
 
Република Србија 

                              ММииннииссттааррссттввоо  ууннууттрраашшњњиихх  ппооссллоовваа  
          Сектор за материјално - финансијске послове 
                     07 број  404-ЈН-159/19- 17 
                          17. 09. 2019. године 
                              Београд 

 
 
 На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 
и 68/15), Извештаја о стручној оцени понуда 07 број 404-ЈН-159/19-16 од 20.08.2019. године за 
набавку добара: Кабл антена тестер (мерни инструмент), ЈН  број 159/19, доносим 
 
 

О Д Л У К У 
 

 
1.    ОБУСТАВЉА СЕ  поступак јавне набавке мале вредности добара: Кабл антена тестер (мерни 

инструмент), ЈН  број 159/19 из разлога што наручилац није прибавио ниједну прихватљиву 
понуду. 
 

2.   ОДБИЈАЈУ СЕ,  као неприхватљиве понуде понуђача „CRONY“ d.o.o., Београд, Сурчински пут 
1М, „TELEMIX“ d.o.o., Београд, Неде Спасојевић 11/6 и „IBIS INSTRUMENTS“ d.o.o., 
Београд, Тошин бунар 272. 

 
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. 

 
О б р а з л о ж  е њ е 

 
На основу члана 39. Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности добара 07 броj 404-ЈН-159/19-02 од 26.07.2019. године, Министарство унутрашњих послова 
као Наручилац, спровело је поступак јавне набавке мале вредности добара: Кабл антена тестер (мерни 
инструмент), ЈН  број159/19. 
 
Процењена вредност предметне јавне набавке износи 1.500.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
  
Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2019. годину, 
економска класификација 4269. 
         
Министарство унутрашњих послва је Позив за учешће у поступку и конкурсну документацију дана 
26.07.2019. oбјавило на Порталу Управе зајавне набавке и на свом сајту.  
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У Позиву за подношење понуда наведено је да је рок за доставу понуда 06.08.2019. године до 10:00 
часова. 
 
Наручилац је у складу са одредба члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама дана 02.08.2019. године 
на Порталу Управе за јавне набвке и на своме сајту објавио Обавештење о продужењу рока за доставу 
понуда у којем је наведено да је нови рок 08.08.2019. године до 10:00 часова. Такође, том приликом је 
наведено да ће Наручилац извршити измену конкурсне документације коју ће накнадно објавити и на 
којој ће понуђачи бити у обавези да дају понуду. Нова измењена конкурсна документација објављена је 
05.08.2019. године. 
 
С обзиром да је Наручилац продужио рок за достављање понуда и извршио измену конкурсне 
документације сви понуђачи који су до првобитног рока за доставу понуда досатвили своје понуде 
исте су опозвали. 
 
 Благовремено су  понуде доставили следећи понуђачи: 
 

1. „CRONY“ d.o.o., Београд, Сурчински пут 1М; 
2. „TELEMIX“ d.o.o., Београд, Неде Спасојевић 11/6 и  
3. „IBIS INSTRUMENTS“ d.o.o., Београд, Тошин бунар 272. 

 
Поступак отварања понуда спроведен је дана 08.08.2019. године, са почетком у 12:00 часова, а окончан 
истог дана у 12:10 часова. 
 

II 
 
Након разматрања понуда утврђено је следеће: 
 

а) да је понуда понуђача „CRONY“ d.o.o., Београд, Сурчински пут 1М, 07 број 404-ЈН-159/19-12 
од 08.08.2019. године са укупном понуђеном ценом од 1.575.860,00 динара без ПДВ-а неприхватљива 
с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН–а. 
 
Понуђач „CRONY“ d.o.o., Београд, доставио је дана 06.08.2019. године понуду која је на 
Писарници Министарства заведена под бројем 07 број 404-ЈН-159/19-6 и исту опозвао дана 
06.08.2019. године. 
 
Понуда 07 број 404-ЈН-159/19-12 је благовремена, тј. пристигла је дана 08.08.2019. године у 09:04 
часова.  
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
Укупна вредност понуде 1.575.860,00 динара без ПДВ-а  
 
• КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: Најнижа понуђена цена; 
• ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на вредност понуде; 
• ТРАЈАЊЕ  УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 

потписивања. 
• ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: Цена фиксна у динарима до окончања уговора; 
• РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана по извршеној испоруци предметних добара и 

пријему појединачне фактуре, а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема у складу 
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са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/12, 68/15 и 113/17); 

• МЕСТО ИСПОРУКЕ: Магацин Министарства унутрашњих послова, ул. Милорада Јовановића 7, 
Београд;  

• ГАРАНТНИ РОК: 24 месеца од дана испоруке добара; 
• РОК ИСПОРУКЕ: 90 дана од дана закључења уговора; 
• ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: у целости; 
• РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде. 
 
 
Детаљним увидом у достављену понуду утврђено је да иста није у складу са техничким 
карактеристикама захтеваним Конкурсном документацијом. Наиме, у делу који се односи на излазну 
снагу, конкурсном документацијом тражено је да излазна снага буде у распону од -25 dBm до +6 dBm, 
а понуђено је од -30 dBm до -3dBm. На основу наведеног понуда је оцењена као неодговарајућа пошто 
не испуњава све техничке спецификације. 
 
