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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Сектор за материјално-финансијске послове 

07 број 404-ЈН-60/19-11 
Датум: 19.09.2019. 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 о стручној оцени понуда 07 број 404-ЈН-60/19-10 од 26.08.2019. године у 
отвореном поступку јавне набавке добара обликованом по партијама: Лестве, ЈН број 60/19, 
доносим 
 
 
 

О Д Л У К У 
о додели уговора 

 
 
 
1. ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговор o јавној набавци добара обликованом по партијама: Лестве, ЈН број 
60/19, и то:  
 
- за Партију 1: Лестве растегаче дводелне, понуђачу 
 

„ИМО“ доо, Земун, Стевана Марковића бр. 8  
(у износу процењене вредности јавне набавке од 6.000.000,00 динара без ПДВ-а), 

 
 
- за Партију 2: Лестве кукаче, понуђачу 
 

„ИМО“ доо, Земун, Стевана Марковића бр. 8 
 (у износу процењене вредности јавне набавке од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а), и 

 
- за Партију 3: Лестве телескопске, понуђачу 
 

„ТРЕЗОР ВОЛГА“ доо, Београд, Бокељска бр. 7 
 (у износу процењене вредности јавне набавке од 3.083.333,33 динара без ПДВ-а). 

 
 

2. ОДБИЈАЈУ СЕ се као неприхватљиве понуде:  
- за Партију 1: Лестве растегаче дводелне понуђача  

„VATREKS RESCUE“ doo, Београд, Антифашистичке борбе бр. 23г/1, 
- за Партију 2: Лестве кукаче понуђача  

„VATREKS RESCUE“ doo, Београд, Антифашистичке борбе бр. 23г/1, и 
- за Партију 3: Лестве телескопске понуђача 

„VATREKS RESCUE“ doo, Београд, Антифашистичке борбе бр. 23г/1 и 
„ИМО“ доо, Земун, Стевана Марковића бр. 8. 
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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: 
 

I 
 
1. На основу члана 32. Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању отвореног поступка са 
јавне набавке добара, 07 број 404-ЈН-60/19-02 од 18.06.2019. године, Министарство унутрашњих 
послова, као Наручилац, спровело је отворени поступак јавне набавке добара обликован по 
партијама: Лестве, ЈН број 96/19. 
 
 
2. Процењена вредност предметне јавне набавке износи 12.083.333,33 динара без ПДВ-а, и то: 
- за Партију 1: Лестве растегаче дводелне – 6.000.000,00 динара без ПДВ-а; 
- за Партију 2: Лестве кукаче – 3.000.000,00 динара без ПДВ-а; 
- за Партију 3. Лестве телескопске – 3.083.333,33 динара без ПДВ-а. 
 
 
3. Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2019. 
годину, економска класификација 4269. 
  
        
4. Рок за подношење понуда био је 19.07.2019. године до 10,00 сати.  
 
 
5. Благовремено су понуде доставили следећи понуђач: 
 
 

Број под којим је понуда 
заведена 

Назив понуђача 

07 бр.404-ЈН-60/19-06 
Понуда бр. 01 

„VATREKS RESCUE“ doo,  
Београд, Антифашистичке борбе бр. 23г/1 

07 бр.404-ЈН-60/19-07 
Понуда бр. 02 

„ИМО“ доо,  
Земун, Стевана Марковића бр. 8 

07 бр.404-ЈН-60/19-08 
Понуда бр. 03 

„ТРЕЗОР ВОЛГА“ доо, 
Београд, Бокељска бр. 7 

 
 
6. Поступак отварања понуда спроведен је дана 19.07.2019. године, са почетком у 12:31 часова, а 
окончан истог дана у 12:10 часова. 
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II 
ПРЕГЛЕД ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА: 

 
ПАРТИЈА 1 - Лестве растегаче дводелне 

 
Пристигле су понуде следећих понуђача: 
 
Ред. 
бр. Број понуде Назив понуђача  

1. 07 404-JН-60/19-06 
„VATREKS RESCUE“ doo,  
Београд, Антифашистичке борбе бр. 23г/1 

2. 07 404-JН-60/19-07 
„ИМО“ доо,  
Земун, Стевана Марковића бр. 8 

3. 07 404-JН-60/19-08 
„ТРЕЗОР ВОЛГА“ доо, 
Београд, Бокељска бр. 7 

 
Након разматрања понуда утврђено је следће: 

 
1) Да је понуда понуђача „VATREKS RESCUE“ doo, Београд, Антифашистичке борбе бр. 
23г/1, 07 бр. 404-ЈН-60/19-06 од 19.07.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису 
кумулативно испуњени услови из члана 3. става 1. тачка 33., а у вези члана 106. став 1. тачка 5. 
ЗЈН-а. 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 19.07.2019. године у 08:40 часова.  
 
