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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-34/20-12 
22.10.2020. године 
Б е о г р а д 
 
 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 
14/2015 и 68/15), Извештаја о стручној оцени понуда 07 број 404-ЈН-34/20-11 од 19.10.2020. године у 
отвореном поступку јавне набавке добара обликованом у две партије са закључењем оквирног 
споразума: Угаљ мрки, гранулација коцка 30-65 мм, за потребе Министарства унутрашњих послова, 
ЈН број 34/20, доносим 

 
 

О Д Л У К У 
о закључењу оквирног споразума  

 
 
1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Оквирни споразум у отвореном поступку јавне набавке добара обликован у две 
партије: Угаљ мрки, гранулација коцка 30-65 мм, за потребе Министарства унутрашњих 
послова, ЈН број 34/20, на период од три године (за 2020. годину, 2021. годину и 2022. годину), са 
понуђачима:  
 

За Партију 1 - Седиште Министарства 
 

 „Good Will – WG“ д.о.о. Београд, ул. Жоржа Клеменсоа бр. 19, на износ процењене вредности 
јавне набавке за 2020. годину, 2021. годину и 2022. годину од 15.000.000,00 динара без ПДВ-а 
(укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. годину, 2021. годину и 
2022. годину износи 8.031.000,00 динара без ПДВ-а), и то: 
 
- за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2020. годину износи 1.643.500,00 динара без ПДВ-а); 
- за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 6.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2021. годину износи 3.157.250,00 динара без ПДВ-а); 
- за 2022. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 6.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2021. годину износи 3.230.250,00 динара без ПДВ-а), 

 

 „СОЛЕ КОМЕРЦ“ д.о.о. Београд, ул. Маршала Тита бр. 225, на износ процењене вредности 
јавне набавке за 2020. годину, 2021. годину и 2022. годину од 15.000.000,00 динара без ПДВ-а 
(укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. годину, 2021. годину и 
2022. годину износи 8.609.400,00 динара без ПДВ-а), и то: 
 
- за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2020. годину износи 1.732.800,00 динара без ПДВ-а); 
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- за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 6.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2021. годину износи 3.401.800,00 динара без ПДВ-а); 
- за 2022. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 6.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2021. годину износи 3.474.800,00 динара без ПДВ-а), и 
 

 „ИСКРА-ОГРЕВ“ д.о.о. Београд, ул. Дунавска бр. 7, на износ процењене вредности јавне 
набавке за 2020. годину, 2021. годину и 2022. годину од 15.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна 
вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. годину, 2021. годину и 2022. 
годину износи 9.384.000,00 динара без ПДВ-а), и то: 
 
- за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2020. годину износи 1.938.000,00 динара без ПДВ-а); 
- за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 6.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2021. годину износи 3.723.000,00 динара без ПДВ-а); 
- за 2022. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 6.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2021. годину износи 3.723.000,00 динара без ПДВ-а). 
 

 
За Партију 2 – Полицијске управе 

 

 „Good Will – WG“ д.о.о. Београд, ул. Жоржа Клеменсоа бр. 19, на износ процењене вредности 
јавне набавке за 2020. годину, 2021. годину и 2022. годину од 30.000.000,00 динара без ПДВ-а 
(укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. годину, 2021. годину и 
2022. годину износи 17.377.400,00 динара без ПДВ-а), и то: 
 
- за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 9.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2020. годину износи 3.633.000,00 динара без ПДВ-а); 
- за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 12.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2021. годину износи 7.257.350,00 динара без ПДВ-а); 
- за 2022. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 9.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2021. годину износи 6.487.050,00 динара без ПДВ-а), 

 

 „СОЛЕ КОМЕРЦ“ д.о.о. Београд, ул. Маршала Тита бр. 225, на износ процењене вредности 
јавне набавке за 2020. годину, 2021. годину и 2022. годину од 30.000.000,00 динара без ПДВ-а 
(укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. годину, 2021. годину и 
2022. годину износи 19.561.440,00 динара без ПДВ-а), и то: 
 
- за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 9.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2020. годину износи 4.124.400,00 динара без ПДВ-а); 
- за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 12.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2021. годину износи 8.238.980,00 динара без ПДВ-а); 
- за 2022. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 9.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2021. годину износи 7.198.060,00 динара без ПДВ-а), и 
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 „ИСКРА-ОГРЕВ“ д.о.о. Београд, ул. Дунавска бр. 7, на износ процењене вредности јавне 
набавке за 2020. годину, 2021. годину и 2022. годину од 30.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна 
вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. годину, 2021. годину и 2022. 
годину износи 20.916.000,00 динара без ПДВ-а), и то: 
 
- за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 9.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2020. годину износи 4.410.000,00 динара без ПДВ-а); 
- за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 12.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2021. годину износи 8.809.500,00 динара без ПДВ-а); 
- за 2022. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 9.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2021. годину износи 7.696.500,00 динара без ПДВ-а). 
 

 
2. Одлука ступа на снагу даном правоснажности. 
 
3. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства, у року од три 
дана од дана њеног доношења.  
  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

I 
 

На основу члана 32., 40. и 40а. Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању отвореног 
поступка са закључењем оквирног споразума јавне набавке добара, 07 број 404-ЈН-34/20-02 од 
30.06.2020. године, Министарство унутрашњих послова као Наручилац, спровело је отворени 
поступак јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума обликован у две партије на период 
од три године (за 2020., 2021. и 2022. годину): Угаљ мрки, гранулација коцка 30-65мм, ЈН број 34/20 и 
то:  
 

Партија 1 – Седиште Министарства,  
Партија 2 – Полицијске управе.  

