ТО ЗА 2019., 2020. И 2021. ГОДИНУ: 35.957.250,00 динара без ПДВ-а;    
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА СВЕ ТРИ 
ГОДИНЕ И ТО ЗА 2019., 2020. И 2021. ГОДИНУ: 43.148.700,00 динара са ПДВ-ом;   
  
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена по години без ПДВ-а; 

ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: Јединичне цене су фиксне 60 дана од дана закључења Уговора. Након 
истека рока од 60 дана од дана закључења Уговора, за све време важења Уговора, уговорне стране 
су сагласне да се усклађивање јединичних цена добара може вршити, уз сагласност Наручиоца, а 
на захтев Добављача, уколико на тржишту дође до повећања или смањења цена добара у висини 
10% или више у односу на  јединичне цене из понуде, базни месец је тренутак отварања понуде 
или у истом проценту у односу на цену у тренутку последње промене цене, базни месец  - месец у 
којем је потписан претходни Анекс уговора. Промена цена у наведеним случајевима може се 
вршити према индексу потрошачких цена Републичког задова за статистику Републике Србије за 
добра, или групу добара у коју спада предмет Уговора, а највише до нивоа индекса потрошачких 
цена у тренутку усклађивања, рачунајући и назначени проценат. Добављач је дужан да сваку 
иницијативу за промену цена, у случају повећања цена у смислу претходног става, подноси у 
писаном облику са обавезним образложењем, а нове, промењене цене ће примењивати од дана 
закључења Анекса уговора којим ће се регулисати промена цена. Уколико Наручилац након 
провере оправданости захтева Добављача за повећање цена утврди да захтев није у складу са 
претходним ставовима овог члана, одбиће захтев за повећање цена. О иницијативи за смањење 
цена, Наручилац ће писмено обавестити Добављача, с тим да ће промењене цене примењивати 
од дана закључења Анекса уговора којим ће се регулисати промена цена.   
 

НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање се врши у року дo 45 дана од датума пријема појединачне  
фактуре, а на основу примљене отпремнице, у складу са чланом 3. Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“ број 
119/12, 68/15 и 113/17). Свака отпремница је праћена фактуром са бројем уговора. Плаћају се 
стварно примљене количине.  
РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: Редовна испорука се врши континуирано, по захтеву 
Наручиоца, а најкасније у року од 2 (два) дана од пријема требовања. Испорука у хитним и 
непревиђеним ситуацијама се реализује у року од 12 h од момента упућеног е-маил-а Наручиоца у 
коме ће бити дефинисан захтев за поруџбину. У случају да добављач не испоручи предметна 
добра у наведеном року, и/или у случају кашњења у испоруци у року од 12h, и/или у случају 
некомплетне (по количини и/или по врсти) испоруке, и/или испоруке робе неодговарајућег 
квалитета, Наручилац задржава право наплате уговорне казне од 10% вредности робе која касни 

са испоруком. 
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МЕСТО ИСПОРУКЕ:  

 Одсек у Београду са Панчевом и Ваљевом:  
ПУ за град Београд „ 29 Новембар“, Кнеза Милоша 101, Краљице Ане бб, СИВ 2, СХ 
"Бежанијска коса", Н.Ц.” Макиш”, KПА Земун, Сарајевска 34, Н.Ц.”Батајница , ППП Мије 
Ковачевића 4, Ватрогасна јединица Панчево, Магацин Липовица , Палата "Србија" - СИВ 1, ПУ 
Ваљево, Ц.М.Волгина; Жандармерија Раковица, КБ Требевићка Баново Брдо, Жандармерија 
Хумска 22, ПС Љермонтова, Магацин Атекс. 

 Одсек у Новом Саду: 
ПУ Нови Сад, Н.Ц.”Клиса”, ПС Рума, ПУ Зрењанин, 
ЦОПО Сремска Каменица, ПУ Кикинда, ПУ Суботица, 
Н.Ц. Кула. 

 Одсек у Нишу: 
ПУ Ниш, ПУ Лесковац, ПУ Бор, ПУ Зајечар, ПУ Јагодина, ПУ Врање,   ПС Прешево, ПС 
Куршумлија, ПС Медвеђа, ПС Бујановац  

 Одсек у Краљеву и Ужицу: 
Жандармерија Краљево, Одмаралиште  Митрово Поље, ПУ Нови Пазар,  ПУ Ужице, 
Одмаралиште „Нарцис“ – Златибор ,Н.Ц.  Јасеново, Одмаралиште „Променада“ - Врњачка 
Бања; Жандармерија Перућац 
Наручилац задржава право изменa места испоруке за време трајања уговора односно 
Добављач је дужан да испоручи добра и на локацијама које нису напред дефинисане 
уколико за тим постоји хитна потреба. 
 