Понуђени су следећи услови набавке: 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: 3.724.000,00  динара без ПДВ-а; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: 4.468.800,00 динара са  ПДВ-ом; 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: најнижа понуђена цена; 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне 
набавке. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
ВАЖНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 
потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања Уговора. 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: у року до 45 дана од дана фактурисања, а по испоруци, извршеном 
квантитативном пријему добара и пријему рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 
Србије“, број 113/17); 
МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА: Магацин Министарства унутрашњих послова, улица Милорада 
Јовановића 7, Београд; 
РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: у целости  до 60 дана од дана потписивања Уговора.  
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде;  
ГАРАНТНИ РОК: 24 месеца од дана испоруке.  
 
Прегледом понуде констатовано је да понуђач „VATREKS RESCUE“ doo, Београд, 
Антифашистичке борбе бр. 23г/1, својом понудом није испунио захтеване техничке 
карактеристике за партију 1 – Лестве растегаче дводелне, предвиђене конкурсном 
документацијом.  
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Наиме, Наручилац је конкурсном документацијом предвидео, у делу који се односи на захтеване 
техничке карактеристике понуђеног добра за партију 1, да дужина лестви мора бити већа или 
једнака од 10 метара. Увидом у достављену техничку документацију понуђеног добра утврђено је 
да је дужина лестви 9.70 метара, што је мање од минималне захтеване дужине. 
Наручилац је конкурсном документацијом у делу који се односи на захтеване техничке 
карактеристике понуђеног добра за партију 1, предвидео и да укупна тежина лестви мора бити 
мања или једнака од 40 килограма, а увидом у достављену техничку документацију понуђеног 
добра утврђено је да је тежина лестви 43 килограма, што је више од максималне захтеване 
тежине. 
Такође, из достављеног каталога, није било могуће утврдити да ли број лественика једног 
сегмента лестви износи 19 пречага како је захтевано конкурсном докуметнацијом, као ни 
носивост од 324 килограма која је унешена у табелу понуђених техничких карактеристика. 
 
Понуда понуђач „VATREKS RESCUE“ doo, Београд, Антифашистичке борбе бр. 23г/1, не  
испуњава све захтеве предвиђене техничком спецификацијом и оцењена је као неприхватљива, 
с обзиром да нису кумулативно испуњени сви захтеви у складу са одредбом члана 3. става 1. тачка 
33. а у вези члана 106. став 1. тачка 5. ЗЈН-а. 
 
2) Да је понуда понуђача „ИМО“ доо, Земун, Стевана Марковића бр. 8, 07 бр.404-ЈН-60/19-07 од 
19.07.2019. године, прихватљива  у складу са чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а.  
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 19.07.2019. године у 09:05 часова.  
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: 4.690.000,00  динара без ПДВ-а; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: 5.628.000,00 динара са ПДВ-ом; 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: најнижа понуђена цена; 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне 
набавке. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
ВАЖНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 
потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања Уговора. 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: у року до 45 дана од дана фактурисања, а по испоруци, извршеном 
квантитативном пријему добара и пријему рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 
Србије“, број 113/17); 
МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА: Магацин Министарства унутрашњих послова, улица Милорада 
Јовановића 7, Београд; 
РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: у целости  до 60 дана од дана потписивања Уговора.  
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде;  
ГАРАНТНИ РОК: 24 месеца од дана испоруке. 
 