 
 Процењена вредност предметне јавне набавке износи  45.000.000,00 динара без ПДВ-а и то:  
 

 За Партију 1 - Седиште Министарства, процењена вредност износи 15.000.000,00 динара без 
ПДВ-а и то: 
 

 За 2020. годину - процењена вредност износи 3.000.000,00  динара без ПДВ-а, 

 За 2021. годину - процењена вредност износи 6.000.000,00  динара без ПДВ-а, 

 За 2022. годину - процењена вредност износи 6.000.000,00  динара без ПДВ-а.   
 

 За Партију 2 - Полицијске управе, процењена вредност износи 30.000.000,00 динара без ПДВ-а и 
то: 

 

 За 2020. годину - процењена вредност износи 9.000.000,00  динара без ПДВ-а, 

 За 2021. годину - процењена вредност износи 12.000.000,00  динара без ПДВ-а, 

 За 2022. годину - процењена вредност износи 9.000.000,00  динара без ПДВ-а.   
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Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета за 2020. годину, 
економска класификација 4212. 
 

Првобитни рок за подношење понуда био је 28.09.2020. године до 10:00 часова, који је због 
измене конкурсне документације померен, па је нови рок за доставу понуда био 09.10.2020. године до 
10:00 часова. 
 

Благовремено  понуду су доставили следећи понуђачи: 
 

1.  „ИСКРА-ОГРЕВ“ д.о.о. Београд, ул. Дунавска бр. 7, 

2. „СОЛЕ КОМЕРЦ“ д.о.о. Београд, ул. Маршала Тита бр. 225, 

3. „Good Will – WG“ д.о.о. Београд, ул. Жоржа Клеменсоа бр. 19. 

  
Поступак отварања понуда спроведен  је дана 09.10.2020. године, са почетком у 11:00  часова, а 

окончан истог дана у 11:22 часова. 
 

II 
 
 

Након разматрања понуда утврђено следеће: 
 
 

Партија 1 – Седиште Министарства 
 
 

1) Да је понуда понуђача „ИСКРА-ОГРЕВ“ д.о.о. Београд, ул. Дунавска бр. 7, 07 број 404-
ЈН-34/20-06 од 09.10.2020. године са укупном понуђеном ценом за оквирне количине за 2020. 2021. и 
2022. годину у износу од 9.384.000,00 динара без ПДВ-а, прихватљива, у складу са одредбама члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
 

Понуђач „ИСКРА-ОГРЕВ“ д.о.о. Београд, ул. Дунавска бр. 7, доставио  је понуду 07 број 
404-ЈН-34/20-06 од 09.10.2020. године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 09.10.2020  године 
у 07:45 часова. 
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2020. годину износи 1.938.000,00 
динара, 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2021. годину износи 3.723.000,00 
динара, 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2021. годину износи 3.723.000,00 
динара, 

 Укупна вредност понуде према оквирним количинама без ПДВ-а за све три године износи 
9.384.000,00 динара, 

 Укупна вредност понуде према оквирним количинама са ПДВ-ом за све три године износи 
11.260.800,00 динара.  

 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена по години; 

ВРЕДНОСТ И ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум се закључује на три 
године, минимум са два понуђача/ добављача, а може и више који буду испунили обавезне и додатне 
услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и захтеви у погледу других околности од којих 
зависи прихватљивост понуде, а који су дефинисани конкурсном документацијом. Предмет оквирног 
споразума је утврђивање услова за закључење уговора за предметно добро. Уколико наручилац не 
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добије унапред одређени број прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни споразим 
и са мањим бројем понуђача, односно са једним. 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне набавке. 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 
потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. 
Наручилац задржава право да у складу са предвиђеним финансијском средствима за ову набавку  
повећа или смањи оквирну количину.  
РОК ИСПОРУКЕ: Редовна испорука се врши у року од 7 (седам) дана по писаном захтеву 
Наручиоца. Испорука у хитним и непревиђеним ситуацијама се реализује у року од 72 h од момента 
упућеног е-маил-а Наручиоца у коме ће бити дефинисан захтев за поруџбину. У случају да добављач 
не испоручи предметна добра у наведеном року, и/или у случају кашњења у испоруци у року од 72h, 
и/или у случају некомплетне (по количини и/или по врсти) испоруке, и/или испоруке робе 
неодговарајућег квалитета, Наручилац задржава право наплате уговорне казне од 10% вредности робе 
која касни са испоруком. 
МЕСТА ИСПОРУКЕ: ФЦО организационе јединице Министарства унутрашњих послова, према 
приложеној спецификацији и то: 

Р.бр Место испоруке 

Оквирна 
количина у 
тонама за 

2020/2021 грејну 
сезону 

Оквирна 
количина у 
тонама за 

2021/2022 грејну 
сезону 

Оквирна 
количина у 
тонама за 

2022/2023 грејну 
сезону 

1. 
База Мађере – 

Прешево 
10 20 20 

2. 
База Кадрова Чука - 

Бујановац 
20 35 35 

3. НЦ Јасеново 160 310 310 

 Укупно 190 365 365 

 

Наручилац задржава право да, по потреби, промени наведене оквирне количине тражених 
добара, с тим да се набавка евентуалних додатних количина врши по ценама које не могу бити више 
од цена из понуде Понуђача и искључиво до назначене вредности уговора, при чему таква промена 
количина важи од наредног дана од дана обавештења Понуђача о промени количина. 
 
