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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-89/19-13 
Датум: 15.07.2019. 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-89/19-12 од 05.07.2019. 
године у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке добара: 
Молерско-фарбарски материјал, ЈН број 89/19, доносим 

 
О Д Л У К У 

о закључењу оквирног споразума  
 

1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Оквирни споразум у отвореном поступаку јавне набавке добара: 
Молерско-фарбарски материјал, ЈН број 89/19, са понуђачима: 

 
            - „D&D Jugohemika“ д.о.о. Београд, Земун, Војни пут 630, на период од три 

године за 2019, 2020. и 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према 

оквирним количинама од 17.500.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача 

према оквирним количинама за 2019, 2020. и 2021. годину  износи 13.225.512,00 динара без 

ПДВ-а) и то:       

 

    - за 2019. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 

количинама од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 

оквирним количинама за 2019. годину износи 3.571.677,00 динара без ПДВ-а); 

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

количинама од 7.500.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 

оквирним количинама за 2020. годину износи 5.904.515,00  динара без ПДВ-а); 

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

количинама од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 

оквирним количинама за 2021. годину износи 3.749.320,00 динара без ПДВ-а). 

          - Самостална трговинска занатска радња „ Kolоr centar“ Слободан Жиловић пр 

Горњи Милановац, Кнеза Александра 124, на период од три године за 2019, 2020. и 2021. 

годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 

17.500.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 

количинама за 2019, 2020. и 2021. годину  износи 14.624.978,00  динара без ПДВ-а) и то:       
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    - за 2019. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 

количинама од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 

оквирним количинама за 2019. годину износи 4.094.869,00 динара без ПДВ-а); 

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

количинама од 7.500.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 

оквирним количинама за 2020. годину износи 6.519.840,00 динара без ПДВ-а); 

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

количинама од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 

оквирним количинама за 2021. годину износи 4.010.269,00 динара без ПДВ-а). 

2.  ОДБИЈАЈУ СЕ као неприхватљиве понуде понуђача „ROMA COMPANY“ д.о.о. 
Београд, Земун, Милана Решетара 11 и понуђача „Боја“ д.о.о. Београд, Даринке Јеврић 
40а. 

3.  Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 
 
4. 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-
89/19-02 од 28.05.2019. године, Министарство унутрашњих послова као Наручилац, спровело 
је отворени поступак јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума на период од 
три године (за 2019. 2020, и 2021. годину): Молерско-фарбарски материјал, ЈН број 89/19. 

 

           Процењена вредност јавне набавке за три године износи 17.500.000,00 динара без ПДВ-
а и то: 
        

- за 2019. годину износи 5.000.000,00 динара без ПДВ-а; 
- за 2020. годину износи 7.500.000,00 динара без ПДВ-а; 
- за 2021. годину износи 5.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

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

            Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 
2019. годину, економска класификација 4269. 
       
            Рок за подношење понуда био је 27.06.2019. године до 10:00 часова. 

 

  Благовремено су понуде доставили понуђачи: 
             

1.    „D&D Jugohemika“ д.о.о. Београд,Земун, Војни пут 630; 
2. „ROMA COMPANY“ д.о.о. Београд, Земун, Милана Решетара 11; 
3. „Боја“ д.о.о. Београд, Даринке Јеврић 40 а; 
4. Самостална трговинска занатска радња „ Kolоr centar“ Слободан Жиловић ПР Горњи 

Милановац,  Кнеза Александра 124. 
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            Поступак отварања понуда спроведен је дана 27.06.2019. године, са почетком у 12:00 
часова, а окончан истог дана у 12:50 часова. 

II 
 

Након разматрања понуда утврђено је следеће: 
 

1)  Да је понуда понуђача „D&D Jugohemika“ д.о.о. Београд,Земун, Војни пут 630, број  07 
бр.404-ЈН-89/19-06 од 26.06.2019. године са укупном понуђеном ценом за оквирне количине 
за 2019. 2020. и 2021. годину у износу од 13.225.512,00 динара без ПДВ–а  прихватљива,  у 
складу са одредбама члана 3. став 1 тачка 33. ЗЈН–а. 
        
Понуђач „D&D Jugohemika“ д.о.о. Београд доставио је понуду 07 бр.404-ЈН-89/19-06 од 
26.06.2019. године. Понуда је благовремена, пристигла је дана 26.06.2019. године у 13:25 
часова.  
   