Како је понуђач „ИМО“ доо, Земун, Стевана Марковића бр. 8, доказао да испуњава све захтеве 
из техничке спецификације, све обавезне услове из члана 75, додатне услове из члана 76. ЗЈН-а 
као и посебне захтеве предвиђене конкурсном документацијом, његова понуда 07 број 404-ЈН-
60/19-07 од 19.07.2019. године, са укупном понуђеном ценом у износу од 4.690.000,00 динара 
без ПДВ-а (односно 5.628.000,00 динара са ПДВ-ом), је оцењена као прихватљива сходно 
одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 
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3) Да је понуда понуђача „ТРЕЗОР ВОЛГА“ доо, Београд, Бокељска бр. 7, 07 бр.404-ЈН-60/19-
08 од 19.07.2019. године, прихватљива  у складу са чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а.  
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 19.07.2019. године у 09:41 часова.  
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: 4.883.865,00  динара без ПДВ-а; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: 5.860.638,00 динара са  ПДВ-ом; 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: најнижа понуђена цена; 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне 
набавке. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
ВАЖНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 
потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања Уговора. 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: у року до 45 дана од дана фактурисања, а по испоруци, извршеном 
квантитативном пријему добара и пријему рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 
Србије“, број 113/17); 
МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА: Магацин Министарства унутрашњих послова, улица Милорада 
Јовановића 7, Београд; 
РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: у целости до 45 дана од дана потписивања Уговора.  
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде;  
ГАРАНТНИ РОК: 24 месеца од дана испоруке. 
 
Како је понуђач „ТРЕЗОР ВОЛГА“ доо, Београд, Бокељска бр. 7, доказао да испуњава све 
захтеве из техничке спецификације, све обавезне услове из члана 75, додатне услове из члана 76. 
ЗЈН-а као и посебне захтеве предвиђене конкурсном документацијом, његова понуда 07 број 404-
ЈН-60/19-08 од 19.07.2019. године, са укупном понуђеном ценом у износу од 4.883.865,00 динара 
без ПДВ-а (односно 5.860.638,00 динара са ПДВ-ом), је оцењена као прихватљива сходно 
одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 
 
 

ПАРТИЈА 2. - Лестве кукаче 
 
Пристигле су понуде следећих понуђача: 
 
Ред. 
бр. Број понуде Назив понуђача  

1. 07 404-JН-60/19-06 
„VATREKS RESCUE“ doo,  
Београд, Антифашистичке борбе бр. 23г/1 

2. 07 404-JН-60/19-07 
„ИМО“ доо,  
Земун, Стевана Марковића бр. 8 

3. 07 404-JН-60/19-08 
„ТРЕЗОР ВОЛГА“ доо, 
Београд, Бокељска бр. 7 

 
Након разматрања понуда утврђено је следће: 

 
1) Да је понуда понуђача „VATREKS RESCUE“ doo, Београд, Антифашистичке борбе бр. 
23г/1, 07 бр. 404-ЈН-60/19-06 од 19.07.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису 
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кумулативно испуњени услови из члана 3. става 1. тачка 33., а у вези члана 106. став 1. тачка 5. 
ЗЈН-а. 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 19.07.2019. године у 08:40 часова.  
 
Понуђени су следећи услови набавке: 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: 1.560.000,00  динара без ПДВ-а; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: 1.872.000,00 динара са  ПДВ-ом; 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: најнижа понуђена цена; 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне 
набавке. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
ВАЖНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 
потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања Уговора. 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: у року до 45 дана од дана фактурисања, а по испоруци, извршеном 
квантитативном пријему добара и пријему рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 
Србије“, број 113/17); 
МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА: Магацин Министарства унутрашњих послова, улица Милорада 
Јовановића 7, Београд; 
РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: у целости  до 60 дана од дана потписивања Уговора.  
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде;  
ГАРАНТНИ РОК: 24 месеца од дана испоруке. 
  
