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               Република Србија 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ        
                    ПОСЛОВА 
          07 број 404-ЈН-36/19-15 
               25.06.2019. 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 07 број 404-ЈН-36/19-14 од 07.06.2018. године о стручној оцени понуда у отвореном поступку 
јавне набавке услуга са закључењем оквирног споразума, са поновним отварањем конкуренције, 
обликованом по партијама: Текуће одржавање објеката Министарства унутрашњих послова, ЈН број 
36/19, доносим 

 

О Д Л У К У 
о закључењу оквирног споразума  

 
1. Оквирни споразум у отвореном поступку јавне набавке услуга: Текуће одржавање објеката 
Министарства унутрашњих послова, обликован у 2 партије, ЈН број 36/19, закључује се са следећим 
понуђачима по партијама: 
 

Партија 1 - ПУ Шабац (за 2019. годину, на износ процењене вредности) са понуђачима: 
1. Комунално предузеће „ДИМНИЧАР“ АД Београд, Делиградска 26, Београд 
2.ГПЗ „Техно - Београд“, Нови Београд, Булевар уметности бр.35а 
3.„EKOGRADNJA PROJEKT“ doo Ул.Илије Гарашанина бр. 27/3 Београд 
4.„GLOBEX“ DOO MAJUR Табановачка 8, Мајур 
Партија 2 - ПУ Чачак (за 2019. годину, на износ процењене вредности) са понуђачима: 
1. Комунално предузеће „ДИМНИЧАР“ АД Београд Делиградска 26, Београд 
2. ГПЗ „Техно - Београд“, Нови Београд, Булевар уметности бр.35а 
3.СЗТР „Tomaš elektro“ Господар Јованова бр.21, Чачак 
4. Занатска задруга „Univerzal“, Чачак, Браће Глишића бр.7, Чачак 
5.„EKOGRADNJA PROJEKT“ doo Ул.Илије Гарашанина бр. 27/3 Београд 
6. „S444 INŽENJERING“ DOO Кнеза Александра 78/4 Горњи Милановац 

 
2. Оквирни споразум се закључује за 2019 годину, на износ процењене вредности јавне набавке: 
Партија 1-2.500.000,00 динара без ПДВ-а; 
Партија 2-2.500.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
3. Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 

 
4. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства, у року од три 
дана од дана њеног доношења. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

I 
На основу члана 32, 40 и 40a Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању поступка јавне набавке 07 
број 404-ЈН-36/19-02 од 31.07.2018.године, Министарство унутрашњих послова као Наручилац, спровело је 
отворени поступак јавне набавке услуга са закључењем оквирног споразума: Текуће одржавање објеката 
Министарства унутрашњих послова, са поновним отварањем конкуренције, обликован по партијама, и то: 

Партија 1 - ПУ Шабац;; 
Партија 2 - ПУ Чачак; 
 
Процењена вредност предметне јавне набавке: 5.000.000,00 динара без ПДВ-а, и то: 

       Назив партије 
Процењена 

вредност  
 

Партија 1. - ПУ Шабац 2.500.000,00 динара без ПДВ-а 

Партија 2. - ПУ Чачак 2.500.000,00 динара без ПДВ-а 

УКУПНО: 5.000.000,00 динара без ПДВ-а 
 
Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су Планом извршења буџета МУП-а за 2019. годину, на 
економској класификацији 4251. 
 
Рок за подношење понуда био је 03.06.2019. године до 10:00 часова. 
 
Наручилац је предвидео да је критеријум за доделу уговора, односно издавање наруџбенице најнижа 
понуђена цена. 

Благовремено, тј. до дана 03.06.2019. године до 10:00 сати пристигле су понуде следећих понуђача:  
Број под којим је 
понуда заведена 

Назив понуђача 
Датум пријема 

понуде 
Сат 

07 бр.404-ЈН-36/19-06 
Понуда бр. 1 

Комунално предузеће 
„ДИМНИЧАР“ АД Београд 

Делиградска 26, Београд 
14.05.2019. год.  8:00 часова 

07 бр.404-ЈН-36/19-07 
Понуда бр. 2 

ГПЗ „Техно - Београд“, Нови 
Београд,  

Булевар уметности бр.35а 
30.05.2019. год.  12:51 часова 

07 бр.404-ЈН-36/19-08 
Понуда бр. 3 

СЗТР „Tomaš elektro“ 
Господар Јованова бр.21, Чачак 

30.05.2019. год.  13:38 часова 

07 бр.404-ЈН-36/19-09 
Понуда бр. 4 

Занатска задруга „Univerzal“, 
Чачак, Браће Глишића бр.7 

31.05.2019. год.  9:20 часова 

07 бр.404-ЈН-36/19-10 
Понуда бр. 5 

„EKOGRADNJA PROJEKT“ doo 
Ул.Илије Гарашанина бр. 27/3 

Београд 
31.05.2019. год.  11:07 часова 
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07 бр.404-ЈН-36/19-11 
Понуда бр. 6 

„GLOBEX“ DOO MAJUR 
Табановачка 8, Мајур 

03.06.2019.год. 09:25 часова 

07 бр.404-ЈН-36/19-12 
Понуда бр. 7 

„S444 INŽENJERING“ DOO 
Кнеза Александра 78/4 

03.06.2019.год. 09:32 часова 

 

                                                                                                                                
Поступак отварања понуда спроведен је дана 03.06.2019.  године, са почетком у 12:00 часова, а окончан 
истог дана у 12:30 часова. 
         