ГАРАНЦИЈА: Добављач даје гаранцију на испоручена добра тј. гарантује да испоручена количина 
добара у свему одговара захтевима за квалитет који је тражен конкурсном документацијом; 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: Цене су фиксне у динарима до окончања уговора; 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана од дана пријема фактуре, а након извршеног 
квалитативног и квантитативног пријема, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 
119/12); 
МИНИМАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ МОРА ДА ЗАДОВОЉИ ПОНУЂЕНИ УГАЉ 
МРКИ, ГРАНУЛАЦИЈА КОЦКА 30-65мм: 

 укупна влага  ≤ 23% 

 пепео  ≤ 13.5% 

 доња топлотна вредност  ≥ 18.000 КЈ/КГ 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 120 дана од дана отварања понуде. 
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2) Да је понуда понуђача „СОЛЕ КОМЕРЦ“ д.о.о. Београд, ул. Маршала Тита бр. 225, 07 
број 404-ЈН-34/20-08 од 09.10.2020. године са укупном понуђеном ценом за оквирне количине за 
2020. 2021. и 2022. годину у износу од 8.609.400,00 динара без ПДВ-а, прихватљива, у складу са 
одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
 

Понуђач „СОЛЕ КОМЕРЦ“ д.о.о. Београд, ул. Маршала Тита бр. 225, доставио  је понуду 
07 број 404-ЈН-34/20-08 од 09.10.2020. године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 09.10.2020  
године у 09:16 часова. 
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2020. годину износи 1.732.800,00 
динара, 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2021. годину износи 3.401.800,00 
динара, 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2021. годину износи 3.474.800,00 
динара, 

 Укупна вредност понуде према оквирним количинама без ПДВ-а за све три године износи 
8.609.400,00 динара, 

 Укупна вредност понуде према оквирним количинама са ПДВ-ом за све три године износи 
10.331.280,00 динара.  
 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена по години; 

ВРЕДНОСТ И ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум се закључује на три 
године, минимум са два понуђача/ добављача, а може и више који буду испунили обавезне и додатне 
услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и захтеви у погледу других околности од којих 
зависи прихватљивост понуде, а који су дефинисани конкурсном документацијом. Предмет оквирног 
споразума је утврђивање услова за закључење уговора за предметно добро. Уколико наручилац не 
добије унапред одређени број прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни споразим 
и са мањим бројем понуђача, односно са једним. 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне набавке. 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 
потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. 
Наручилац задржава право да у складу са предвиђеним финансијском средствима за ову набавку  
повећа или смањи оквирну количину.  
РОК ИСПОРУКЕ: Редовна испорука се врши у року од 5 (пет) дана по писаном захтеву Наручиоца. 
Испорука у хитним и непревиђеним ситуацијама се реализује у року од 72 h од момента упућеног е-
маил-а Наручиоца у коме ће бити дефинисан захтев за поруџбину. У случају да добављач не испоручи 
предметна добра у наведеном року, и/или у случају кашњења у испоруци у року од 72h, и/или у 
случају некомплетне (по количини и/или по врсти) испоруке, и/или испоруке робе неодговарајућег 
квалитета, Наручилац задржава право наплате уговорне казне од 10% вредности робе која касни са 
испоруком. 
МЕСТА ИСПОРУКЕ: ФЦО организационе јединице Министарства унутрашњих послова, према 
приложеној спецификацији и то: 

Р.бр Место испоруке 

Оквирна 
количина у 
тонама за 

2020/2021 грејну 
сезону 

Оквирна 
количина у 
тонама за 

2021/2022 грејну 
сезону 

Оквирна 
количина у 
тонама за 

2022/2023 грејну 
сезону 

1. База Мађере – Прешево 10 20 20 

2. 
База Кадрова Чука - 

Бујановац 
20 35 35 
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3. НЦ Јасеново 160 310 310 

 Укупно 190 365 365 

   
Наручилац задржава право да, по потреби, промени наведене оквирне количине тражених 

добара, с тим да се набавка евентуалних додатних количина врши по ценама које не могу бити више 
од цена из понуде Понуђача и искључиво до назначене вредности уговора, при чему таква промена 
количина важи од наредног дана од дана обавештења Понуђача о промени количина. 
 
ГАРАНЦИЈА: Добављач даје гаранцију на испоручена добра тј. гарантује да испоручена количина 
добара у свему одговара захтевима за квалитет који је тражен конкурсном документацијом; 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: Цене су фиксне у динарима до окончања уговора; 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана од дана пријема фактуре, а након извршеног 
квалитативног и квантитативног пријема, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 
119/12); 
МИНИМАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ МОРА ДА ЗАДОВОЉИ ПОНУЂЕНИ УГАЉ 
МРКИ, ГРАНУЛАЦИЈА КОЦКА 30-65мм: 

 укупна влага  ≤ 23% 

 пепео  ≤ 13.5% 

 доња топлотна вредност  ≥ 18.000 КЈ/КГ 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 91 дан од дана отварања понуде. 
 