 
Прегледом понуде констатовано је да понуђач „VATREKS RESCUE“ doo, Београд, 
Антифашистичке борбе бр. 23г/1, својом понудом није испунио захтеване техничке 
карактеристике за партију 2 – Лестве кукаче, предвиђене конкурсном документацијом.  
Наиме, из каталога производа може се констатовати да понуђене лестве не одговарају захтеваним 
односно да су уместо лестви кукача понуђене лестве кровњаче. Поред слике из достављеног 
каталога са које се наведено може закључити у самом опису је дефинисано да се за пењање 
користе на понуђеним лествама десет лественика, а да три пречаге служе за качење кука. Овакав 
систем качења примењује се на лествама кровњачама док се на лествама кукачама, куке за качење 
налазе на страницама лестви а све попречне површине користе се за пењање и зову се 
лественици.  
Такође, из достављеног каталога понуђеног добра није могуће утврдити унети податак у 
„Попуњену и потписану табелу техничких карактеристика за понуђени производ“ дебљина 
лественика, а која је захтевана да буде ≥ 25mm. 
 
Понуда понуђач „VATREKS RESCUE“ doo, Београд, Антифашистичке борбе бр. 23г/1, не  
испуњава све захтеве предвиђене техничком спецификацијом и оцењена је као неприхватљива, 
с обзиром да нису кумулативно испуњени сви захтеви у складу са одредбом члана 3. става 1. тачка 
33. а у вези члана 106. став 1. тачка 5. ЗЈН-а. 
 
2) Да је понуда понуђача „ИМО“ доо, Земун, Стевана Марковића бр. 8, 07 бр.404-ЈН-60/19-07 од 
19.07.2019. године, прихватљива  у складу са чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а.  
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 19.07.2019. године у 09:05 часова.  
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УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: 1.950.000,00  динара без ПДВ-а; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: 2.340.000,00 динара са  ПДВ-ом; 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: најнижа понуђена цена; 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне 
набавке. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
ВАЖНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 
потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања Уговора. 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: у року до 45 дана од дана фактурисања, а по испоруци, извршеном 
квантитативном пријему добара и пријему рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 
Србије“, број 113/17); 
МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА: Магацин Министарства унутрашњих послова, улица Милорада 
Јовановића 7, Београд; 
РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: у целости  до 60 дана од дана потписивања Уговора.  
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде;  
ГАРАНТНИ РОК: 24 месеца од дана испоруке. 
 
Како је понуђач „ИМО“ доо, Земун, Стевана Марковића бр. 8, доказао да испуњава све захтеве 
из техничке спецификације, све обавезне услове из члана 75, додатне услове из члана 76. ЗЈН-а 
као и посебне захтеве предвиђене конкурсном документацијом, понуда понуђача 07 број 404-ЈН-
60/19-07 од 19.07.2019. године, са укупном понуђеном ценом у износу од 1.950.000,00 динара без 
ПДВ-а (односно 2.340.000,00 динара са ПДВ-ом), је оцењена као прихватљива сходно одредби 
члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 
 
3) Да је понуда понуђача „ТРЕЗОР ВОЛГА“ доо, Београд, Бокељска бр. 7, 07 бр.404-ЈН-60/19-
08 од 19.07.2019. године, прихватљива  у складу са чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а.  
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 19.07.2019. године у 09:41 часова.  
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: 1.965.450,00  динара без ПДВ-а; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: 2.358.540,00 динара са  ПДВ-ом; 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: најнижа понуђена цена; 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне 
набавке. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
ВАЖНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 
потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања Уговора. 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: у року до 45 дана од дана фактурисања, а по испоруци, извршеном 
квантитативном пријему добара и пријему рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 
Србије“, број 113/17); 
МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА: Магацин Министарства унутрашњих послова, улица Милорада 
Јовановића 7, Београд; 
РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: у целости  до 45 дана од дана потписивања Уговора.  
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде;  
ГАРАНТНИ РОК: 24 месеца од дана испоруке. 
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Напомињемо да су понуђачи требали да у Поглављу III упишу техничке карактеристике 
понуђених добара, наведено потпишу и доставе уз понуду. Увидом у понуду 07 бр.404-ЈН-60/19-
08 од 19.07.2019. године понуђача „ТРЕЗОР ВОЛГА“ доо, Београд, Бокељска бр. 7 утврђено је 
да исти није доставио Поглавље III из конкурсне документације, већ је доставио сертификат и 
каталог производа које је понудио.  
 