         

ПРЕГЛЕД ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА:  
 

ПАРТИЈА 1 - ПУ НОВИ САД 
 
За Партију 1 - ПУ Шабац, понуде су доставили следећи понуђачи: 

НАЗИВ ПАРТИЈЕ Назив понуђача  

ПАРТИЈА 1  
ПУ ШАБАЦ 

 

1. Комунално предузеће „ДИМНИЧАР“ АД Београд, Делиградска 26, 
Београд 
2.ГПЗ „Техно - Београд“, Нови Београд, Булевар уметности бр.35а 
3.„EKOGRADNJA PROJEKT“ doo Ул.Илије Гарашанина бр. 27/3 Београд 
4.„GLOBEX“ DOO MAJUR Табановачка 8, Мајур 

 
 
ОПИС УСЛУГА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

1. грађевинске односно грађевинско–занатске услуге (молерско-фарбарске услуге, подополагачке услуге, 
браварско лимарске услуге, кровопокриваче услуге исл.) грађевинске односно грађевинско–занатске 
услуге (молерско-фарбарске услуге, подополагачке услуге, браварско лимарске услуге, кровопокриваче 
услуге исл.)  
2. услуге одржавања на инсталацијама  водовода и канализације  
3. услуге одржавања на термо-техничким инсталацијама (одржавање система грејања, хлађења и 
климатизације),  
4. услуге одржавања  телекомуникационих мрежа и система,  
5. услуге одржавања електроенергетских инсталација,  
6. услуга одржавања и чишћења зелених и других радних површина које користи Наручилац. 
и друге захтеване услуге које Наручилац буде поставио у свом позиву за доставу понуда. 
Након разматрања понуда утврђено је следеће чињенично стање: 
                                                                               
1) да је понуђач Комунално предузеће „ДИМНИЧАР“ АД Београд, Делиградска 26, Београд, 
доставио понуду 07 број 404-ЈН-36/19-6. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 14.05.2019. 
године у 08:00 часова.  
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ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ ЗА УСЛУГЕ:  
1. грађевинске односно грађевинско–занатске услуге (молерско-фарбарске услуге, подополагачке услуге, 
браварско лимарске услуге, кровопокриваче услуге исл.) грађевинске односно грађевинско–занатске 
услуге (молерско-фарбарске услуге, подополагачке услуге, браварско лимарске услуге, кровопокриваче 
услуге исл.)  
2. услуге одржавања на инсталацијама  водовода и канализације  
3. услуге одржавања на термо-техничким инсталацијама (одржавање система грејања, хлађења и 
климатизације),  
4. услуге одржавања  телекомуникационих мрежа и система,  
5. услуге одржавања електроенергетских инсталација,  
6. услуга одржавања и чишћења зелених и других радних површина које користи Наручилац. 
и друге захтеване услуге које Наручилац буде поставио у свом позиву за доставу понуда. 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА/НАРУЏБЕНИЦЕ:  најнижа понуђена цена. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана јавног отварања понуда. 
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:  Рок извршења услуга биће дефинисан у спецификацији услуга која је 
саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио 
оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним услугама. 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: објекати Министарства унутрашњих послова и други објекти и 
површине које користи Министарство унутрашњих послова. 
ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ:  Гарантни рок за квалитет извршених услуга биће 
дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац 
упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним 
услугама. 
ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ:  Гарантни рок уграђену опрему биће дефинисан у 
спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује 
добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним услугама. 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана  од  дана  испостављених  и  обострано  оверених 
фактура, рачуна или ситуација, односно квалитативног и квантитативног пријема извршених услуга, у 
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени 
гласник РС“, број 119/12). Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна испостављеног 
по испоруци. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
Како је понуђач Комунално предузеће „ДИМНИЧАР“ АД Београд, Делиградска 26, Београд, 
доказао да испуњава све техничке спецификације, све обавезне услове из члана 75, као и додатне услове 
из члана 76. ЗЈН захтеване конкурсном документацијом, понуда понуђача 07 број 404-ЈН-36/19-6 од 
14.05.2019. године је оцењена као прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о 
јавним набавкама. 
 
2) да је понуђач ГПЗ „Техно - Београд“, Нови Београд, Булевар уметности бр.35а, доставио понуду 07 
број 404-ЈН-36/19-7. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 30.05.2019. године у 12:51 часова.  
 
ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ ЗА УСЛУГЕ:  
1. грађевинске односно грађевинско–занатске услуге (молерско-фарбарске услуге, подополагачке услуге, 
браварско лимарске услуге, кровопокриваче услуге исл.) грађевинске односно грађевинско–занатске 
услуге (молерско-фарбарске услуге, подополагачке услуге, браварско лимарске услуге, кровопокриваче 
услуге исл.)  
2. услуге одржавања на инсталацијама  водовода и канализације  
3. услуге одржавања на термо-техничким инсталацијама (одржавање система грејања, хлађења и 
климатизације),  
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4. услуге одржавања  телекомуникационих мрежа и система,  
5. услуге одржавања електроенергетских инсталација,  
6. услуга одржавања и чишћења зелених и других радних површина које користи Наручилац. 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА/НАРУЏБЕНИЦЕ:  најнижа понуђена цена; 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 120 дана од дана јавног отварања понуда. 
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:  Рок извршења услуга биће дефинисан у спецификацији услуга која је 
саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио 
оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним услугама. 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: објекати Министарства унутрашњих послова и други објекти и 
површине које користи Министарство унутрашњих послова. 
ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ:  Гарантни рок за квалитет извршених услуга биће 
дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац 
упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним 
услугама. 
ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ:  Гарантни рок уграђену опрему биће дефинисан у 
спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује 
добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним услугама. 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана  од  дана  испостављених  и  обострано  оверених 
фактура, рачуна или ситуација, односно квалитативног и квантитативног пријема извршених услуга, у 
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени 
гласник РС“, број 119/12). Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна испостављеног 
по испоруци. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
Како је понуђач ГПЗ „Техно - Београд“, Нови Београд, Булевар уметности бр.35а, доказао да 
испуњава све техничке спецификације, све обавезне услове из члана 75, као и додатне услове из члана 
76. ЗЈН захтеване конкурсном документацијом, понуда понуђача 07 број 404-ЈН-36/19-7 од 30.05.2019. 
године је оцењена као прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним 
набавкама. 
 
