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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-5/20-12 

Датум 18.08.2020. године 
Б е о г р а д 

 
 

  
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 

68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда 07 број 404-ЈН-5/20-11 од 10.08.2020. године у отвореном 
поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке добара: Хемијска средства за чишћење и 
материјал за одржавање хигијене, ЈН број 5/20, доносим 

 
 
 

О Д Л У К У 
о закључењу оквирног споразума  

 
 

1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Оквирни споразум у отвореном поступаку јавне набавке добара: Хемијска 

средства за чишћење и материјал за одржавање хигијене, ЈН број 5/20, са: 
 
● понуђачем „Nataly Drogerija“,ТР, Ниш, на основу понуде 07 број 404-ЈН-5/20-09 од 30.07.2020. 

године на период од три године за 2020, 2021. и 2022. годину на износ процењене вредности предметне 

набавке према оквирним количинама од 110.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача 

према оквирним количинама износи 109.520.710,00 динара без ПДВ-а) и то:       

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

30.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. 

годину износи 29.897.820,00 динара без ПДВ-а); 

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

50.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2021. 

годину износи 49.725.070,00 динара без ПДВ-а); 

    - за 2022. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 

30.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2022. 

годину износи 29.897.820,00 динара без ПДВ-а);  

● групом понуђача „Сани-Хем“ д.о.о. Нови Сад и „Трен“ д.о.о. Ниш, на основу понуде 07 број 

404-ЈН-5/20-08 од 30.07.2020. године на период од три године за 2020, 2021. и 2022. годину на износ 

процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 110.000.000,00 динара без ПДВ-а 
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(укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама износи 109.915.845,00 динара без ПДВ-а) и 

то:       

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

30.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. 

годину износи 29.994.920,00 динара без ПДВ-а); 

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

50.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2021. 

годину износи 49.926.005,00 динара без ПДВ-а); 

    - за 2022. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 

30.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2022. 

годину износи 29.994.920,00 динара без ПДВ-а). 

 
 2. ОДБИЈАЈУ СЕ као неприхватљиве понуде понуђача:  

-  „FOX“, Јасмина Вукојевић ПР, Крушевац и  
- „Б2М“ д.о.о. Београд. 

 
3. Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 

 
4. 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 чл. 32. 40. и 40а Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању отвореног поступка јавне 
набавке добара са закључењем оквирног споразума 07 број 404-ЈН-5/20-02 од 30.06.2020. године, 
Министарство унутрашњих послова, као Наручилац, спровело је отворени поступaк јавне набавке добара са 
закључењем оквирног споразума – Хемијска средства за чишћење и материјал за одржавање хигијене, ЈН 
број 5/20.   

 
 Процењена вредност јавне набавке за три године износи 110.000.000,00 без ПДВ-а и то:  
 

- за 2020. годину  износи 30.000.000,00 динара без ПДВ-а,  
- за 2021. годину износи  50.000.000,00 динара без ПДВ-а, 
- за 2022. годину  износи 30.000.000,00 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 2020. годину, 

економска класификација 4268. 
   
   Рок за подношење понуда био је 30.07.2020. године до 10:00 часова. 
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     Благовремено су понуде доставили следећи понуђачи: 
 

1. „FOX“, Јасмина Вукојевић ПР, Крушевац 
2. „Б2М“ д.о.о. Београд, 
3. Група понуђача „Сани-Хем“ д.о.о. Нови Сад и „Трен“ д.о.о. Ниш, 
4. „Nataly Drogerija“,ТР, Ниш. 

 
 Поступак отварања понуда спроведен је дана 30.07.2020. године, са почетком у 12:00 часова, а окончан 
истог дана у 12:15 часова. 
 
 
 

II 
 

 

Након разматрања понуда утврђено је следеће: 
 
1) Понуда понуђача „FOX“, Јасмина Вукојевић ПР, Крушевац, 07 број 404-ЈН-5/20-06 од 30.07.2020. 
године по укупно понуђеној цени од 84.492.980,00 динара без ПДВ-а је неприхватљива, с обзиром да нису 
кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 32. и тачка 33., а у вези члана 106. став 1. тачка 5. 
ЗЈН-а.  

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 30.07.2020. године у 08:04 часова.  