Из достављеног каталога и сертификата на несумњив начин се може утврдити испуњеност 
захтеваних техничких карактеристика. Чињеница да доказ о испуњености техничких 
карактеристика није достављен кроз Поглавље III, у конкретном случају није од одучујућег 
значаја, односно наручилац није имао основа да понуду понуђача „ТРЕЗОР ВОЛГА“ доо, 
Београд, Бокељска бр. 7 из формалног разлога одбије као неприхватљиву. Како је увидом у 
садржину каталога и сертификата несумњиво утврђено да понуђени производи у свему одговарају 
захтеваним техничким карактеристикама, односно да се из достављених докумената може 
утврдити стварна садржина понуде и иста у поступку стручне оцене, упоредити са другим 
понудама, то се недостављање Поглавља III не сматра битним недостатком понуде. 
 
Како је понуђач „ТРЕЗОР ВОЛГА“ доо, Београд, Бокељска бр. 7, доказао да испуњава све 
захтеве из техничке спецификације, све обавезне услове из члана 75, додатне услове из члана 76. 
ЗЈН-а као и посебне захтеве предвиђене конкурсном документацијом, понуда понуђача 07 број 
404-ЈН-60/19-08 од 19.07.2019. године, са укупном понуђеном ценом у износу од 1.965.450,00 
динара без ПДВ-а (односно 2.358.540,00 динара са ПДВ-ом), је оцењена као прихватљива 
сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 
 

ПАРТИЈА 3. - Лестве телескопске 
 

Пристигле су понуде следећих понуђача: 
 
Ред. 
бр. Број понуде Назив понуђача  

1. 07 404-JН-60/19-06 
„VATREKS RESCUE“ doo,  
Београд, Антифашистичке борбе бр. 23г/1 

2. 07 404-JН-60/19-07 
„ИМО“ доо,  
Земун, Стевана Марковића бр. 8 

3. 07 404-JН-60/19-08 
„ТРЕЗОР ВОЛГА“ доо, 
Београд, Бокељска бр. 7 

 
Након разматрања понуда утврђено је следће: 

 
1) Да је понуда понуђача „VATREKS RESCUE“ doo, Београд, Антифашистичке борбе бр. 
23г/1, 07 бр. 404-ЈН-60/19-06 од 19.07.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису 
кумулативно испуњени услови из члана 3. става 1. тачка 33., а у вези члана 106. став 1. тачка 5. 
ЗЈН-а. 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 19.07.2019. године у 08:40 часова.  
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Понуђени су следећи услови набавке: 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: 1.756.100,00  динара без ПДВ-а; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: 2.107.320,00 динара са  ПДВ-ом; 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: најнижа понуђена цена; 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне 
набавке. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
ВАЖНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 
потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања Уговора. 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: у року до 45 дана од дана фактурисања, а по испоруци, извршеном 
квантитативном пријему добара и пријему рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 
Србије“, број 113/17); 
МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА: Магацин Министарства унутрашњих послова, улица Милорада 
Јовановића 7, Београд; 
РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: у целости  до 60 дана од дана потписивања Уговора.  
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде;  
ГАРАНТНИ РОК: 24 месеца од дана испоруке. 
 
Прегледом понуде констатовано је да понуђач „VATREKS RESCUE“ doo, Београд, 
Антифашистичке борбе бр. 23г/1, својом понудом није испунио захтеване техничке 
карактеристике за партију 3 – Лестве телескопске, предвиђене конкурсном документацијом.  
Наиме, Наручилац је конкурсном документацијом предвидео, у делу који се односи на захтеване 
техничке карактеристике понуђеног добра за партију 3, да дужина неразвучених лестви мора бити 
мања од 900mm. Увидом у достављену техничку документацију понуђеног добра утврђено је да је 
дужина неразвучених лестви 910mm, што је веће од максималне захтеване дужине. 
Наручилац је конкурсном документацијом у делу који се односи на захтеване техничке 
карактеристике понуђеног добра за партију 3, предвидео и да укупна тежина лестви мора бити 
мања или једнака од 16 килограма, а увидом у достављену техничку документацију понуђеног 
добра утврђено је да је тежина лестви 18 килограма, што је више од максималне захтеване 
тежине. 
 