 

3) Да је понуда понуђача „Good Will – WG“ д.о.о. Београд, ул. Жоржа Клеменсоа бр. 19, 07 
број 404-ЈН-34/20-09 од 09.10.2020. године са укупном понуђеном ценом за оквирне количине за 
2020. 2021. и 2022. годину у износу од 8.031.000,00 динара без ПДВ-а, прихватљива, у складу са 
одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
 

Понуђач „Good Will – WG“ д.о.о. Београд, ул. Жоржа Клеменсоа бр. 19, доставио  је 
понуду 07 број 404-ЈН-34/20-09 од 09.10.2020. године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 
09.10.2020  године у 09:32 часова. 
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2020. годину износи 1.643.500,00 
динара, 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2021. годину износи 3.157.250,00 
динара, 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2021. годину износи 3.230.250,00 
динара, 

 Укупна вредност понуде према оквирним количинама без ПДВ-а за све три године износи 
8.031.000,00 динара, 

 Укупна вредност понуде према оквирним количинама са ПДВ-ом за све три године износи 
9.637.200,00 динара.  
 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена по години; 

ВРЕДНОСТ И ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум се закључује на три 
године, минимум са два понуђача/ добављача, а може и више који буду испунили обавезне и додатне 
услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и захтеви у погледу других околности од којих 
зависи прихватљивост понуде, а који су дефинисани конкурсном документацијом. Предмет оквирног 
споразума је утврђивање услова за закључење уговора за предметно добро. Уколико наручилац не 
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добије унапред одређени број прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни споразим 
и са мањим бројем понуђача, односно са једним. 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне набавке. 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 
потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. 
Наручилац задржава право да у складу са предвиђеним финансијском средствима за ову набавку  
повећа или смањи оквирну количину.  
РОК ИСПОРУКЕ: Редовна испорука се врши у року од 7 (седам) дана по писаном захтеву 
Наручиоца. Испорука у хитним и непревиђеним ситуацијама се реализује у року од 72 h од момента 
упућеног е-маил-а Наручиоца у коме ће бити дефинисан захтев за поруџбину. У случају да добављач 
не испоручи предметна добра у наведеном року, и/или у случају кашњења у испоруци у року од 72h, 
и/или у случају некомплетне (по количини и/или по врсти) испоруке, и/или испоруке робе 
неодговарајућег квалитета, Наручилац задржава право наплате уговорне казне од 10% вредности робе 
која касни са испоруком. 
МЕСТА ИСПОРУКЕ: ФЦО организационе јединице Министарства унутрашњих послова, према 
приложеној спецификацији и то: 
 

Р.бр Место испоруке 

Оквирна 
количина у тонама 
за 2020/2021 грејну 

сезону 

Оквирна 
количина у тонама 
за 2021/2022 грејну 

сезону 

Оквирна 
количина у тонама 
за 2022/2023 грејну 

сезону 

1. 
База Мађере – 

Прешево 
10 20 20 

2. 
База Кадрова Чука 

- Бујановац 
20 35 35 

3. НЦ Јасеново 160 310 310 

 Укупно 190 365 365 

 
 Наручилац задржава право да, по потреби, промени наведене оквирне количине тражених 
добара, с тим да се набавка евентуалних додатних количина врши по ценама које не могу бити више 
од цена из понуде Понуђача и искључиво до назначене вредности уговора, при чему таква промена 
количина важи од наредног дана од дана обавештења Понуђача о промени количина. 
 
ГАРАНЦИЈА: Добављач даје гаранцију на испоручена добра тј. гарантује да испоручена количина 
добара у свему одговара захтевима за квалитет који је тражен конкурсном документацијом; 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: Цене су фиксне у динарима до окончања уговора; 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана од дана пријема фактуре, а након извршеног 
квалитативног и квантитативног пријема, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 
119/12); 
МИНИМАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ МОРА ДА ЗАДОВОЉИ ПОНУЂЕНИ УГАЉ 
МРКИ, ГРАНУЛАЦИЈА КОЦКА 30-65мм: 

 укупна влага  ≤ 23% 

 пепео  ≤ 13.5% 

 доња топлотна вредност  ≥ 18.000 КЈ/КГ 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде. 
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Партија 2 – Полицијске управе 
 
 

1) Да је понуда понуђача „ИСКРА-ОГРЕВ“ д.о.о. Београд, ул. Дунавска бр. 7, 07 број 404-
ЈН-34/20-07 од 09.10.2020. године са укупном понуђеном ценом за оквирне количине за 2020. 2021. и 
2022. годину у износу од 20.916.000,00 динара без ПДВ-а, прихватљива, у складу са одредбама члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
 

Понуђач „ИСКРА-ОГРЕВ“ д.о.о. Београд, ул. Дунавска бр. 7, доставио  је понуду 07 број 
404-ЈН-34/20-07 од 09.10.2020. године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 09.10.2020  године 
у 07:45 часова. 
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2020. годину износи 4.410.000,00 
динара, 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2021. годину износи 8.809.500,00 
динара, 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2021. годину износи 7.696.500,00 
динара, 

 Укупна вредност понуде према оквирним количинама без ПДВ-а за све три године износи 
20.916.000,00 динара, 

 Укупна вредност понуде према оквирним количинама са ПДВ-ом за све три године износи 
25.099.200,00 динара.  
 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена по години; 