Понуђени су следећи услови набавке:  

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2020. годину износи: 23.966.780,00 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2021. годину износи: 36.559.420,00 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2022. годину износи: 23.966.780,00 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за све три године износи: 84.492.980,00 динара.  
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена по години. 
ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум се закључује на износ процењене 
вредности предметне јавне набавке. 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне набавке.  
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 које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за 
ту намену бити одобрена у тој буџетској години. Наручилац задржава право да у складу са предвиђеним 
финансијском средствима за ову набавку повећа или смањи оквирну количину.  
ФИКСНОСТ ЦЕНА: Јединичне цене су фиксне до краја оквирног споразума. 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна. Плаћање је у 
року до 45 дана по извршеној испоруци и пријему фактуре, а након извршеног  квалитативног и 
квантитативног пријема, у складу са Законом о роковима измирења новчаних  обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12, 68/15, 113/17). Плаћање се врши 
уплатом на рачун понуђача. 
МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА: Београд, магацин „Волгина“, ул. Кордунашка бб и Централни магацин 
МУП-а, ул. Милорада Јовановића бр. 7. 
РЕДОВАН РОК ИСПОРУКЕ: 6 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца. 
ИСПОРУКА У ХИТНИМ СИТУАЦИЈАМА: Испорука у хитним ситуацијама се реализује у року од 48 h 
од писаног захтева наручиоца.  
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ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ ДОБАРА: по писаном захтеву Наручиоца.  
Сваки производ који се испоручује у моменту пријема у објекат Наручиоца мора имати Декларацију са 
датумом производње. Декларација производа мора садржати: назив производа, податке о месту и називу 
произвођача са датумом производње и роком трајања.  
Средства за одржавање хигијене могу се испоручивати само у оригиналном паковању и амбалажи која 
омогућава употребу и штити квалитет средстава, са оригиналном декларацијом и са јасном ознаком рока 
употребе. Декларација или упутство мора бити на српском језику. Добра која су штетна по здравље људи и 
са којима треба пажљиво поступати морају имати одговарајућа текстуална упозорења или симболе.  
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 95 дана од дана отварања понуде.  
 

Прегледом понуде понуђача „FOX“, Јасмина Вукојевић ПР, Крушевац, утврђено је да за предмет 
набавке под редним бројевима 6, 13, 18, 19, 21, 22, 28, 47, 48, 49 и 50, понуђач нуди робу која је еквивалент тј. 
„одговарајућа“ са траженим добрима у техничкој спецификацији. Даљим прегледом понуде утврђено је да је 
понуђач за наведене понуђене ставке доставио извештаје лабораторија о испитивањима узорака.  

Предметном конкурсном документацијом у Поглављу III у делу испод табеле спецификације 
наручилац је прописао да уколико понуђач нуди робу која је еквивалент тј. „одговарајућа“ са траженим 
добром у техничкој спецификацији, неопходно је да понуђач у склопу своје понуде достави Извештај 
акредитоване лабораторије о усаглашености захтеваних и понуђених техничких карактеристика за наведена 
добра која су понуђена као „одговарајућа“, те уколико понуђач у својој понуди не достави одговарајући 
извештај акредитоване лабораторије о усаглашености таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива.   

Увидом у извештаје лабораторија које је понуђач доставио у својој понуди није могуће утврдити да су 
понуђена добра „одговарајућа“ добрима која је наручилац тражио у техничкој спецификацији. Наиме, 
ниједан од достављених извештаја лабораторија не садржи потврду о усаглашеност захтеваних 
карактеристика са карактеристикама добара које је у конкретном случају понудио понуђач.   

С обзиром да на основу извештаја лабораторија из понуде понуђача „FOX“, Јасмина Вукојевић 
ПР, Крушевац за понуђене ставке под редним бр. 6, 13, 18, 19, 21, 22, 28, 47, 48, 49 и 50  није доказано (а 
што је било предвиђено конкурсном документацијом) да је понуђена роба одговарајућа са траженим 
добрима, самим тим закључак је да понуђач у својој понуди није доставио одговарајући извештај 
акредитоване лабораторије о услаглашености на основу којег би се несумњиво утврдило оно што је тражено 
предметном конкурсном документацијом.  