НАЧИН ИСПОРУКЕ: Наменским возилом за предметна добра.  
АМБАЛАЖА, НАЧИН ПАКОВАЊА, ДЕКЛАРАЦИЈА: Амбалажа производа треба да 
обезбеди заштиту производа од спољних утицаја и оштећења и да омогућава да производи 
задрже својствене органолептичке особине у декларисаном року употребе и мора бити у складу 
са Законом о  здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе („Сл. 
гласник РС“ 92/2011).   
Декларација обавезно мора да садржи датум производње, рок трајања, назив и седиште 
произвођача, и друге податке у складу са Правилником о декларисању, означавању и 
рекламирању хране („Сл Гласник РС“ бр. 19/2017 и 16/2018) и свим важећим прописима из ове 
области. 
НАПОМЕНА: Добављач се обавезује да у складу са комерцијалном политиком 
произвођача предметних добара, обезбеди рекламни материјал који подразумева: 
фрижидере, сунцобране, столове, столице, чаше и др. 
РОК УПОТРЕБЕ: Добављач је у обавези да испоручује добра којима је до истека рока остало 
више од ½ декларисаног рока (у моменту пријема у магацин Наручиоца). 
КВАЛИТЕТ: Квалитет понуђених производа у погледу квалитета морају задовољвати важеће 
стандарде, да испуњавају услове у погледу здравствене исправности и безбедности за исхрану 
људи а у складу са условима предвиђеним Законом о безбедности хране ("Сл. гласник РС" 
бр. 41/2009 и 17/2019).  
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 92 дана од дана отварања понуде; 
ВРЕДНОСТ ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене 
вредности јавне набавке опредељене за сваку од година. 
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 Наручиоца из појединачних уговора које доспевају у наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити 
одобрена за наредну буџетску годину. Наручилац задржава право да у складу са предвиђеним 
финансијском средствима за предметну набавку повећа или смањи оквирне количине.  
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2) Да је понуда групе понуђача „Кnjaz Miloš Natura“ д.о.о. Београд и „Кnjaz Miloš“ АД 

Аранђеловац, 07 бр. 404-ЈН-21/19-7 од 10.05.2019. године са укупном понуђеном ценом за 2019., 

2020. и 2021. годину од 34.025.800,00 динара без ПДВ–а прихватљива,  у складу са одредбом 

члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

 

        Понуда групе понуђача „Кnjaz Miloš Natura“ д.о.о. Београд и „Кnjaz Miloš“ АД 
Аранђеловац, 07 бр. 404-ЈН-21/19-7 од 10.05.2019. године је благовремена, тј. пристигла је дана 
10.05.2019. године у 08:09 часова.  
  
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА 2019. 
ГОДИНУ: 8.506.450,00 динара без ПДВ-а;    
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА 2019. 
ГОДИНУ: 10.207.740,00 динара са ПДВ-ом;  
  
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА 2020. 
ГОДИНУ: 17.012.900,00 динара без ПДВ-а;    
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА 2020. 
ГОДИНУ: 21.415.480,00 динара са ПДВ-ом;    
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА  2021. 
ГОДИНУ: 8.506.450,00 динара без ПДВ-а; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА  2021. 
ГОДИНУ: 10.207.740,00 динара са ПДВ-ом;    
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА СВЕ ТРИ 
ГОДИНЕ И ТО ЗА 2019., 2020. И 2021. ГОДИНУ: 34.025.800,00 динара без ПДВ-а;    
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА СВЕ ТРИ 
ГОДИНЕ И ТО ЗА 2019., 2020. И 2021. ГОДИНУ: 40.830.960,00 динара са ПДВ-ом;    
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена по години без ПДВ-а; 

ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: Јединичне цене су фиксне 60 дана од дана закључења Уговора. Након 
истека рока од 60 дана од дана закључења Уговора, за све време важења Уговора, уговорне стране 
су сагласне да се усклађивање јединичних цена добара може вршити, уз сагласност Наручиоца, а 
на захтев Добављача, уколико на тржишту дође до повећања или смањења цена добара у висини 
10% или више у односу на  јединичне цене из понуде, базни месец је тренутак отварања понуде 
или у истом проценту у односу на цену у тренутку последње промене цене, базни месец  - месец у 
којем је потписан претходни Анекс уговора. Промена цена у наведеним случајевима може се 
вршити према индексу потрошачких цена Републичког задова за статистику Републике Србије за 
добра, или групу добара у коју спада предмет Уговора, а највише до нивоа индекса потрошачких 
цена у тренутку усклађивања, рачунајући и назначени проценат. Добављач је дужан да сваку 
иницијативу за промену цена, у случају повећања цена у смислу претходног става, подноси у 
писаном облику са обавезним образложењем, а нове, промењене цене ће примењивати од дана 
закључења Анекса уговора којим ће се регулисати промена цена. Уколико Наручилац након 
провере оправданости захтева Добављача за повећање цена утврди да захтев није у складу са 
претходним ставовима овог члана, одбиће захтев за повећање цена. О иницијативи за смањење 
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цена, Наручилац ће писмено обавестити Добављача, с тим да ће промењене цене примењивати 
од дана закључења Анекса уговора којим ће се регулисати промена цена.   
 

НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање се врши у року дo 45 дана од датума пријема појединачне  
фактуре, а на основу примљене отпремнице, у складу са чланом 3. Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“ број 
119/12, 68/15 и 113/17). Свака отпремница је праћена фактуром са бројем уговора. Плаћају се 
стварно примљене количине.  
 
РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: Редовна испорука се врши континуирано, по захтеву 
Наручиоца, а најкасније у року од 2 (два) дана од пријема требовања. Испорука у хитним и 
непревиђеним ситуацијама се реализује у року од 12 h од момента упућеног е-маил-а Наручиоца у 
коме ће бити дефинисан захтев за поруџбину. У случају да добављач не испоручи предметна 
добра у наведеном року, и/или у случају кашњења у испоруци у року од 12h, и/или у случају 
некомплетне (по количини и/или по врсти) испоруке, и/или испоруке робе неодговарајућег 
квалитета, Наручилац задржава право наплате уговорне казне од 10% вредности робе која касни 

са испоруком. 
 
МЕСТО ИСПОРУКЕ:  

 Одсек у Београду са Панчевом и Ваљевом:  
ПУ за град Београд „ 29 Новембар“, Кнеза Милоша 101, Краљице Ане бб, СИВ 2, СХ 
"Бежанијска коса", Н.Ц.” Макиш”, KПА Земун, Сарајевска 34, Н.Ц.”Батајница , ППП Мије 
Ковачевића 4, Ватрогасна јединица Панчево, Магацин Липовица , Палата "Србија" - СИВ 1, ПУ 
Ваљево, Ц.М.Волгина; Жандармерија Раковица, КБ Требевићка Баново Брдо, Жандармерија 
Хумска 22, ПС Љермонтова, Магацин Атекс. 

 Одсек у Новом Саду: 
ПУ Нови Сад, Н.Ц.”Клиса”, ПС Рума, ПУ Зрењанин, 
ЦОПО Сремска Каменица, ПУ Кикинда, ПУ Суботица, 
Н.Ц. Кула. 

 Одсек у Нишу: 
ПУ Ниш, ПУ Лесковац, ПУ Бор, ПУ Зајечар, ПУ Јагодина, ПУ Врање,   ПС Прешево, ПС 
Куршумлија, ПС Медвеђа, ПС Бујановац  

 Одсек у Краљеву и Ужицу: 
Жандармерија Краљево, Одмаралиште  Митрово Поље, ПУ Нови Пазар,  ПУ Ужице, 
Одмаралиште „Нарцис“ – Златибор ,Н.Ц.  Јасеново, Одмаралиште „Променада“ - Врњачка 
Бања; Жандармерија Перућац 
Наручилац задржава право изменa места испоруке за време трајања уговора односно 
Добављач је дужан да испоручи добра и на локацијама које нису напред дефинисане 
уколико за тим постоји хитна потреба. 
 