ВРЕДНОСТ И ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум се закључује на три 
године, минимум са два понуђача/ добављача, а може и више који буду испунили обавезне и додатне 
услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и захтеви у погледу других околности од којих 
зависи прихватљивост понуде, а који су дефинисани конкурсном документацијом. Предмет оквирног 
споразума је утврђивање услова за закључење уговора за предметно добро. Уколико наручилац не 
добије унапред одређени број прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни споразим 
и са мањим бројем понуђача, односно са једним. 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне набавке. 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 
потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. 
Наручилац задржава право да у складу са предвиђеним финансијском средствима за ову набавку  
повећа или смањи оквирну количину.  
РОК ИСПОРУКЕ: Редовна испорука се врши у року од 7 (седам) дана по писаном захтеву 
Наручиоца. Испорука у хитним и непревиђеним ситуацијама се реализује у року од 72 h од момента 
упућеног е-маил-а Наручиоца у коме ће бити дефинисан захтев за поруџбину. У случају да добављач 
не испоручи предметна добра у наведеном року, и/или у случају кашњења у испоруци у року од 72h, 
и/или у случају некомплетне (по количини и/или по врсти) испоруке, и/или испоруке робе 
неодговарајућег квалитета, Наручилац задржава право наплате уговорне казне од 10% вредности робе 
која касни са испоруком. 
МЕСТА ИСПОРУКЕ: ФЦО организационе јединице Министарства унутрашњих послова, према 
приложеној спецификацији и то: 
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Р.бр Место испоруке 

Оквирна 
количина у 
тонама за 

2020/2021 грејну 
сезону 

Оквирна 
количина у 
тонама за 
2021/2022 

грејну 
сезону 

Оквирна 
количина у 
тонама за 

2022/2023 грејну 
сезону 

1. 
ПУ Панчево – ПС 

Ковачица – М.Тита бр. 
70 

25 35 25 

2. 
ПУ Пожаревац – ПС 

Кучево – Жике 
Павловића бр. 54 

60 80 60 

3. 
ПУ Сомбор – ПС 

Станишићи – Улица 
Ослобођење бр. 83 

5 10 8 

4. 

ПУ Нови Сад – 
Ватрогасни вод у 
Бечеју, ул. Срете 
Главачког бр. 30 

40 60 40 

5. 
ПУ Шабац  -  

ПС Лозница, ул. 
Војводе Путника бб 

70 90 70 

6. 
ПУ Пирот – ПС Бела 

Паланка 
5 7 5 

7. 
ПУ Суботица – С. 

Моравица, Пачирски 
пут бр. 24 

5 7 5 

8. 
ПУ Нови Пазар – ПС 

Сјеница 
60 150 120 

9. 
ПУ Прокупље – ПУ 

Седиште 
20 50 50 

10 
ПУ Прокупље – ПС 

Куршумлија 
130 350 350 

 Укупно 420 839 733 

 
 Наручилац задржава право да, по потреби, промени наведене оквирне количине тражених 
добара, с тим да се набавка евентуалних додатних количина врши по ценама које не могу бити више 
од цена из понуде Понуђача и искључиво до назначене вредности уговора, при чему таква промена 
количина важи од наредног дана од дана обавештења Понуђача о промени количина. 
 
ГАРАНЦИЈА: Добављач даје гаранцију на испоручена добра тј. гарантује да испоручена количина 
добара у свему одговара захтевима за квалитет који је тражен конкурсном документацијом; 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: Цене су фиксне у динарима до окончања уговора; 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана од дана пријема фактуре, а након извршеног 
квалитативног и квантитативног пријема, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 
119/12); 
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МИНИМАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ МОРА ДА ЗАДОВОЉИ ПОНУЂЕНИ УГАЉ 
МРКИ, ГРАНУЛАЦИЈА КОЦКА 30-65мм: 

 укупна влага  ≤ 23% 

 пепео  ≤ 13.5% 

 доња топлотна вредност  ≥ 18.000 КЈ/КГ 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 120 дана од дана отварања понуде. 
 
 

2) Да је понуда понуђача „СОЛЕ КОМЕРЦ“ д.о.о. Београд, ул. Маршала Тита бр. 225, 07 
број 404-ЈН-34/20-08 од 09.10.2020. године са укупном понуђеном ценом за оквирне количине за 
2020. 2021. и 2022. годину у износу од 19.561.440,00 динара без ПДВ-а, прихватљива, у складу са 
одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
 

Понуђач „СОЛЕ КОМЕРЦ“ д.о.о. Београд, ул. Маршала Тита бр. 225, доставио  је понуду 
07 број 404-ЈН-34/20-08 од 09.10.2020. године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 09.10.2020  
године у 09:16 часова. 
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2020. годину износи 4.124.400,00 
динара, 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2021. годину износи 8.238.980,00 
динара, 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2021. годину износи 7.198.060,00 
динара, 

 Укупна вредност понуде према оквирним количинама без ПДВ-а за све три године износи 
19.561.440,00 динара, 

 Укупна вредност понуде према оквирним количинама са ПДВ-ом за све три године износи 
23.473.728,00 динара.  
 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена по години; 

ВРЕДНОСТ И ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум се закључује на три 
године, минимум са два понуђача/ добављача, а може и више који буду испунили обавезне и додатне 
услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и захтеви у погледу других околности од којих 
зависи прихватљивост понуде, а који су дефинисани конкурсном документацијом. Предмет оквирног 
споразума је утврђивање услова за закључење уговора за предметно добро. Уколико наручилац не 
добије унапред одређени број прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни споразим 
и са мањим бројем понуђача, односно са једним. 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне набавке. 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 
потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. 
Наручилац задржава право да у складу са предвиђеним финансијском средствима за ову набавку  
повећа или смањи оквирну количину.  
РОК ИСПОРУКЕ: Редовна испорука се врши у року од 5 (пет) дана по писаном захтеву Наручиоца. 
Испорука у хитним и непревиђеним ситуацијама се реализује у року од 72 h од момента упућеног е-
маил-а Наручиоца у коме ће бити дефинисан захтев за поруџбину. У случају да добављач не испоручи 
предметна добра у наведеном року, и/или у случају кашњења у испоруци у року од 72h, и/или у 
случају некомплетне (по количини и/или по врсти) испоруке, и/или испоруке робе неодговарајућег 
квалитета, Наручилац задржава право наплате уговорне казне од 10% вредности робе која касни са 
испоруком. 
МЕСТА ИСПОРУКЕ: ФЦО организационе јединице Министарства унутрашњих послова, према 
приложеној спецификацији и то: 
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Р.бр Место испоруке 