Имaјући у виду све напред изнето, односно да понуђач у својој понуди није доказао одговарајућим 
извештајима акредитованих лабораторија да су понуђена добра за ставке под редним бр. 6, 13, 18, 19, 21, 22, 
28, 47, 48, 49 и 50 „одговарајућа“ добрима које је наручилац захтевао и описао у техничкој спецификацији 
под напред наведеним ставкама, то је понуда понуђача „FOX“, Јасмина Вукојевић ПР, Крушевац, 
оцењена као неодговарајућа, у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32. Закона о јавним набавкама. 
 

2) Понуда понуђача „Б2М“ д.о.о. Београд, 07 број 404-ЈН-5/20-07 од 30.07.2020. године по укупно 
понуђеној цени од 102.120.430,00 динара без ПДВ-а је неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно 
испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33., а у вези члана 106. став 1. тачка 5. ЗЈН-а.  

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 30.07.2020. године у 08:26 часова.  

Понуђени су следећи услови набавке:  

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2020. годину износи: 28.592.940,00 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2021. годину износи: 44.934.550,00 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2022. годину износи: 28.592.940,00 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за све три године износи: 102.120.430,00 динара.  
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена по години. 
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ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум се закључује на износ процењене 
вредности предметне јавне набавке. 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне набавке.  
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 које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за 
ту намену бити одобрена у тој буџетској години. Наручилац задржава право да у складу са предвиђеним 
финансијском средствима за ову набавку повећа или смањи оквирну количину.  
ФИКСНОСТ ЦЕНА: Јединичне цене су фиксне до краја оквирног споразума. 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна. Плаћање је у 
року до 45 дана по извршеној испоруци и пријему фактуре, а након извршеног  квалитативног и 
квантитативног пријема, у складу са Законом о роковима измирења новчаних  обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12, 68/15, 113/17). Плаћање се врши 
уплатом на рачун понуђача. 
МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА: Београд, магацин „Волгина“, ул. Кордунашка бб и Централни магацин 
МУП-а, ул. Милорада Јовановића бр. 7. 
РЕДОВАН РОК ИСПОРУКЕ: 7 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца. 
ИСПОРУКА У ХИТНИМ СИТУАЦИЈАМА: Испорука у хитним ситуацијама се реализује у року од 48 h 
од писаног захтева наручиоца.  
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ ДОБАРА: по писаном захтеву Наручиоца.  
Сваки производ који се испоручује у моменту пријема у објекат Наручиоца мора имати Декларацију са 
датумом производње. Декларација производа мора садржати: назив производа, податке о месту и називу 
произвођача са датумом производње и роком трајања.  
Средства за одржавање хигијене могу се испоручивати само у оригиналном паковању и амбалажи која 
омогућава употребу и штити квалитет средстава, са оригиналном декларацијом и са јасном ознаком рока 
употребе. Декларација или упутство мора бити на српском језику. Добра која су штетна по здравље људи и 
са којима треба пажљиво поступати морају имати одговарајућа текстуална упозорења или симболе.  
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде.  
 

Прегледом понуде понуђача „Б2М“ д.о.о. Београд, утврђено је да за ставке понуђене под редним 
бр. 44, 45, 46, 47, 48, 49 и 50, понуђач у својој понуди није доставио Решења о уписима у Привремену листу 
биоцидних производа Министарства заштите животне средине на основу Закона о биоцидним 
производима. Предметном конкурсном документацијом у Поглављу III у делу испод табеле спецификације 
наручилац је прописао да је понуђач дужан за производе које нуди под ставкама 44, 45, 46, 47, 48, 49 и 50 да 
достави у склопу своје понуде копију Решења о упису у Привремену листу биоцидних производа 
Министарства заштите животне средине на основу Закона о биоцидним производима („Сл. гласник РС“ бр. 
36/09, 88/10, 92/11 и 25/15), даље је наручилац предвидео да уколико понуђач не достави тражену 
документацију понуда ће бити оцењена као неприхватљива.  

Имaјући у виду све напред изнето, односно да понуђач у својој понуди није доказао да су понуђена 
добра за ставке под редним бр. од 44 – 50 уписана Привремену листу биоцидних производа на основу 
Закона о биоцидним производима, те је понуда понуђача „Б2М“ д.о.о. Београд, оцењена као 
неприхватљива, у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 
 

3) Понуда групе понуђача „Сани-Хем“ д.о.о. Нови Сад и „Трен“ д.о.о. Ниш, 07 број 404-ЈН-5/20-08 од 

30.07.2020. године по укупно понуђеној цени од 109.915.845,00 динара без ПДВ-а је прихватљива, у складу са 

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

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 30.07.2020. године у 08:41 часова.  