3) да је понуђач „EKOGRADNJA PROJEKT“ doo Ул. Илије Гарашанина бр. 27/3 Београд, доставио 
понуду 07 број 404-ЈН-36/19-10. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 31.05.2019. године у 11:07 
часова.  
 
ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ ЗА УСЛУГУ:  
1. грађевинске односно грађевинско–занатске услуге (молерско-фарбарске услуге, подополагачке услуге, 
браварско лимарске услуге, кровопокриваче услуге исл.) грађевинске односно грађевинско–занатске 
услуге (молерско-фарбарске услуге, подополагачке услуге, браварско лимарске услуге, кровопокриваче 
услуге исл.)  
2. услуге одржавања на инсталацијама  водовода и канализације  
3. услуге одржавања на термо-техничким инсталацијама (одржавање система грејања, хлађења и 
климатизације),  
4. услуге одржавања  телекомуникационих мрежа и система,  
5. услуге одржавања електроенергетских инсталација,  
6. услуга одржавања и чишћења зелених и других радних површина које користи Наручилац. 
и друге захтеване услуге које Наручилац буде поставио у свом позиву за доставу понуда. 
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КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА/НАРУЏБЕНИЦЕ:  најнижа понуђена цена; 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана јавног отварања понуда. 
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:  Рок извршења услуга биће дефинисан у спецификацији услуга која је 
саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио 
оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним услугама. 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: објекати Министарства унутрашњих послова и други објекти и 
површине које користи Министарство унутрашњих послова. 
ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ:  Гарантни рок за квалитет извршених услуга биће 
дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац 
упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним 
услугама. 
ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ:  Гарантни рок уграђену опрему биће дефинисан у 
спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује 
добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним услугама. 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана  од  дана  испостављених  и  обострано  оверених 
фактура, рачуна или ситуација, односно квалитативног и квантитативног пријема извршених услуга, у 
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени 
гласник РС“, број 119/12). Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна испостављеног 
по испоруци. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
Како је понуђач „EKOGRADNJA PROJEKT“ doo Ул. Илије Гарашанина бр. 27/3 Београд, доказао 
да испуњава све техничке спецификације, све обавезне услове из члана 75, као и додатне услове из члана 
76. ЗЈН захтеване конкурсном документацијом, понуда понуђача 07 број 404-ЈН-36/19-10 од 31.05.2019. 
године је оцењена као прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним 
набавкама. 
 
 
4) да је понуђач „GLOBEX“ DOO MAJUR Табановачка 8, Мајур, доставио понуду 07 број 404-ЈН-
36/19-11. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 03.06.2019. године у 09:25 часова.  
 
ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ ЗА УСЛУГУ:  
1. грађевинске односно грађевинско–занатске услуге (молерско-фарбарске услуге, подополагачке услуге, 
браварско лимарске услуге, кровопокриваче услуге исл.) грађевинске односно грађевинско–занатске 
услуге (молерско-фарбарске услуге, подополагачке услуге, браварско лимарске услуге, кровопокриваче 
услуге исл.)  
2. услуге одржавања на инсталацијама  водовода и канализације  
3. услуге одржавања на термо-техничким инсталацијама (одржавање система грејања, хлађења и 
климатизације),  
4. услуге одржавања  телекомуникационих мрежа и система,  
5. услуге одржавања електроенергетских инсталација,  
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА/НАРУЏБЕНИЦЕ:  најнижа понуђена цена; 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана јавног отварања понуда. 
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:  Рок извршења услуга биће дефинисан у спецификацији услуга која је 
саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио 
оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним услугама. 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: објекати Министарства унутрашњих послова и други објекти и 
површине које користи Министарство унутрашњих послова. 
ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ:  Гарантни рок за квалитет извршених услуга биће 
дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац 
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упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним 
услугама. 
ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ:  Гарантни рок уграђену опрему биће дефинисан у 
спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује 
добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним услугама. 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана  од  дана  испостављених  и  обострано  оверених 
фактура, рачуна или ситуација, односно квалитативног и квантитативног пријема извршених услуга, у 
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени 
гласник РС“, број 119/12). Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна испостављеног 
по испоруци. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
Како је понуђач „GLOBEX“ DOO MAJUR Табановачка 8, Мајур, доказао да испуњава све техничке 
спецификације, све обавезне услове из члана 75, као и додатне услове из члана 76. ЗЈН захтеване 
конкурсном документацијом, понуда понуђача 07 број 404-ЈН-36/19-11 од 03.06.2019. године је оцењена 
као прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 
 
 

ПАРТИЈА 2 - ПУ ЧАЧАК 
 
За Партију 2 - ПУ Чачак, понуде су доставили следећи понуђачи: 

НАЗИВ ПАРТИЈЕ Назив понуђача  

ПАРТИЈА 2  
ПУ ЧАЧАК 

 

1. Комунално предузеће „ДИМНИЧАР“ АД Београд Делиградска 26, 
Београд 
2. ГПЗ „Техно - Београд“, Нови Београд, Булевар уметности бр.35а 
3.СЗТР „Tomaš elektro“ Господар Јованова бр.21, Чачак 
4. Занатска задруга „Univerzal“, Чачак, Браће Глишића бр.7, Чачак 
5.„EKOGRADNJA PROJEKT“ doo Ул.Илије Гарашанина бр. 27/3 
Београд 
6. „S444 INŽENJERING“ DOO Кнеза Александра 78/4 Горњи 
Милановац 