Понуђени су следећи услови набавке:  
 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2019. годину износи: 
3.571.677,00 динара. 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2020. годину износи: 
5.904.515,00 динара. 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2021. годину износи: 
3.749.320,00 динара. 

 Укупна вредност понуде према оквирним количинама без ПДВ-а за све три године 
износи: 13.225.512,00 динара.  

 Укупна вредност понуде према оквирним количинама са ПДВ-ом за све три године 
износи: 15.870.614,40 динара.  

 
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. 
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 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, 7 дана од дана пријема писаног  захтева 
Наручиоца;  
МЕСТО ИСПОРУКЕ: магацин МУП-а, Милорада Јовановића 7-9, Београд. 
ГАРАНТНИ РОК: понуђач је дужан да понуди гаранцију у складу са произвођачком 
декларацијом.  
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде. 

 
Понуђач је уз понуду доставио захтеване узорке. 

 
Прегледом достављених узорака, утврђено је да је понуђач „D&D Jugohemika“ д.о.о. 
Београд доставио све узорке у складу са захтеваном техничком спецификацијом. 



4 | 10 

 

 
Како је понуђач „D&D Jugohemika“ д.о.о. Београд испунио све захтеве дефинисане 
конкурсном документацијом, понуда је оцењена као прихватљива сходно одредби члана 3. 
став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 

 
2)  Да је понуда понуђача „ROMA COMPANY“ д.о.о. Београд, Земун, Милана Решетара 

11, број  07 бр.404-ЈН-89/19-07 од 27.06.2019. године са укупном понуђеном ценом за оквирне 

количине за 2019. 2020. и 2021. годину у износу од 11.525.681,00 динара без ПДВ–а  

неприхватљива,  с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 

33. и члана 106. став 1. тачка 5. ЗЈН- а. 

        
Понуђач „ROMA COMPANY“ д.о.о. Београд доставио је понуду 07 бр.404-ЈН-89/19-07 од 
27.06.2019. године. Понуда је благовремена, пристигла је дана 27.06.2019. године у 07:51 
часова.  
   
Понуђени су следећи услови набавке:  
 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2019. годину износи: 
3.210.878,00 динара. 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2020. годину износи: 
5.103.925,00 динара. 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2021. годину износи: 
3.210.878,00 динара. 

 Укупна вредност понуде према оквирним количинама без ПДВ-а за све три године 
износи: 11.525.681,00 динара.  

 Укупна вредност понуде према оквирним количинама са ПДВ-ом за све три године 
износи: 13.830.817,20 динара.  

 
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. 
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 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, 7 дана од дана пријема писаног  захтева 
Наручиоца;  
МЕСТО ИСПОРУКЕ: магацин МУП-а, Милорада Јовановића 7-9, Београд. 
ГАРАНТНИ РОК: понуђач је дужан да понуди гаранцију у складу са произвођачком 
декларацијом.  
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде. 

 
Понуђач је уз понуду доставио захтеване узорке. 

 
Прегледом достављених узорака, утврђено је да је понуђач „ROMA COMPANY“ д.о.о. 
Београд није доставио све узорке у складу са захтеваном техничком спецификацијом. 
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 Узорци оцењени као неодговарајући су: 
 

- Узорак под редним бројем 37. „шпахтла ростфрај гумена дршка, 125mm“ – 
понуђач је доставио узорак шпахтла ростфрај гумена дршка, 120 mm, што не одговара 
траженом узорку у погледу захтеване димензије; 

- Узорак под редним бројем 52. „ручка за ваљак 23cm Ø 6“ – понуђач је доставио 
узорак ручка за ваљак 25cm Ø 8, што не одговара траженом узорку у погледу захтеваних 
димензија (дужине и пречника); 

- Узорак под редним бројем 66 „монтажни лепак 290ml, снага лепљења 22kg/cm² 
или већа“– понуђач је доставио узорак „монтажни лепак“ на којем није истакнута 
захтевана снага лепљења; 

- Узорак под редним бројем 90 „полудисперзија Јупол, 15л или одговарајући (мин 
100 m² покривеност у два наношења)“ – понуђач је доставио узорак „Cool POL“ 
полудисперзију, која има утрошак материјала између 125-180ml/m² (истакнуто на 
амбалжи), односно покрива површину 83-120m², што не одговара траженом узорку у 
погледу захтеване минималне површине покривања; 

- Узорак под редним бројем 97 „шмиргла 120, црвена папир 150mmх1000mm“ 
понуђач је доставио узорак шмиргла 120, плаво-црне боје, димензије 225mmх280mm, 
што не одговара траженом узорку у погледу захтеване боје и димензија. 