Поред наведеног, како укупна вредност понуде понуђача „CRONY“ d.o.o., Београд, од 1.575.860,00 
динара без ПДВ-а прелази износ процењене врености предметне набавке од 1.500.000,00 динара без 
ПДВ-а иста је оцењена као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 
3. став 1. тачка 33) ЗЈН–а. 
 
 
б) да је понуда понуђача „TELEMIX“ d.o.o., Београд, Неде Спасојевић 11/6, 07 број 404-ЈН-
159/19-13 од 08.08.2019. године, са укупном понуђеном ценом од 1.386.111,00 динара без ПДВ-а, 
неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН–а. 
 
Понуђач „TELEMIX“ d.o.o., Београд, улица Неде Спасојевић 11/6, доставио је дана 06.08.2019. 
године понуду која је на Писарници Министарства заведена под бројем 07 број 404-ЈН-159/19-7 
и исту опозвао дана 06.08.2019. године. 
 
Понуда 07 број 404-ЈН-159/19-13 је благовремена, тј. пристигла је дана 08.08.2019. године у 09:05 
часова.  
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
Укупна вредност понуде 1.386.111,00 динара без ПДВ-а  
 

• КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: Најнижа понуђена цена; 
• ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на вредност понуде; 
• ТРАЈАЊЕ  УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 

потписивања. 
• ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: Цена фиксна у динарима до окончања уговора; 
• РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана по извршеној испоруци предметних добара 

и пријему појединачне 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, 68/15 и 113/17); 

• МЕСТО ИСПОРУКЕ: Магацин Министарства унутрашњих послова, ул. Милорада 
Јовановића 7, Београд;  

• ГАРАНТНИ РОК: 24 месеца од дана испоруке добара; 
• РОК ИСПОРУКЕ: 90 дана од дана закључења уговора; 
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• ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: у целости; 
• РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде. 

 
Прегледом достављене понуде утврђено је да иста није у складу са техничким карактеристикама 
захтеваним Конкурсном документацијом. Наиме, у делу који се односи на излазну снагу, тражено је да 
излазна снага буде у распону од -25 dBm  до +6 dBm, а у понуди понуђача „TELEMIX“ d.o.o., 
Београд дефинисана је вредност номиналне излазне снаге од 0 dBm. Такође, у делу који се односи на 
Ретурн лосс тражено је да опсег приказа буде од 0dB do 100dB, резолуције 0,01 dB, а у понуди је 
дефинисана вредност опсега приказа od 0dB до 60dB, резолуције 0,01 dB. Констатовано је и да се из 
понуде не може сагледати да ли понуђени уређај има улаз за екстерну референцу са БНЦ  конектором. 
На основу напред наведеног понуда је оцењена као неодговарајућа с обзиром да не испуњава све 
техничке спецификације 
 
На основу наведеног понуда понуђача „TELEMIX“ d.o.o., Београд оцењена је као неприхватљива с 
обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН–а. 
 
 
в) да је понуда понуђача „IBIS INSTRUMENTS“ d.o.o., Београд, Тошин бунар 272, 07 број 404-
ЈН-159/19-14 од 08.08.2019. године, са укупном понуђеном ценом од 1.735.000,00 динара без ПДВ-а 
неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН–а. 
 
Понуђач „IBIS INSTRUMENTS“ d.o.o., Београд, доставио је дана 08.08.2019. године понуду 
која је на Писарници Министарства заведена под бројем 07 број 404-ЈН-159/19-8 и исту 
опозвао дана 06.08.2019. године. 
 
Понуда 07 број 404-ЈН-159/19-14 је благовремена, тј. пристигла је дана 08.08.2019. године у 09:27 
часова.  
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
Укупна вредност понуде 1.735.000,00  динара без ПДВ-а  
 

• КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: Најнижа понуђена цена; 
• ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на вредност понуде; 
• ТРАЈАЊЕ  УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 

потписивања. 
• ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: Цена фиксна у динарима до окончања уговора; 
• РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана по извршеној испоруци предметних добара 

и пријему појединачне 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, 68/15 и 113/17); 

• МЕСТО ИСПОРУКЕ: Магацин Министарства унутрашњих послова, ул. Милорада 
Јовановића 7, Београд;  

• ГАРАНТНИ РОК: 24 месеца од дана испоруке добара; 
• РОК ИСПОРУКЕ: 90 дана од дана закључења уговора; 
• ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: у целости; 
• РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде. 
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Како укупна вредност понуде понуђача „IBIS INSTRUMENTS“ d.o.o., Београд од 1.735.000,00  
динара без ПДВ-а прелази износ процењене вредности предметне набавке од 1.500.000,00 динара без  
ПДВ-а иста је оцењена коа неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 
члана 3. став 1. тачка 33) Зкона о јавним набавкама. 

 
 8.  Сходно свему наведеном, помоћник министра - начелник Сектора обуставља поступак јавне набавке 
мале вредности добара: Кабл антена тестер (мерни инструмент), ЈН  број 159/19 с обзиром да 
Наручилац није прибавио ниједну прихватљиву понуду. 
 
 
 

 
 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 5 (пет) дана од дана 

објаве Одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, сходно члану 149. став 6. 
Закона о јавним набавкама.   

 
 
 
 
 
 
                                                                             ПОМОЋНИК МИНИСТРА 

                                                       НАЧЕЛНИК СЕКТОРА 
                  
                   _______________________ 
                       Жељко Веселиновић        
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