НАЧИН ИСПОРУКЕ: Наменским возилом за предметна добра.  
АМБАЛАЖА, НАЧИН ПАКОВАЊА, ДЕКЛАРАЦИЈА: Амбалажа производа треба да 
обезбеди заштиту производа од спољних утицаја и оштећења и да омогућава да производи 
задрже својствене органолептичке особине у декларисаном року употребе и мора бити у складу 
са Законом о  здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе („Сл. 
гласник РС“ 92/2011).   
Декларација обавезно мора да садржи датум производње, рок трајања, назив и седиште 
произвођача, и друге податке у складу са Правилником о декларисању, означавању и 
рекламирању хране („Сл Гласник РС“ бр. 19/2017 и 16/2018) и свим важећим прописима из ове 
области. 
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НАПОМЕНА: Добављач се обавезује да у складу са комерцијалном политиком 
произвођача предметних добара, обезбеди рекламни материјал који подразумева: 
фрижидере, сунцобране, столове, столице, чаше и др. 
 
РОК УПОТРЕБЕ: Добављач је у обавези да испоручује добра којима је до истека рока остало 
више од ½ декларисаног рока (у моменту пријема у магацин Наручиоца). 
КВАЛИТЕТ: Квалитет понуђених производа у погледу квалитета морају задовољвати важеће 
стандарде, да испуњавају услове у погледу здравствене исправности и безбедности за исхрану 
људи а у складу са условима предвиђеним Законом о безбедности хране ("Сл. гласник РС" 
бр. 41/2009 и 17/2019).  
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 120 дана од дана отварања понуде; 
ВРЕДНОСТ ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене 
вредности јавне набавке опредељене за сваку од година. 
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 Наручиоца из појединачних уговора које доспевају у наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити 
одобрена за наредну буџетску годину. Наручилац задржава право да у складу са предвиђеним 
финансијском средствима за предметну набавку повећа или смањи оквирне количине.  
 

3) Да је понуда понуђача „Nectar“ д.о.о. Бачка Паланка, 07 бр. 404-ЈН-21/19-8 од 

10.05.2019. године са укупном понуђеном ценом за 2019., 2020. и 2021. годину од 42.782.132,00 

динара без ПДВ–а прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

        
  Понуда понуђача „Nectar“ д.о.о. Бачка Паланка, 07 бр. 404-ЈН-21/19-8 од 10.05.2019. 
године је благовремена, тј. пристигла је дана 10.05.2019. године у 09:10 часова.  
   
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА 2019. 
ГОДИНУ: 10.718.033,00 динара без ПДВ-а;    
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА 2019. 
ГОДИНУ: 12.861.640,00 динара са ПДВ-ом;   
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА 2020. 
ГОДИНУ: 21.436.066,00 динара без ПДВ-а;    
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА 2020. 
ГОДИНУ: 25.723.279,20 динара са ПДВ-ом;  
   
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА  2021. 
ГОДИНУ: 10.718.033,00 динара без ПДВ-а; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА  2021. 
ГОДИНУ: 12.861.639,60 динара са ПДВ-ом;    
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА СВЕ ТРИ 
ГОДИНЕ И ТО ЗА 2019., 2020. И 2021. ГОДИНУ: 42.782.132,00 динара без ПДВ-а;    
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА СВЕ ТРИ 
ГОДИНЕ И ТО ЗА 2019., 2020. И 2021. ГОДИНУ: 51.446.558,00 динара са ПДВ-ом;  
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КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена по години без ПДВ-а; 

ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: Јединичне цене су фиксне 60 дана од дана закључења Уговора. Након 
истека рока од 60 дана од дана закључења Уговора, за све време важења Уговора, уговорне стране 
су сагласне да се усклађивање јединичних цена добара може вршити, уз сагласност Наручиоца, а 
на захтев Добављача, уколико на тржишту дође до повећања или смањења цена добара у висини 
10% или више у односу на  јединичне цене из понуде, базни месец је тренутак отварања понуде 
или у истом проценту у односу на цену у тренутку последње промене цене, базни месец  - месец у 
којем је потписан претходни Анекс уговора. Промена цена у наведеним случајевима може се 
вршити према индексу потрошачких цена Републичког задова за статистику Републике Србије за 
добра, или групу добара у коју спада предмет Уговора, а највише до нивоа индекса потрошачких 
цена у тренутку усклађивања, рачунајући и назначени проценат. Добављач је дужан да сваку 
иницијативу за промену цена, у случају повећања цена у смислу претходног става, подноси у 
писаном облику са обавезним образложењем, а нове, промењене цене ће примењивати од дана 
закључења Анекса уговора којим ће се регулисати промена цена. Уколико Наручилац након 
провере оправданости захтева Добављача за повећање цена утврди да захтев није у складу са 
претходним ставовима овог члана, одбиће захтев за повећање цена. О иницијативи за смањење 
цена, Наручилац ће писмено обавестити Добављача, с тим да ће промењене цене примењивати 
од дана закључења Анекса уговора којим ће се регулисати промена цена.   
 

НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање се врши у року дo 45 дана од датума пријема појединачне  
фактуре, а на основу примљене отпремнице, у складу са чланом 3. Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“ број 
119/12, 68/15 и 113/17). Свака отпремница је праћена фактуром са бројем уговора. Плаћају се 
стварно примљене количине.  
РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: Редовна испорука се врши континуирано, по захтеву 
Наручиоца, а најкасније у року од 2 (два) дана од пријема требовања. Испорука у хитним и 
непревиђеним ситуацијама се реализује у року од 12 h од момента упућеног е-маил-а Наручиоца у 
коме ће бити дефинисан захтев за поруџбину. У случају да добављач не испоручи предметна 
добра у наведеном року, и/или у случају кашњења у испоруци у року од 12h, и/или у случају 
некомплетне (по количини и/или по врсти) испоруке, и/или испоруке робе неодговарајућег 
квалитета, Наручилац задржава право наплате уговорне казне од 10% вредности робе која касни 

са испоруком. 
 
МЕСТО ИСПОРУКЕ:  

 Одсек у Београду са Панчевом и Ваљевом:  
ПУ за град Београд „ 29 Новембар“, Кнеза Милоша 101, Краљице Ане бб, СИВ 2, СХ 
"Бежанијска коса", Н.Ц.” Макиш”, KПА Земун, Сарајевска 34, Н.Ц.”Батајница , ППП Мије 
Ковачевића 4, Ватрогасна јединица Панчево, Магацин Липовица , Палата "Србија" - СИВ 1, ПУ 
Ваљево, Ц.М.Волгина; Жандармерија Раковица, КБ Требевићка Баново Брдо, Жандармерија 
Хумска 22, ПС Љермонтова, Магацин Атекс. 

 Одсек у Новом Саду: 
ПУ Нови Сад, Н.Ц.”Клиса”, ПС Рума, ПУ Зрењанин, 
ЦОПО Сремска Каменица, ПУ Кикинда, ПУ Суботица, 
Н.Ц. Кула. 

 Одсек у Нишу: 
ПУ Ниш, ПУ Лесковац, ПУ Бор, ПУ Зајечар, ПУ Јагодина, ПУ Врање,   ПС Прешево, ПС 
Куршумлија, ПС Медвеђа, ПС Бујановац  
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 Одсек у Краљеву и Ужицу: 
Жандармерија Краљево, Одмаралиште  Митрово Поље, ПУ Нови Пазар,  ПУ Ужице, 
Одмаралиште „Нарцис“ – Златибор ,Н.Ц.  Јасеново, Одмаралиште „Променада“ - Врњачка 
Бања; Жандармерија Перућац 
Наручилац задржава право изменa места испоруке за време трајања уговора односно 
Добављач је дужан да испоручи добра и на локацијама које нису напред дефинисане 
уколико за тим постоји хитна потреба. 
 

НАЧИН ИСПОРУКЕ: Наменским возилом за предметна добра.  
АМБАЛАЖА, НАЧИН ПАКОВАЊА, ДЕКЛАРАЦИЈА: Амбалажа производа треба да 
обезбеди заштиту производа од спољних утицаја и оштећења и да омогућава да производи 
задрже својствене органолептичке особине у декларисаном року употребе и мора бити у складу 
са Законом о  здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе („Сл. 
гласник РС“ 92/2011).   
Декларација обавезно мора да садржи датум производње, рок трајања, назив и седиште 
произвођача, и друге податке у складу са Правилником о декларисању, означавању и 
рекламирању хране („Сл Гласник РС“ бр. 19/2017 и 16/2018) и свим важећим прописима из ове 
области. 
НАПОМЕНА: Добављач се обавезује да у складу са комерцијалном политиком 
произвођача предметних добара, обезбеди рекламни материјал који подразумева: 
фрижидере, сунцобране, столове, столице, чаше и др. 
 