Понуђени су следећи услови набавке:  
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 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2020. годину износи: 29.994.920,00 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2021. годину износи: 49.926.005,00 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2022. годину износи: 29.994.920,00 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за све три године износи: 109.915.845,00 динара.  
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена по години. 
ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум се закључује на износ процењене 
вредности предметне јавне набавке. 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне набавке.  
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 које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за 
ту намену бити одобрена у тој буџетској години. Наручилац задржава право да у складу са предвиђеним 
финансијском средствима за ову набавку повећа или смањи оквирну количину.  
ФИКСНОСТ ЦЕНА: Јединичне цене су фиксне до краја оквирног споразума. 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна. Плаћање је у 
року до 45 дана по извршеној испоруци и пријему фактуре, а након извршеног  квалитативног и 
квантитативног пријема, у складу са Законом о роковима измирења новчаних  обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12, 68/15, 113/17). Плаћање се врши 
уплатом на рачун понуђача. 
МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА: Београд, магацин „Волгина“, ул. Кордунашка бб и Централни магацин 
МУП-а, ул. Милорада Јовановића бр. 7. 
РЕДОВАН РОК ИСПОРУКЕ: 7 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца. 
ИСПОРУКА У ХИТНИМ СИТУАЦИЈАМА: Испорука у хитним ситуацијама се реализује у року од 48 h 
од писаног захтева наручиоца.  
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ ДОБАРА: по писаном захтеву Наручиоца.  
Сваки производ који се испоручује у моменту пријема у објекат Наручиоца мора имати Декларацију са 
датумом производње. Декларација производа мора садржати: назив производа, податке о месту и називу 
произвођача са датумом производње и роком трајања.  
Средства за одржавање хигијене могу се испоручивати само у оригиналном паковању и амбалажи која 
омогућава употребу и штити квалитет средстава, са оригиналном декларацијом и са јасном ознаком рока 
употребе. Декларација или упутство мора бити на српском језику. Добра која су штетна по здравље људи и 
са којима треба пажљиво поступати морају имати одговарајућа текстуална упозорења или симболе.  
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 95 дана од дана отварања понуде.  
 
Како је понуда групе понуђача „Сани-Хем“ д.о.о. Нови Сад и „Трен“ д.о.о. Ниш, испунила све захтеве 

дефинисане конкурсном документацијом, понуда је оцењена као прихватљива, сходно одредби члана 3. став 

1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 

 

4) Понуда понуђача „Nataly Drogerija“,ТР, Ниш, 07 број 404-ЈН-5/20-09 од 30.07.2020. године по укупно 
понуђеној цени од 109.520.710,00 динара без ПДВ-а је прихватљива, у складу са одредбама члана 3. став 1. 
тачка 33. ЗЈН–а. 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 30.07.2020. године у 09:07 часова.  

Понуђени су следећи услови набавке:  

 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2020. годину износи: 29.897.820,00 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2021. годину износи: 49.725.070,00 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за 2022. годину износи: 29.897.820,00 динара. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а за све три године износи: 109.520.710,00 динара.  
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КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена по години. 
ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум се закључује на износ процењене 
вредности предметне јавне набавке. 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне набавке.  
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 које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за 
ту намену бити одобрена у тој буџетској години. Наручилац задржава право да у складу са предвиђеним 
финансијском средствима за ову набавку повећа или смањи оквирну количину.  
ФИКСНОСТ ЦЕНА: Јединичне цене су фиксне до краја оквирног споразума. 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна. Плаћање је у 
року до 45 дана по извршеној испоруци и пријему фактуре, а након извршеног  квалитативног и 
квантитативног пријема, у складу са Законом о роковима измирења новчаних  обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12, 68/15, 113/17). Плаћање се врши 
уплатом на рачун понуђача. 
МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА: Београд, магацин „Волгина“, ул. Кордунашка бб и Централни магацин 
МУП-а, ул. Милорада Јовановића бр. 7. 
РЕДОВАН РОК ИСПОРУКЕ: 7 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца. 
ИСПОРУКА У ХИТНИМ СИТУАЦИЈАМА: Испорука у хитним ситуацијама се реализује у року од 48 h 
од писаног захтева наручиоца.  
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ ДОБАРА: по писаном захтеву Наручиоца.  
Сваки производ који се испоручује у моменту пријема у објекат Наручиоца мора имати Декларацију са 
датумом производње. Декларација производа мора садржати: назив производа, податке о месту и називу 
произвођача са датумом производње и роком трајања.  
Средства за одржавање хигијене могу се испоручивати само у оригиналном паковању и амбалажи која 
омогућава употребу и штити квалитет средстава, са оригиналном декларацијом и са јасном ознаком рока 
употребе. Декларација или упутство мора бити на српском језику. Добра која су штетна по здравље људи и 
са којима треба пажљиво поступати морају имати одговарајућа текстуална упозорења или симболе.  
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 95 дана од дана отварања понуде.  
 