 
ОПИС УСЛУГА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

1. грађевинске односно грађевинско–занатске услуге (молерско-фарбарске услуге, подополагачке услуге, 
браварско лимарске услуге, кровопокриваче услуге исл.) грађевинске односно грађевинско–занатске 
услуге (молерско-фарбарске услуге, подополагачке услуге, браварско лимарске услуге, кровопокриваче 
услуге исл.) 2. услуге одржавања на инсталацијама  водовода и канализације; 

3. услуге одржавања на термо-техничким инсталацијама (одржавање система грејања, хлађења и 
климатизације),  
4. услуге одржавања  телекомуникационих мрежа и система,  
5. услуге одржавања електроенергетских инсталација,  
6. услуга одржавања и чишћења зелених и других радних површина које користи Наручилац. 
и друге захтеване услуге које Наручилац буде поставио у свом позиву за доставу понуда. 
Напомена: Наручилац је конкурсном документацијом предвидео могућност заокруживања горе понуђених услуга, са 
посебном напоменом да ће исти сматрати да понуђач подноси понуду за све наведене услуиге уколико понуђач не заокружи 
ни једну од понуђених услуга. 



8 
 

Након разматрања понуда утврђено је следеће чињенично стање: 
                                                                               
1) да је понуђач Комунално предузеће „ДИМНИЧАР“ АД Београд Делиградска 26, Београд, 
доставио понуду 07 број 404-ЈН-36/19-6. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 14.05.2019. 
године у 08:00 часова.  
 
ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ ЗА УСЛУГУ:  
1. грађевинске односно грађевинско–занатске услуге (молерско-фарбарске услуге, подополагачке услуге, 
браварско лимарске услуге, кровопокриваче услуге исл.) грађевинске односно грађевинско–занатске 
услуге (молерско-фарбарске услуге, подополагачке услуге, браварско лимарске услуге, кровопокриваче 
услуге исл.)  
2. услуге одржавања на инсталацијама  водовода и канализације  
3. услуге одржавања на термо-техничким инсталацијама (одржавање система грејања, хлађења и 
климатизације),  
4. услуге одржавања  телекомуникационих мрежа и система,  
5. услуге одржавања електроенергетских инсталација,  
6. услуга одржавања и чишћења зелених и других радних површина које користи Наручилац. 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА/НАРУЏБЕНИЦЕ:  најнижа понуђена цена. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана јавног отварања понуда. 
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:  Рок извршења услуга биће дефинисан у спецификацији услуга која је 
саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио 
оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним услугама. 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: објекати Министарства унутрашњих послова и други објекти и 
површине које користи Министарство унутрашњих послова. 
ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ:  Гарантни рок за квалитет извршених услуга биће 
дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац 
упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним 
услугама. 
ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ:  Гарантни рок уграђену опрему биће дефинисан у 
спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује 
добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним услугама. 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана  од  дана  испостављених  и  обострано  оверених 
фактура, рачуна или ситуација, односно квалитативног и квантитативног пријема извршених услуга, у 
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени 
гласник РС“, број 119/12). Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна испостављеног 
по испоруци. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
Како је понуђач Комунално предузеће „ДИМНИЧАР“ АД Београд Делиградска 26, Београд, 
доказао да испуњава све техничке спецификације, све обавезне услове из члана 75, као и додатне услове 
из члана 76. ЗЈН захтеване конкурсном документацијом, понуда понуђача 07 број 404-ЈН-36/19-6 од 
14.05.2019. године је оцењена као прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о 
јавним набавкама. 
 
2) да је понуђач ГПЗ „Техно - Београд“, Нови Београд, Булевар уметности бр.35а, доставио понуду 
07 број 404-ЈН-36/19-7. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 30.05.2019. године у 12:51 часова.  
 
ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ ЗА УСЛУГУ:  
1. грађевинске односно грађевинско–занатске услуге (молерско-фарбарске услуге, подополагачке услуге, 
браварско лимарске услуге, кровопокриваче услуге исл.) грађевинске односно грађевинско–занатске 
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услуге (молерско-фарбарске услуге, подополагачке услуге, браварско лимарске услуге, кровопокриваче 
услуге исл.)  
2. услуге одржавања на инсталацијама  водовода и канализације  
3. услуге одржавања на термо-техничким инсталацијама (одржавање система грејања, хлађења и 
климатизације),  
4. услуге одржавања  телекомуникационих мрежа и система,  
5. услуге одржавања електроенергетских инсталација,  
6. услуга одржавања и чишћења зелених и других радних површина које користи Наручилац. 
 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА/НАРУЏБЕНИЦЕ:  најнижа понуђена цена; 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 120 дана дана јавног отварања понуда; 
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:  Рок извршења услуга биће дефинисан у спецификацији услуга која је 
саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио 
оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним услугама. 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: објекати Министарства унутрашњих послова и други објекти и 
површине које користи Министарство унутрашњих послова. 
ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ:  Гарантни рок за квалитет извршених услуга биће 
дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац 
упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним 
услугама. 
ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ:  Гарантни рок уграђену опрему биће дефинисан у 
спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује 
добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним услугама. 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана  од  дана  испостављених  и  обострано  оверених 
фактура, рачуна или ситуација, односно квалитативног и квантитативног пријема извршених услуга, у 
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени 
гласник РС“, број 119/12). Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна испостављеног 
по испоруци. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
Како је понуђач ГПЗ „Техно - Београд“, Нови Београд, Булевар уметности бр.35а, доказао да 
испуњава све техничке спецификације, све обавезне услове из члана 75, као и додатне услове из члана 
76. ЗЈН захтеване конкурсном документацијом, понуда понуђача 07 број 404-ЈН-36/19-7 од 30.05.2019. 
године је оцењена као прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним 
набавкама. 
 