Оквирна 
количина у 
тонама за 

2020/2021 грејну 
сезону 

Оквирна 
количина у 
тонама за 

2021/2022 грејну 
сезону 

Оквирна 
количина у 
тонама за 

2022/2023 грејну 
сезону 

1. 
ПУ Панчево – ПС 

Ковачица – М.Тита бр. 
70 

25 35 25 

2. 
ПУ Пожаревац – ПС 

Кучево – Жике 
Павловића бр. 54 

60 80 60 

3. 
ПУ Сомбор – ПС 

Станишићи – Улица 
Ослобођење бр. 83 

5 10 8 

4. 

ПУ Нови Сад – 
Ватрогасни вод у 
Бечеју, ул. Срете 
Главачког бр. 30 

40 60 40 

5. 
ПУ Шабац  -  

ПС Лозница, ул. 
Војводе Путника бб 

70 90 70 

6. 
ПУ Пирот – ПС Бела 

Паланка 
5 7 5 

7. 
ПУ Суботица – С. 

Моравица, Пачирски 
пут бр. 24 

5 7 5 

8. 
ПУ Нови Пазар – ПС 

Сјеница 
60 150 120 

9. 
ПУ Прокупље – ПУ 

Седиште 
20 50 50 

10 
ПУ Прокупље – ПС 

Куршумлија 
130 350 350 

 Укупно 420 839 733 

 
Наручилац задржава право да, по потреби, промени наведене оквирне количине тражених 

добара, с тим да се набавка евентуалних додатних количина врши по ценама које не могу бити више 
од цена из понуде Понуђача и искључиво до назначене вредности уговора, при чему таква промена 
количина важи од наредног дана од дана обавештења Понуђача о промени количина. 
 
ГАРАНЦИЈА: Добављач даје гаранцију на испоручена добра тј. гарантује да испоручена количина 
добара у свему одговара захтевима за квалитет који је тражен конкурсном документацијом; 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: Цене су фиксне у динарима до окончања уговора; 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана од дана пријема фактуре, а након извршеног 
квалитативног и квантитативног пријема, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 
119/12); 
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МИНИМАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ МОРА ДА ЗАДОВОЉИ ПОНУЂЕНИ УГАЉ 
МРКИ, ГРАНУЛАЦИЈА КОЦКА 30-65мм: 

 укупна влага  ≤ 23% 

 пепео  ≤ 13.5% 

 доња топлотна вредност  ≥ 18.000 КЈ/КГ 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 91 дан од дана отварања понуде. 
 

   
3) Да је понуда понуђача „Good Will – WG“ д.о.о. Београд, ул. Жоржа Клеменсоа бр. 19, 07 

број 404-ЈН-34/20-09 од 09.10.2020. године са укупном понуђеном ценом за оквирне количине за 
2020. 2021. и 2022. годину у износу од 17.377.400,00 динара без ПДВ-а, прихватљива, у складу са 
одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
 

Понуђач „Good Will – WG“ д.о.о. Београд, ул. Жоржа Клеменсоа бр. 19, доставио  је 
понуду 07 број 404-ЈН-34/20-09 од 09.10.2020. године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 
09.10.2020  године у 09:32 часова. 
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2020. годину износи 3.633.000,00 
динара, 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2021. годину износи 7.257.350,00 
динара, 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2021. годину износи 6.487.050,00 
динара, 

 Укупна вредност понуде према оквирним количинама без ПДВ-а за све три године износи 
17.377.400,00 динара, 

 Укупна вредност понуде према оквирним количинама са ПДВ-ом за све три године износи 
20.852.880,00 динара.  
 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена по години; 

ВРЕДНОСТ И ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум се закључује на три 
године, минимум са два понуђача/ добављача, а може и више који буду испунили обавезне и додатне 
услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и захтеви у погледу других околности од којих 
зависи прихватљивост понуде, а који су дефинисани конкурсном документацијом. Предмет оквирног 
споразума је утврђивање услова за закључење уговора за предметно добро. Уколико наручилац не 
добије унапред одређени број прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни споразим 
и са мањим бројем понуђача, односно са једним. 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне набавке. 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 
потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. 
Наручилац задржава право да у складу са предвиђеним финансијском средствима за ову набавку  
повећа или смањи оквирну количину.  
РОК ИСПОРУКЕ: Редовна испорука се врши у року од 7 (седам) дана по писаном захтеву 
Наручиоца. Испорука у хитним и непревиђеним ситуацијама се реализује у року од 72 h од момента 
упућеног е-маил-а Наручиоца у коме ће бити дефинисан захтев за поруџбину. У случају да добављач 
не испоручи предметна добра у наведеном року, и/или у случају кашњења у испоруци у року од 72h, 
и/или у случају некомплетне (по количини и/или по врсти) испоруке, и/или испоруке робе 
неодговарајућег квалитета, Наручилац задржава право наплате уговорне казне од 10% вредности робе 
која касни са испоруком. 
МЕСТА ИСПОРУКЕ: ФЦО организационе јединице Министарства унутрашњих послова, према 
приложеној спецификацији и то: 
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Р.бр Место испоруке 

Оквирна 
количина у 
тонама за 

2020/2021 грејну 
сезону 

Оквирна 
количина у 
тонама за 

2021/2022 грејну 
сезону 

Оквирна 
количина у 
тонама за 

2022/2023 грејну 
сезону 

1. 
ПУ Панчево – ПС 

Ковачица – М.Тита 
бр. 70 

25 35 25 

2. 
ПУ Пожаревац – 

ПС Кучево – Жике 
Павловића бр. 54 

60 80 60 

3. 