 
Узимајући у обзир да напред наведена понуђена добра не испуњавају захтеве дефинисане у 

техничкој спецификацији предметне конкурсне документације, понуда понуђача „ROMA 

COMPANY“ д.о.о. Београд је у смислу одредбе члана 3. става 1. тачка 32. оцењена је као 

неодговарајућа. 

 
Имајући у виду напред наведено, понуда понуђача „ROMA COMPANY“ д.о.о. Београд је 
оцењена као неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. 
став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 5. ЗЈН- а. 
 
3)  Да је понуда понуђача „Боја“ д.о.о. Београд, Даринке Јеврић 40а, број  07 бр.404-ЈН-

89/19-08 од 27.06.2019. године са укупном понуђеном ценом за оквирне количине за 2019. 

2020. и 2021. годину у износу од 10.277.415,00 динара без ПДВ–а  неприхватљива,  с обзиром 

да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 5. 

ЗЈН- а. 

        
Понуђач „Боја“ д.о.о. Београд доставио је понуду 07 бр.404-ЈН-89/19-08 од 27.06.2019. 
године. Понуда је благовремена, пристигла је дана 27.06.2019. године у 09:01 часова.  
   
Понуђени су следећи услови набавке:  
 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2019. годину износи: 
2.656.179,00 динара. 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2020. годину износи: 
4.642.630,00 динара. 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2021. годину износи: 
2.978.606,00 динара. 

 Укупна вредност понуде према оквирним количинама без ПДВ-а за све три године 
износи: 10.277.415,00 динара.  
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 Укупна вредност понуде према оквирним количинама са ПДВ-ом за све три године 
износи: 12.332.898,20 динара.  

 
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. 
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 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, 7 дана од дана пријема писаног  захтева 
Наручиоца;  
МЕСТО ИСПОРУКЕ: магацин МУП-а, Милорада Јовановића 7-9, Београд. 
ГАРАНТНИ РОК: понуђач је дужан да понуди гаранцију у складу са произвођачком 
декларацијом.  
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде. 

 

Рачунском провером понуде понуђача „Боја“ д.о.о. Београд,  утврђено је да је дошло до 
рачунске грешке у обрасцу структуре цена за 2020. годину код обрачуна укупне цене без ПДВ-
а за ставку 87. „момент експрес 750 гр за дрво“.  

 
Наиме, за наведену ставку назначено је да је укупан износ за наведену ставку 7.640,00 динара 
без ПДВ-а, а треба да стоји 15.640,00 динара без ПДВ-а. Сходно томе, укупна вредност понуде 
за 2020. годину без ПДВ-а уместо 4.634.630,00 динара, треба да износи 4.542.630,00 динара. 
Такође, уместо укупне вредност за све три године без ПДВ-а од 10.269.415,00 динара,  треба да 
износи 10.277.415,00 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. 
 

Даљим прегледом понуде утврђено је да је понуђач уз понуду доставио захтеване узорке. 
Међутим, понуђач је за узорке под редним бројем 71 („полудисперзија Maxipol 15l, или 
одговарајући“ ) и 90 („полудисперзија Јупол, 15л или одговарајући“)  доставио само један 
узорак. 

 

Прегледом достављених узорака, утврђено је да понуђач „Боја“ д.о.о. Београд није доставио 
све узорке у складу са захтеваном техничком спецификацијом. 

 

 Узорци оцењени као неодговарајући су: 
 

- Узорак под редним бројем 37 „шпахтла ростфрај гумена дршка, 125mm“ – понуђач 
је доставио узорак шпахтла ростфрај гумена дршка, 120 mm, што не одговара траженом 
узорку у погледу захтеване димензије; 

- Узорак под редним бројем 71 „полудисперзија Maxipol 15l, или одговарајући“ 
(120m² покривеност у два наношења)“ – понуђач је доставио узорак „Hemipol Profi“ 
полудисперзију, која има утрошак материјала од 3-4 kg/m² (истакнуто на амбалажи), 
односно покрива површину 75-100m², што не одговара траженом узорку у погледу 
захтеване минималне површине покривања; 
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- Узорак под редним бројем 90 „полудисперзија Јупол, 15л или одговарајући“ (мин 
100 m² покривеност у два наношења)“ – понуђач је доставио узорак „Hemipol Profi“ 
полудисперзију, која има утрошак материјала од 3-4 kg/m² (истакнуто на амбалажи), 
односно покрива површину 75-100m², што не одговара траженом узорку у погледу 
захтеване минималне површине покривања. 