3) да је понуђач СЗТР „Tomaš elektro“ Господар Јованова бр.21, Чачак, доставио понуду 07 број 
404-ЈН-36/19-8. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 31.05.2019. године у 13:38 часова.  
 
ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ ЗА УСЛУГУ:  
1. грађевинске односно грађевинско–занатске услуге (молерско-фарбарске услуге, подополагачке услуге, 
браварско лимарске услуге, кровопокриваче услуге исл.) грађевинске односно грађевинско–занатске 
услуге (молерско-фарбарске услуге, подополагачке услуге, браварско лимарске услуге, кровопокриваче 
услуге исл.)  
2. услуге одржавања на инсталацијама  водовода и канализације  
3. услуге одржавања на термо-техничким инсталацијама (одржавање система грејања, хлађења и 
климатизације),  
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4. услуге одржавања  телекомуникационих мрежа и система,  
5. услуге одржавања електроенергетских инсталација,  
6. услуга одржавања и чишћења зелених и других радних површина које користи Наручилац. 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА/НАРУЏБЕНИЦЕ:  најнижа понуђена цена; 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана јавног отварања понуда. 
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:  Рок извршења услуга биће дефинисан у спецификацији услуга која је 
саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио 
оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним услугама. 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: објекати Министарства унутрашњих послова и други објекти и 
површине које користи Министарство унутрашњих послова. 
 
ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ:  Гарантни рок за квалитет извршених услуга биће 
дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац 
упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним 
услугама. 
ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ:  Гарантни рок уграђену опрему биће дефинисан у 
спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује 
добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним услугама. 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана  од  дана  испостављених  и  обострано  оверених 
фактура, рачуна или ситуација, односно квалитативног и квантитативног пријема извршених услуга, у 
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени 
гласник РС“, број 119/12). Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна испостављеног 
по испоруци. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
Како је понуђач СЗТР „Tomaš elektro“ Господар Јованова бр.21, Чачак, доказао да испуњава све 
техничке спецификације, све обавезне услове из члана 75, као и додатне услове из члана 76. ЗЈН 
захтеване конкурсном документацијом, понуда понуђача 07 број 404-ЈН-36/19-8 од 30.05.2019. године је 
оцењена као прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 
 
4) да је понуђач Занатска задруга „Univerzal“, Чачак, Браће Глишића бр.7, Чачак, доставио понуду 
07 број 404-ЈН-36/19-09. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 31.05.2019.. године у 09:20 
часова. ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ ЗА УСЛУГУ:  
1. грађевинске односно грађевинско–занатске услуге (молерско-фарбарске услуге, подополагачке услуге, 
браварско лимарске услуге, кровопокриваче услуге исл.) грађевинске односно грађевинско–занатске 
услуге (молерско-фарбарске услуге, подополагачке услуге, браварско лимарске услуге, кровопокриваче 
услуге исл.)  
2. услуге одржавања на инсталацијама  водовода и канализације  
3. услуге одржавања на термо-техничким инсталацијама (одржавање система грејања, хлађења и 
климатизације),  
5. услуге одржавања електроенергетских инсталација.  
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА/НАРУЏБЕНИЦЕ:  најнижа понуђена цена; 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана јавног отварања понуда. 
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:  Рок извршења услуга биће дефинисан у спецификацији услуга која је 
саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио 
оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним услугама. 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: објекати Министарства унутрашњих послова и други објекти и 
површине које користи Министарство унутрашњих послова. 
ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ:  Гарантни рок за квалитет извршених услуга биће 
дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац 
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упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним 
услугама. 
ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ:  Гарантни рок уграђену опрему биће дефинисан у 
спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује 
добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним услугама. 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана  од  дана  испостављених  и  обострано  оверених 
фактура, рачуна или ситуација, односно квалитативног и квантитативног пријема извршених услуга, у 
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени 
гласник РС“, број 119/12). Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна испостављеног 
по испоруци. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
Како је понуђач Занатска задруга „Univerzal“, Чачак, Браће Глишића бр.7, Чачак, доказао да 
испуњава све техничке спецификације, све обавезне услове из члана 75, као и додатне услове из члана 
76. ЗЈН захтеване конкурсном документацијом, понуда понуђача 07 број 404-ЈН-36/19-09 од 31.05.2019. 
године је оцењена као прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним 
набавкама. 
 
 
5) да је понуђач „EKOGRADNJA PROJEKT“ doo Ул.Илије Гарашанина бр. 27/3 Београд, доставио 
понуду 07 број 404-ЈН-36/19-10. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 31.05.2019. године у 11:07 
часова.  
 
ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ ЗА УСЛУГУ:  
1. грађевинске односно грађевинско–занатске услуге (молерско-фарбарске услуге, подополагачке услуге, 
браварско лимарске услуге, кровопокриваче услуге исл.) грађевинске односно грађевинско–занатске 
услуге (молерско-фарбарске услуге, подополагачке услуге, браварско лимарске услуге, кровопокриваче 
услуге исл.)  
2. услуге одржавања на инсталацијама  водовода и канализације  
3. услуге одржавања на термо-техничким инсталацијама (одржавање система грејања, хлађења и 
климатизације),  
4. услуге одржавања  телекомуникационих мрежа и система,  
5. услуге одржавања електроенергетских инсталација,  
6. услуга одржавања и чишћења зелених и других радних површина које користи Наручилац. 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА/НАРУЏБЕНИЦЕ:  најнижа понуђена цена. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана јавног отварања понуда. 
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:  Рок извршења услуга биће дефинисан у спецификацији услуга која је 
саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио 
оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним услугама. 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: објекати Министарства унутрашњих послова и други објекти и 
површине које користи Министарство унутрашњих послова. 
ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ:  Гарантни рок за квалитет извршених услуга биће 
дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац 
упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним 
услугама. 
ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ:  Гарантни рок уграђену опрему биће дефинисан у 
спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује 
добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним услугама. 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана  од  дана  испостављених  и  обострано  оверених 
фактура, рачуна или ситуација, односно квалитативног и квантитативног пријема извршених услуга, у 
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складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени 
гласник РС“, број 119/12). Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна испостављеног 
по испоруци. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
Како је понуђач „EKOGRADNJA PROJEKT“ doo Ул.Илије Гарашанина бр. 27/3 Београд, доказао 
да испуњава све техничке спецификације, све обавезне услове из члана 75, као и додатне услове из члана 
76. ЗЈН захтеване конкурсном документацијом, понуда понуђача 07 број 404-ЈН-36/19-10 од 31.05.2019. 
године је оцењена као прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним 
набавкама. 
 
6) да је понуђач „S444 INŽENJERING“ DOO Кнеза Александра 78/4 Горњи Милановац, доставио 
понуду 07 број 404-ЈН-36/12-. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 03.06.2019. године у 09:32 
часова.  
 
ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ ЗА УСЛУГУ:  
1. грађевинске односно грађевинско–занатске услуге (молерско-фарбарске услуге, подополагачке услуге, 
браварско лимарске услуге, кровопокриваче услуге исл.) грађевинске односно грађевинско–занатске 
услуге (молерско-фарбарске услуге, подополагачке услуге, браварско лимарске услуге, кровопокриваче 
услуге исл.)  
2. услуге одржавања на инсталацијама  водовода и канализације  
5. услуге одржавања електроенергетских инсталација,  
6. услуга одржавања и чишћења зелених и других радних површина које користи Наручилац. 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА/НАРУЏБЕНИЦЕ:  најнижа понуђена цена. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана јавног отварања понуда. 
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:  Рок извршења услуга биће дефинисан у спецификацији услуга која је 
саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио 
оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним услугама. 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: објекати Министарства унутрашњих послова и други објекти и 
површине које користи Министарство унутрашњих послова. 
ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ:  Гарантни рок за квалитет извршених услуга биће 
дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац 
упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним 
услугама. 
ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ:  Гарантни рок уграђену опрему биће дефинисан у 
спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује 
добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним услугама. 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана  од  дана  испостављених  и  обострано  оверених 
фактура, рачуна или ситуација, односно квалитативног и квантитативног пријема извршених услуга, у 
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени 
гласник РС“, број 119/12). Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна испостављеног 
по испоруци. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
Како је понуђач „S444 INŽENJERING“ DOO Кнеза Александра 78/4 Горњи Милановац, доказао 
да испуњава све техничке спецификације, све обавезне услове из члана 75, као и додатне услове из члана 
76. ЗЈН захтеване конкурсном документацијом, понуда понуђача 07 број 404-ЈН-36/19-12 од 03.06.2019.. 
године је оцењена као прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним 
набавкама. 
 
 
 



13 
 

 
Наручилац је као прихватљиве оценио понуде, и то: 
1) Комунално предузеће „ДИМНИЧАР“ АД Београд Делиградска 26, Београд 
2) ГПЗ „Техно - Београд“, Нови Београд, Булевар уметности бр.35а 
3) СЗТР „Tomaš elektro“ Господар Јованова бр.21, Чачак 
4) Занатска задруга „Univerzal“, Чачак, Браће Глишића бр.7 
5) „EKOGRADNJA PROJEKT“ doo Ул.Илије Гарашанина бр. 27/3 Београд 
6) „GLOBEX“ DOO MAJUR Табановачка 8, Мајур 
7) „S444 INŽENJERING“ DOO Кнеза Александра 78/4, Горњи Милановац 
 
 
Имајући у виду напред наведено, помоћник министра, начелник Сектора у отвореном поступку јавне 
набавке услуга, са поновним отварањем конкуренције, обликован по партијама: Текуће одржавање 
објеката Министарства унутрашњих послова, ЈН број 36/19, оквирни споразум закључује на период 
једне године ( 2019. годину), на износ процењене вредности јавне набавке, а са 
 
Партија 1 - ПУ Шабац (за 2019. годину на износ процењене вредности) са понуђачима: 
1. Комунално предузеће „ДИМНИЧАР“ АД Београд, Делиградска 26, Београд 
2.ГПЗ „Техно - Београд“, Нови Београд, Булевар уметности бр.35а 
3.„EKOGRADNJA PROJEKT“ doo Ул.Илије Гарашанина бр. 27/3 Београд 
4.„GLOBEX“ DOO MAJUR Табановачка 8, Мајур 
Партија 2 - ПУ Чачак (за 2019. годину, на износ процењене вредности) са понуђачима: 
1. Комунално предузеће „ДИМНИЧАР“ АД Београд Делиградска 26, Београд 
2. ГПЗ „Техно - Београд“, Нови Београд, Булевар уметности бр.35а 
3.СЗТР „Tomaš elektro“ Господар Јованова бр.21, Чачак 
4. Занатска задруга „Univerzal“, Чачак, Браће Глишића бр.7, Чачак 
5.„EKOGRADNJA PROJEKT“ doo Ул.Илије Гарашанина бр. 27/3 Београд 
6. „S444 INŽENJERING“ DOO Кнеза Александра 78/4 Горњи Милановац 