РОК УПОТРЕБЕ: Добављач је у обавези да испоручује добра којима је до истека рока остало 
више од ½ декларисаног рока (у моменту пријема у магацин Наручиоца). 
КВАЛИТЕТ: Квалитет понуђених производа у погледу квалитета морају задовољвати важеће 
стандарде, да испуњавају услове у погледу здравствене исправности и безбедности за исхрану 
људи а у складу са условима предвиђеним Законом о безбедности хране ("Сл. гласник РС" 
бр. 41/2009 и 17/2019).  
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 120 дана од дана отварања понуде; 
ВРЕДНОСТ ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене 
вредности јавне набавке опредељене за сваку од година. 
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 Наручиоца из појединачних уговора које доспевају у наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити 
одобрена за наредну буџетску годину. Наручилац задржава право да у складу са предвиђеним 
финансијском средствима за предметну набавку повећа или смањи оквирне количине.  

 
 

III 
 
 

У отвореном поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке добара, Минерална 
вода газирана и негазирана, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 21/19, 
Наручилац је прибавио прихватљиве понуде:   

 

 понуђача „Božilović – Luxor“ d.o.o. Свилајнац, 07 број 404-ЈН-21/19-6 од 10.05.2019. 
године по понуђеној укупној цени за 2019., 2020. и 2021. годину од 35.957.250,00 динара без 
ПДВ–а. 
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 групе понуђача „Кnjaz Miloš Natura“ д.о.о. Београд и „Кnjaz Miloš“ АД Аранђеловац, 
07 бр. 404-ЈН-21/19-7 од 10.05.2019. године по понуђеној укупној цени за 2019., 2020. и 2021. 
годину од 34.025.800,00 динара без ПДВ–а. 

 понуђача „Nectar“ д.о.о. Бачка Паланка, 07 бр. 404-ЈН-21/19-8 од 10.05.2019. године по 
понуђеној укупној цени за 2019., 2020. и 2021. годину од 42.782.132,00 динара без ПДВ–а. 
 

Прихватљиве понуде Комисија је оцењивала применом критеријума најнижа понуђена 
цена. 

IV 
 

Сходно свему наведеном помоћник министра - начелник Сектора, закључује Оквирни 

споразум у отвореном поступку јавне набавке добара: Минерална вода газирана и негазирана, 

ЈН број 21/19, на период од 3 (три) године (за 2019., 2020. и 2021. годину), са понуђачима:  

          1. „Кnjaz Miloš Natura“ д.о.о. Београд и „Кnjaz Miloš“ АД Аранђеловац, 07 бр. 404-
ЈН-21/19-7 од 10.05.2019. године на период од три године за 2019., 2020. и 2021. годину на износ 
процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 40.000.000,00 динара 
без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2019., 2020. и 2021. 
годину износи 34.025.800,00 динара без ПДВ-а) и то: 
       

    - за 2019. 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 2019. годину износи 8.506.450,00 динара без ПДВ-а); 

    - 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 17.012.900 динара без ПДВ-а); 

    - 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 8.506.450,00 динара без ПДВ-а); 

2. „Božilović – Luxor“ d.o.o. Свилајнац, 07 број 404-ЈН-21/19-6 од 10.05.2019. године на 
период од три године за 2019., 2020. и 2021. годину на износ процењене вредности предметне 
набавке према оквирним количинама од 40.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде 
понуђача према оквирним количинама за 2019., 2020. и 2021. годину износи 35.957.250,00 динара 
без ПДВ-а) и то: 
       

    - за 2019. 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 2019. годину износи 8.703.800,00 динара без ПДВ-а); 

    - 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 17.957.000,00 динара без ПДВ-а); 

    - 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 9.296.450,00 динара без ПДВ-а); 
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3. „Nectar“ д.о.о. Бачка Паланка, 07 бр. 404-ЈН-21/19-8 од 10.05.2019. године на период 

од три године за 2019., 2020. и 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке 
према оквирним количинама од 40.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде 
понуђача према оквирним количинама за 2019., 2020. и 2021. годину износи 42.782.132,00 динара 
без ПДВ-а) и то: 
       

    - за 2019. 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 2019. годину износи 10.718.033,00 динара без ПДВ-а); 

    - 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 21.436.066,00 динара без ПДВ-а); 

    - 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 10.718.033,00 динара без ПДВ-а); 

На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана 
објаве ове Одлуке на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним 
набавкама. 
 
                                                                                                    ПОМОЋНИК МИНИСТРА  
                                                                                                      НАЧЕЛНИК СЕКТОРА  
  
                             Жељко Веселиновић 