Како је понуда понуђача „Nataly Drogerija“,ТР, Ниш, испунила све захтеве дефинисане конкурсном 

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

јавним набавкама. 

 
 

III 
 

У отвореном поступку јавне набавке добара – Хемијска средства за чишћење и материјал за одржавање 

хигијене, ЈН број 5/20, Наручилац је прибавио прихватљиве понуде следећих понуђача: 

1) Групе понуђача „Сани-Хем“ д.о.о. Нови Сад и „Трен“ д.о.о. Ниш, 07 број 404-ЈН-5/20-08 од 

30.07.2020. године по понуђеној цени за оквирне количине за 2020. годину у износу од 29.994.920,00 

динара без ПДВ-а, за 2021. годину у износу од 49.926.005,00 динара без ПДВ-а и за 2022. годину у 

износу од 29.994.920,00 динара без ПДВ-а, што укупно за све три године према оквирним количинама 

износи 109.915.845,00 динара без ПДВ-а и 

2) „Nataly Drogerija“,ТР, Ниш, 07 број 404-ЈН-5/20-09 од 30.07.2020. године по понуђеној цени за 
оквирне количине за 2020. годину у износу од 29.897.820,00 динара без ПДВ-а, за 2021. годину у 



8 | 9 

 

износу од 49.725.070,00 динара без ПДВ-а и за 2022. годину у износу од 29.897.820,00 динара без ПДВ-
а, што укупно за све три године према оквирним количинама износи 109.520.710,00 динара без ПДВ-а; 

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

  Наручилац је прибавио и неприхватљиве понуде понуђача „FOX“, Јасмина Вукојевић ПР, 
Крушевац и „Б2М“ д.о.о. Београд 

 

 
 

IV 
 
 

Сходно свему наведеном  помоћник министра - начелник Сектора, закључује Оквирни споразум у 

отвореном поступку јавне набавке добара – Хемијска средства за чишћење и материјал за одржавање 

хигијене, ЈН број 5/20 на период од 3 (три) године (за 2020, 2021. и 2022. годину) 

 

● са понуђачем „Nataly Drogerija“,ТР, Ниш, на основу понуде 07 број 404-ЈН-5/20-09 од 

30.07.2020. године на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 

110.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама износи 

109.520.710,00 динара без ПДВ-а) и то:       

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

30.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. 

годину износи 29.897.820,00 динара без ПДВ-а); 

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

50.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2021. 

годину износи 49.725.070,00 динара без ПДВ-а); 

    - за 2022. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 

30.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2022. 

годину износи 29.897.820,00 динара без ПДВ-а) и   

● са групом понуђача „Сани-Хем“ д.о.о. Нови Сад и „Трен“ д.о.о. Ниш, на основу понуде 07 

број 404-ЈН-5/20-08 од 30.07.2020. године на износ процењене вредности предметне набавке према 

оквирним количинама од 110.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 

оквирним количинама износи 109.915.845,00 динара без ПДВ-а) и то:       

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

30.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. 

годину износи 29.994.920,00 динара без ПДВ-а); 

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

50.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2021. 

годину износи 49.926.005,00 динара без ПДВ-а); 
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    - за 2022. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама од 

30.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2022. 

годину износи 29.994.920,00 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 

 