 
       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 
 


	1. грађевинске односно грађевинско–занатске услуге (молерско-фарбарске услуге, подополагачке услуге, браварско лимарске услуге, кровопокриваче услуге исл.) грађевинске односно грађевинско–занатске услуге (молерско-фарбарске услуге, подополагачке услуг...
	2. услуге одржавања на инсталацијама  водовода и канализације
	3. услуге одржавања на термо-техничким инсталацијама (одржавање система грејања, хлађења и климатизације),
	4. услуге одржавања  телекомуникационих мрежа и система,
	5. услуге одржавања електроенергетских инсталација,
	6. услуга одржавања и чишћења зелених и других радних површина које користи Наручилац.
	и друге захтеване услуге које Наручилац буде поставио у свом позиву за доставу понуда.
	ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ ЗА УСЛУГЕ:
	1. грађевинске односно грађевинско–занатске услуге (молерско-фарбарске услуге, подополагачке услуге, браварско лимарске услуге, кровопокриваче услуге исл.) грађевинске односно грађевинско–занатске услуге (молерско-фарбарске услуге, подополагачке услуг...
	2. услуге одржавања на инсталацијама  водовода и канализације
	3. услуге одржавања на термо-техничким инсталацијама (одржавање система грејања, хлађења и климатизације),
	4. услуге одржавања  телекомуникационих мрежа и система,
	5. услуге одржавања електроенергетских инсталација,
	6. услуга одржавања и чишћења зелених и других радних површина које користи Наручилац.
	и друге захтеване услуге које Наручилац буде поставио у свом позиву за доставу понуда.
	КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА/НАРУЏБЕНИЦЕ:  најнижа понуђена цена.
	РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана јавног отварања понуда.
	РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:  Рок извршења услуга биће дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним услугама.
	МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: објекати Министарства унутрашњих послова и други објекти и површине које користи Министарство унутрашњих послова.
	ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ:  Гарантни рок за квалитет извршених услуга биће дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже...
	ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ:  Гарантни рок уграђену опрему биће дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за п...
	РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана  од  дана  испостављених  и  обострано  оверених фактура, рачуна или ситуација, односно квалитативног и квантитативног пријема извршених услуга, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерциј...
	4. услуге одржавања  телекомуникационих мрежа и система,
	5. услуге одржавања електроенергетских инсталација,
	6. услуга одржавања и чишћења зелених и других радних површина које користи Наручилац.
	КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА/НАРУЏБЕНИЦЕ:  најнижа понуђена цена;
	РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 120 дана од дана јавног отварања понуда.
	РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:  Рок извршења услуга биће дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним услугама.
	МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: објекати Министарства унутрашњих послова и други објекти и површине које користи Министарство унутрашњих послова.
	ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ:  Гарантни рок за квалитет извршених услуга биће дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже...
	ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ:  Гарантни рок уграђену опрему биће дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за п...
	РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана  од  дана  испостављених  и  обострано  оверених фактура, рачуна или ситуација, односно квалитативног и квантитативног пријема извршених услуга, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерциј...
	ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ ЗА УСЛУГУ:
	1. грађевинске односно грађевинско–занатске услуге (молерско-фарбарске услуге, подополагачке услуге, браварско лимарске услуге, кровопокриваче услуге исл.) грађевинске односно грађевинско–занатске услуге (молерско-фарбарске услуге, подополагачке услуг...
	2. услуге одржавања на инсталацијама  водовода и канализације
	3. услуге одржавања на термо-техничким инсталацијама (одржавање система грејања, хлађења и климатизације),
	4. услуге одржавања  телекомуникационих мрежа и система,
	5. услуге одржавања електроенергетских инсталација,
	6. услуга одржавања и чишћења зелених и других радних површина које користи Наручилац.
	КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА/НАРУЏБЕНИЦЕ:  најнижа понуђена цена;
	РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана јавног отварања понуда.
	РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:  Рок извршења услуга биће дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним услугама.
	МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: објекати Министарства унутрашњих послова и други објекти и површине које користи Министарство унутрашњих послова.
	ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ:  Гарантни рок за квалитет извршених услуга биће дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже...
	ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ:  Гарантни рок уграђену опрему биће дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за п...
	РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана  од  дана  испостављених  и  обострано  оверених фактура, рачуна или ситуација, односно квалитативног и квантитативног пријема извршених услуга, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерциј...
	КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА/НАРУЏБЕНИЦЕ:  најнижа понуђена цена;
	РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана јавног отварања понуда.
	РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:  Рок извршења услуга биће дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним услугама.
	МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: објекати Министарства унутрашњих послова и други објекти и површине које користи Министарство унутрашњих послова.
	ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ:  Гарантни рок за квалитет извршених услуга биће дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже...
	ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ:  Гарантни рок уграђену опрему биће дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за п...
	РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана  од  дана  испостављених  и  обострано  оверених фактура, рачуна или ситуација, односно квалитативног и квантитативног пријема извршених услуга, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерциј...
	3. услуге одржавања на термо-техничким инсталацијама (одржавање система грејања, хлађења и климатизације),
	4. услуге одржавања  телекомуникационих мрежа и система,
	5. услуге одржавања електроенергетских инсталација,
	6. услуга одржавања и чишћења зелених и других радних површина које користи Наручилац.
	и друге захтеване услуге које Наручилац буде поставио у свом позиву за доставу понуда.
	ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ ЗА УСЛУГУ:
	1. грађевинске односно грађевинско–занатске услуге (молерско-фарбарске услуге, подополагачке услуге, браварско лимарске услуге, кровопокриваче услуге исл.) грађевинске односно грађевинско–занатске услуге (молерско-фарбарске услуге, подополагачке услуг...
	2. услуге одржавања на инсталацијама  водовода и канализације
	3. услуге одржавања на термо-техничким инсталацијама (одржавање система грејања, хлађења и климатизације),
	4. услуге одржавања  телекомуникационих мрежа и система,
	5. услуге одржавања електроенергетских инсталација,
	6. услуга одржавања и чишћења зелених и других радних површина које користи Наручилац.
	КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА/НАРУЏБЕНИЦЕ:  најнижа понуђена цена.
	РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана јавног отварања понуда.
	РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:  Рок извршења услуга биће дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним услугама.
	МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: објекати Министарства унутрашњих послова и други објекти и површине које користи Министарство унутрашњих послова.
	ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ:  Гарантни рок за квалитет извршених услуга биће дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже...
	ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ:  Гарантни рок уграђену опрему биће дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за п...
	РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана  од  дана  испостављених  и  обострано  оверених фактура, рачуна или ситуација, односно квалитативног и квантитативног пријема извршених услуга, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерциј...
	ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ ЗА УСЛУГУ:
	1. грађевинске односно грађевинско–занатске услуге (молерско-фарбарске услуге, подополагачке услуге, браварско лимарске услуге, кровопокриваче услуге исл.) грађевинске односно грађевинско–занатске услуге (молерско-фарбарске услуге, подополагачке услуг...
	2. услуге одржавања на инсталацијама  водовода и канализације
	3. услуге одржавања на термо-техничким инсталацијама (одржавање система грејања, хлађења и климатизације),
	4. услуге одржавања  телекомуникационих мрежа и система,
	5. услуге одржавања електроенергетских инсталација,
	6. услуга одржавања и чишћења зелених и других радних површина које користи Наручилац.
	КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА/НАРУЏБЕНИЦЕ:  најнижа понуђена цена;
	РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 120 дана дана јавног отварања понуда;
	РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:  Рок извршења услуга биће дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним услугама.
	МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: објекати Министарства унутрашњих послова и други објекти и површине које користи Министарство унутрашњих послова.
	ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ:  Гарантни рок за квалитет извршених услуга биће дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже...
	ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ:  Гарантни рок уграђену опрему биће дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за п...
	РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана  од  дана  испостављених  и  обострано  оверених фактура, рачуна или ситуација, односно квалитативног и квантитативног пријема извршених услуга, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерциј...
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	5. услуге одржавања електроенергетских инсталација,
	6. услуга одржавања и чишћења зелених и других радних површина које користи Наручилац.
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	РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:  Рок извршења услуга биће дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним услугама.
	МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: објекати Министарства унутрашњих послова и други објекти и површине које користи Министарство унутрашњих послова.
	ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ:  Гарантни рок за квалитет извршених услуга биће дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже...
	ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ:  Гарантни рок уграђену опрему биће дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за п...
	РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана  од  дана  испостављених  и  обострано  оверених фактура, рачуна или ситуација, односно квалитативног и квантитативног пријема извршених услуга, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерциј...
	КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА/НАРУЏБЕНИЦЕ:  најнижа понуђена цена;
	РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана јавног отварања понуда.
	РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:  Рок извршења услуга биће дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним услугама.
	МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: објекати Министарства унутрашњих послова и други објекти и површине које користи Министарство унутрашњих послова.
	ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ:  Гарантни рок за квалитет извршених услуга биће дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже...
	ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ:  Гарантни рок уграђену опрему биће дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за п...
	РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана  од  дана  испостављених  и  обострано  оверених фактура, рачуна или ситуација, односно квалитативног и квантитативног пријема извршених услуга, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерциј...
	ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ ЗА УСЛУГУ:
	1. грађевинске односно грађевинско–занатске услуге (молерско-фарбарске услуге, подополагачке услуге, браварско лимарске услуге, кровопокриваче услуге исл.) грађевинске односно грађевинско–занатске услуге (молерско-фарбарске услуге, подополагачке услуг...
	2. услуге одржавања на инсталацијама  водовода и канализације
	3. услуге одржавања на термо-техничким инсталацијама (одржавање система грејања, хлађења и климатизације),
	4. услуге одржавања  телекомуникационих мрежа и система,
	5. услуге одржавања електроенергетских инсталација,
	6. услуга одржавања и чишћења зелених и других радних површина које користи Наручилац.
	КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА/НАРУЏБЕНИЦЕ:  најнижа понуђена цена.
	РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана јавног отварања понуда.
	РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:  Рок извршења услуга биће дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним услугама.
	МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: објекати Министарства унутрашњих послова и други објекти и површине које користи Министарство унутрашњих послова.
	ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ:  Гарантни рок за квалитет извршених услуга биће дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже...
	ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ:  Гарантни рок уграђену опрему биће дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за п...
	РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана  од  дана  испостављених  и  обострано  оверених фактура, рачуна или ситуација, односно квалитативног и квантитативног пријема извршених услуга, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерциј...
	2. услуге одржавања на инсталацијама  водовода и канализације
	5. услуге одржавања електроенергетских инсталација,
	6. услуга одржавања и чишћења зелених и других радних површина које користи Наручилац.
	КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА/НАРУЏБЕНИЦЕ:  најнижа понуђена цена.
	РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана јавног отварања понуда.
	РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:  Рок извршења услуга биће дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним услугама.
	МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: објекати Министарства унутрашњих послова и други објекти и површине које користи Министарство унутрашњих послова.
	ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ:  Гарантни рок за квалитет извршених услуга биће дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже...
	ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ:  Гарантни рок уграђену опрему биће дефинисан у спецификацији услуга која је саставни део позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, када се укаже потреба за п...
	РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана  од  дана  испостављених  и  обострано  оверених фактура, рачуна или ситуација, односно квалитативног и квантитативног пријема извршених услуга, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерциј...