 

Узимајући у обзир да напред наведена понуђена добра не испуњавају захтеве дефинисане у 

техничкој спецификацији предметне конкурсне документације, понуда понуђача „Боја“ д.о.о. 

Београд је у смислу одредбе члана 3. става 1. тачка 32. оцењена је као неодговарајућа. 
 

Имајући у виду напред наведено, понуда понуђача „Боја“ д.о.о. Београд је оцењена као 
неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 
33. и члана 106. став 1 тачка 5. ЗЈН- а. 
 

4)  Да је понуда понуђача Самостална трговинска занатска радња „Kolоr centar“ 

Слободан Жиловић пр Горњи Милановац, Кнеза Александра 124, број  07 бр.404-ЈН-

89/19-10 од 27.06.2019. године са укупном понуђеном ценом за оквирне количине за 2019. 

2020. и 2021. годину у износу од 14.624.978,00 динара без ПДВ–а  прихватљива,  у складу са 

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

Понуђач Самостална трговинска занатска радња „Kolоr centar“ Слободан Жиловић пр 
Горњи Милановац доставио је понуду 07 бр.404-ЈН-89/19-10 од 27.06.2019. године. Понуда 
је благовремена, пристигла је дана 27.06.2019. године у 09:14 часова.  
   

Понуђени су следећи услови набавке:  
 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2019. годину износи: 
4.094.869,00 динара. 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2020. годину износи: 
6.519.840,00 динара. 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2021. годину износи: 
4.010.269,00 динара. 

 Укупна вредност понуде према оквирним количинама без ПДВ-а за све три године 
износи: 14.624.978,00 динара.  

 Укупна вредност понуде према оквирним количинама са ПДВ-ом за све три године 
износи: 17.549.973,00 динара.  

 
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. 
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 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, 7 дана од дана пријема писаног  захтева 
Наручиоца;  
МЕСТО ИСПОРУКЕ: магацин МУП-а, Милорада Јовановића 7-9, Београд. 
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ГАРАНТНИ РОК: понуђач је дужан да понуди гаранцију у складу са произвођачком 
декларацијом.  
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде. 

 

Рачунском провером понуде понуђача Самостална трговинска занатска радња „Kolоr 
centar“ Слободан Жиловић пр Горњи Милановац,  утврђено је да је дошло до рачунских 
грешака, и то: 
- у обрасцу структуре цена за 2019. годину код обрачуна укупне цене без ПДВ-а за ставку 67 
„лепак за плочице, Ceresit CM11 25/1 или одговарајући, уместо 9.400,00 динара без ПДВ-а, 
треба да стоји 94.000 динара без ПДВ-а“; 
- у обрасцу структуре цена за 2020. годину код обрачуна укупне цене без ПДВ-а за ставку 136 
„ручка за ваљак 10cm“, уместо 10.000,00 динара без ПДВ-а, треба да стоји 1.000,00 динара без 
ПДВ-а“; 

 

Имајући у виду напред наведено, за укупну вредност понуде за 2019. годину без ПДВ-а, уместо 
износа од 4.010.269,00 динара треба да стоји 4.094.869,00 динара, а за укупну вредност понуде 
без ПДВ-а за 2020. годину уместо износа од 6.528.840,00 динара, треба да стоји 6.519.840,00 
динара. 

 

Сходно томе, уместо укупног износа за све три године без ПДВ-а од 14.549.378,00 динара,  
треба да стоји износ од 14.624.978,00 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. 
 

Понуђач је уз понуду доставио захтеване узорке. 
 

Прегледом достављених узорака, утврђено је да је понуђач Самостална трговинска занатска 
радња „Kolоr centar“ Слободан Жиловић пр Горњи Милановац  доставио све узорке у 
складу са захтеваном техничком спецификацијом. 