ПУ Сомбор – ПС 
Станишићи – 

Улица Ослобођење 
бр. 83 

5 10 8 

4. 

ПУ Нови Сад – 
Ватрогасни вод у 
Бечеју, ул. Срете 
Главачког бр. 30 

40 60 40 

5. 

ПУ Шабац  -  
ПС Лозница, ул. 
Војводе Путника 

бб 

70 90 70 

6. 
ПУ Пирот – ПС 

Бела Паланка 
5 7 5 

7. 

ПУ Суботица – С. 
Моравица, 

Пачирски пут бр. 
24 

5 7 5 

8. 
ПУ Нови Пазар – 

ПС Сјеница 
60 150 120 

9. 
ПУ Прокупље – 

ПУ Седиште 
20 50 50 

10 
ПУ Прокупље – 
ПС Куршумлија 

130 350 350 

 Укупно 420 839 733 

 
Наручилац задржава право да, по потреби, промени наведене оквирне количине тражених 

добара, с тим да се набавка евентуалних додатних количина врши по ценама које не могу бити више 
од цена из понуде Понуђача и искључиво до назначене вредности уговора, при чему таква промена 
количина важи од наредног дана од дана обавештења Понуђача о промени количина. 
 
ГАРАНЦИЈА: Добављач даје гаранцију на испоручена добра тј. гарантује да испоручена количина 
добара у свему одговара захтевима за квалитет који је тражен конкурсном документацијом; 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: Цене су фиксне у динарима до окончања уговора; 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана од дана пријема фактуре, а након извршеног 
квалитативног и квантитативног пријема, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења 
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новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 
119/12); 
МИНИМАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ МОРА ДА ЗАДОВОЉИ ПОНУЂЕНИ УГАЉ 
МРКИ, ГРАНУЛАЦИЈА КОЦКА 30-65мм: 

 укупна влага  ≤ 23% 

 пепео  ≤ 13.5% 

 доња топлотна вредност  ≥ 18.000 КЈ/КГ 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде. 
 
 

III 
 
 

     У отвореном поступку јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума обликованом у 
две партије: Угаљ мрки, гранулација коцка 30-65мм, ЈН број 34/20, Наручилац је прибавио 
следеће прихватљиве понуде:  

 
 

За Партију 1 – Седиште Министарства 
 
 

 понуђача „ИСКРА-ОГРЕВ“ д.о.о. Београд, ул. Дунавска бр. 7, 07 број 404-ЈН-34/20-06 од 
09.10.2020. године, по понуђеној цени за оквирне количине за 2020. годину у износу од 
1.938.000,00 динара без ПДВ-а, за 2021. годину у износу од 3.723.000,00 динара без ПДВ-а и за 
2022. годину у износу од 3.723.000,00 динара без ПДВ-а, што укупно за све три године према 
окиврним количинама износи 9.384.000,00 динара без ПДВ-а. 

 понуђача „СОЛЕ КОМЕРЦ“ д.о.о. Београд, ул. Маршала Тита бр. 225, 07 број 404-ЈН-34/20-
08 од 09.10.2020. године, по понуђеној цени за оквирне количине за 2020. годину у износу од 
1.732.800,00 динара без ПДВ-а, за 2021. годину у износу од 3.401.800,00 динара без ПДВ-а и за 
2022. годину у износу од 3.474.800,00 динара без ПДВ-а, што укупно за све три године према 
окиврним количинама износи 8.609.400,00 динара без ПДВ-а. 

 понуђача „Good Will – WG“ д.о.о. Београд, ул. Жоржа Клеменсоа бр. 19, 07 број 404-ЈН-
34/20-09 од 09.10.2020. године, по понуђеној цени за оквирне количине за 2020. годину у износу 
од 1.643.500,00 динара без ПДВ-а, за 2021. годину у износу од 3.157.250,00 динара без ПДВ-а и за 
2022. годину у износу од 3.230.250,00 динара без ПДВ-а, што укупно за све три године према 
окиврним количинама износи 8.031.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
 

За Партију 2 – Полицијске управе 
 
 

 понуђача „ИСКРА-ОГРЕВ“ д.о.о. Београд, ул. Дунавска бр. 7, 07 број 404-ЈН-34/20-07 од 
09.10.2020. године, по понуђеној цени за оквирне количине за 2020. годину у износу од 
4.410.000,00 динара без ПДВ-а, за 2021. годину у износу од 8.809.500,00 динара без ПДВ-а и за 
2022. годину у износу од 7.696.500,00 динара без ПДВ-а, што укупно за све три године према 
окиврним количинама износи 20.916.000,00 динара без ПДВ-а. 