 

Како је понуђач Самостална трговинска занатска радња „Kolоr centar“ Слободан 
Жиловић пр Горњи Милановац 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, 
Молерско-фарбарски материјал, ЈН број 89/19, Наручилац је прибавио прихватљиве понуде  

 

- понуђача „D&D Jugohemika“ д.о.о. Београд, Земун, Војни пут 630, 07 број 404-ЈН-
89/19-06 од 26.06.2019. године по понуђеној цени за оквирне количине за 2019. годину у 
износу од 3.571.677,00 динара без ПДВ-а, за 2020. годину у износу од 5.904.515,00  динара без 
ПДВ-а за 2021. годину у износу од 3.749.320,00 динара без ПДВ-а што укупно за све три 
године према окиврним количинама износи 13.225.512,00 динара без ПДВ-а; 

- понуђача Самостална трговинска занатска радња „ Kolоr centar“ Слободан 
Жиловић пр Горњи Милановац, Кнеза Александра 124, 07 број 404-ЈН-89/19-10 од 
27.06.2019. године по понуђеној цени за оквирне количине за 2019. годину у износу од 
4.094.869,00 динара без ПДВ-а, за 2020. годину у износу од 6.519.840,00 динара без ПДВ-а за 
2021. годину у износу од 4.010.269,00 динара без ПДВ-а што укупно за све три године према 
окиврним количинама износи 14.624.978,00 динара без ПДВ-а. 
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        Прихватљиве понуде Комисија је оцењивала применом критеријума - најнижа 

понуђена цена по години. 

 

Такође, Наручилац је у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума јавне 

набавке добара, Молерско-фарбарски материјал, ЈН број 89/19, прибавио и две 

неприхватљиве понуде: 

- понуђача „ROMA COMPANY“ д.о.о. Београд, Земун, Милана Решетара 11, 07 
број 404-ЈН-89/19-07  од 27.06.2019. године по понуђеној цени за оквирне количине за 2019. 
годину у износу од 3.210.878,00 динара без ПДВ-а, за 2020. годину у износу од 5.103.925,00  
динара без ПДВ-а за 2021. годину у износу од 3.210.878,00 динара без ПДВ-а што укупно за 
све три године према окиврним количинама износи 11.525.681,00 динара без ПДВ-а; 

- понуђача „Боја“ д.о.о. Београд, Даринке Јеврић 40а, 07 број 404-ЈН-89/19-08  од 
27.06.2019. године по понуђеној цени за оквирне количине за 2019. годину у износу од 
2.656.179,00 динара без ПДВ-а, за 2020. годину у износу од 4.642.630,00  динара без ПДВ-а за 
2021. годину у износу од 2.978.606,00 динара без ПДВ-а што укупно за све три године према 
окиврним количинама износи 10.277.415,00 динара без ПДВ-а. 

-  
IV 

 

 Сходно наведеном, Оквирни споразум у отвореном поступку јавне набавке добара – 
Молерско-фарбарски материјал, ЈН број 89/19, закључује се на период од три године (2019. 
2020. и 2021. годину) и то: 

 

      - са понуђачем „D&D Jugohemika“ д.о.о. Београд, Земун, Војни пут 630, на период од 

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

према оквирним количинама од 17.500.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде 

понуђача према оквирним количинама за 2019, 2020. и 2021. годину  износи 13.225.512,00 

динара без ПДВ-а) и то:   

     

    - за 2019. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 

количинама од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 

оквирним количинама за 2019. годину износи 3.571.677,00 динара без ПДВ-а); 

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

количинама од 7.500.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 

оквирним количинама за 2020. годину износи 5.904.515,00  динара без ПДВ-а); 

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

количинама од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 

оквирним количинама за 2021. годину износи 3.749.320,00 динара без ПДВ-а). 

      - са понуђачем Самостална трговинска занатска радња „ Kolоr centar“ Слободан 

Жиловић пр Горњи Милановац, Кнеза Александра 124, на период од три године за 2019, 

2020. и 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 

количинама од 17.500.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 

оквирним количинама за 2019, 2020. и 2021. годину  износи 14.624.978,00  динара без ПДВ-а) 

и то:       
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    - за 2019. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 

количинама од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 

оквирним количинама за 2019. годину износи 4.094.869,00 динара без ПДВ-а); 

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

количинама од 7.500.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 

оквирним количинама за 2020. годину износи 6.519.840,00 динара без ПДВ-а); 

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

количинама од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 

оквирним количинама за 2021. годину износи 4.010.269,00 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 

 