 понуђача „СОЛЕ КОМЕРЦ“ д.о.о. Београд, ул. Маршала Тита бр. 225, 07 број 404-ЈН-34/20-
08 од 09.10.2020. године, по понуђеној цени за оквирне количине за 2020. годину у износу од 
4.124.400,00 динара без ПДВ-а, за 2021. годину у износу од 8.238.980,00 динара без ПДВ-а и за 
2022. годину у износу од 7.198.060,00 динара без ПДВ-а, што укупно за све три године према 
окиврним количинама износи 19.561.440,00 динара без ПДВ-а. 
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 понуђача „Good Will – WG“ д.о.о. Београд, ул. Жоржа Клеменсоа бр. 19, 07 број 404-ЈН-
34/20-09 од 09.10.2020. године, по понуђеној цени за оквирне количине за 2020. годину у износу 
од 3.633.000,00 динара без ПДВ-а, за 2021. годину у износу од 7.257.350,00 динара без ПДВ-а и за 
2022. годину у износу од 6.487.050,00 динара без ПДВ-а, што укупно за све три године према 
окиврним количинама износи 17.377.400,00 динара без ПДВ-а. 

 
Прихватљиве понуде оцењиване су применом критеријума најнижа понуђена цена. 

 
 

IV 
 
 

Сходно наведеном, помоћник министра - начелник Сектора доноси Одлуку о закључењу 
Оквирног споразума у отвореном поступку јавне набавке добара обликованом у две партије: Угаљ 
мрки, гранулација коцка 30-65мм за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 
34/20 на период од три године (за 2020., 2021. и 2022. годину) са понуђачима: 

 
 

За Партију 1 - Седиште Министарства 
 
 

 „Good Will – WG“ д.о.о. Београд, ул. Жоржа Клеменсоа бр. 19, на износ процењене вредности 
јавне набавке за 2020. годину, 2021. годину и 2022. годину од 15.000.000,00 динара без ПДВ-а 
(укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. годину, 2021. годину и 
2022. годину износи 8.031.000,00 динара без ПДВ-а), и то: 
 
- за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2020. годину износи 1.643.500,00 динара без ПДВ-а); 
- за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 6.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2021. годину износи 3.157.250,00 динара без ПДВ-а); 
- за 2022. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 6.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2021. годину износи 3.230.250,00 динара без ПДВ-а), 

 

 „СОЛЕ КОМЕРЦ“ д.о.о. Београд, ул. Маршала Тита бр. 225, на износ процењене вредности 
јавне набавке за 2020. годину, 2021. годину и 2022. годину од 15.000.000,00 динара без ПДВ-а 
(укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. годину, 2021. годину и 
2022. годину износи 8.609.400,00 динара без ПДВ-а), и то: 
 
- за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2020. годину износи 1.732.800,00 динара без ПДВ-а); 
- за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 6.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2021. годину износи 3.401.800,00 динара без ПДВ-а); 
- за 2022. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 6.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2021. годину износи 3.474.800,00 динара без ПДВ-а), и 
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 „ИСКРА-ОГРЕВ“ д.о.о. Београд, ул. Дунавска бр. 7, на износ процењене вредности јавне 
набавке за 2020. годину, 2021. годину и 2022. годину од 15.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна 
вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. годину, 2021. годину и 2022. 
годину износи 9.384.000,00 динара без ПДВ-а), и то: 
 
- за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2020. годину износи 1.938.000,00 динара без ПДВ-а); 
- за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 6.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2021. годину износи 3.723.000,00 динара без ПДВ-а); 
- за 2022. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 6.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2021. годину износи 3.723.000,00 динара без ПДВ-а). 
 
 

За Партију 2 – Полицијске управе 
 
 

 „Good Will – WG“ д.о.о. Београд, ул. Жоржа Клеменсоа бр. 19, на износ процењене вредности 
јавне набавке за 2020. годину, 2021. годину и 2022. годину од 30.000.000,00 динара без ПДВ-а 
(укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. годину, 2021. годину и 
2022. годину износи 17.377.400,00 динара без ПДВ-а), и то: 
 
- за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 9.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2020. годину износи 3.633.000,00 динара без ПДВ-а); 
- за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 12.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2021. годину износи 7.257.350,00 динара без ПДВ-а); 
- за 2022. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 9.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2021. годину износи 6.487.050,00 динара без ПДВ-а), 

 

 „СОЛЕ КОМЕРЦ“ д.о.о. Београд, ул. Маршала Тита бр. 225, на износ процењене вредности 
јавне набавке за 2020. годину, 2021. годину и 2022. годину од 30.000.000,00 динара без ПДВ-а 
(укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. годину, 2021. годину и 
2022. годину износи 19.561.440,00 динара без ПДВ-а), и то: 
 
- за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 9.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2020. годину износи 4.124.400,00 динара без ПДВ-а); 
- за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 12.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2021. годину износи 8.238.980,00 динара без ПДВ-а); 
- за 2022. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 9.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2021. годину износи 7.198.060,00 динара без ПДВ-а), и 
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 „ИСКРА-ОГРЕВ“ д.о.о. Београд, ул. Дунавска бр. 7, на износ процењене вредности јавне 
набавке за 2020. годину, 2021. годину и 2022. годину од 30.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна 
вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. годину, 2021. годину и 2022. 
годину износи 20.916.000,00 динара без ПДВ-а), и то: 
 
- за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 9.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2020. годину износи 4.410.000,00 динара без ПДВ-а); 
- за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 12.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2021. годину износи 8.809.500,00 динара без ПДВ-а); 
- за 2022. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 9.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 
количинама за 2021. годину износи 7.696.500,00 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 