Како понуђач „VATREKS RESCUE“ doo, Београд, Антифашистичке борбе бр. 23г/1, није 
доказaо да испуњава све захтеве предвиђене техничком спецификацијом, понуда понуђача 07 
број 404-ЈН-60/19-06 од 19.07.2019. године, са укупном понуђеном ценом у износу од 1.756.100,00 
динара без ПДВ-а (односно 2.107.320,00 динара са ПДВ-ом), није кумулативно испунио све 
захтеве у складу са одредбом члана 3. става 1. тачка 33. а у вези члана 106. став 1. тачка 5. ЗЈН-а, 
његова понуда је оцењена оцењена као неприхватљива. 
 
2) Да је понуда понуђача „ИМО“ доо, Земун, Стевана Марковића бр. 8, 07 бр. 404-ЈН-60/19-07 
од 19.07.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 
3. става 1. тачка 33., а у вези члана 106. став 1. тачка 5. ЗЈН-а. 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 19.07.2019. године у 09:05 часова.  
 
Понуђени су следећи услови набавке: 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: 1.445.000,00  динара без ПДВ-а; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: 1.734.000,00 динара са  ПДВ-ом; 
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КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: најнижа понуђена цена; 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне 
набавке. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
ВАЖНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 
потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања Уговора. 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: у року до 45 дана од дана фактурисања, а по испоруци, извршеном 
квантитативном пријему добара и пријему рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 
Србије“, број 113/17); 
МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА: Магацин Министарства унутрашњих послова, улица Милорада 
Јовановића 7, Београд; 
РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: у целости  до 60 дана од дана потписивања Уговора.  
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде;  
ГАРАНТНИ РОК: 24 месеца од дана испоруке. 
 
Прегледом понуде констатовано је да понуђач „ИМО“ доо, Земун, Стевана Марковића бр. 8, 
својом понудом није испунио захтеване техничке карактеристике за партију 3 – Лестве 
телескопске, предвиђене конкурсном документацијом.  
Наиме, Наручилац је конкурсном документацијом предвидео, у делу који се односи на захтеване 
техничке карактеристике понуђеног добра за партију 3, да дужина неразвучених лестви мора бити 
мања од 900mm. Увидом у достављену техничку документацију понуђеног добра утврђено је да је 
дужина неразвучених лестви 1170mm, што је веће од максималне захтеване дужине. 
Наручилац је конкурсном документацијом у делу који се односи на захтеване техничке 
карактеристике понуђеног добра за партију 3, предвидео и да укупна тежина лестви мора бити 
мања или једнака од 16 килограма, а увидом у достављену техничку документацију понуђеног 
добра утврђено је да је тежина лестви 19,2 килограма, што је више од максималне захтеване 
тежине. 
 
Понуда понуђач „ИМО“ доо, Земун, Стевана Марковића бр. 8, не  испуњава све захтеве 
предвиђене техничком спецификацијом и оцењена је као неприхватљива, с обзиром да нису 
кумулативно испуњени сви захтеви у складу са одредбом члана 3. става 1. тачка 33. а у вези члана 
106. став 1. тачка 5. ЗЈН-а. 
 
3) Да је понуда понуђача „ТРЕЗОР ВОЛГА“ доо, Београд, Бокељска бр. 7, 07 бр.404-ЈН-60/19-
08 од 19.07.2019. године, прихватљива  у складу са чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а.  
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 19.07.2019. године у 09:41 часова.  
 
Понуђени су следећи услови набавке: 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: 1.504.296,00  динара без ПДВ-а; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: 1.805.155,20 динара са  ПДВ-ом; 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: најнижа понуђена цена; 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне 
набавке. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
ВАЖНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 
потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања Уговора. 
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НАЧИН ПЛАЋАЊА: у року до 45 дана од дана фактурисања, а по испоруци, извршеном 
квантитативном пријему добара и пријему рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 
Србије“, број 113/17); 
МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА: Магацин Министарства унутрашњих послова, улица Милорада 
Јовановића 7, Београд; 
РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: у целости  до 60 дана од дана потписивања Уговора.  
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде;  
ГАРАНТНИ РОК: 24 месеца од дана испоруке. 
 
Напомињемо да су понуђачи требали да у Поглављу III упишу техничке карактеристике 
понуђених добара, наведено потпишу и доставе уз понуду. Увидом у понуду 07 бр.404-ЈН-60/19-
08 од 19.07.2019. године понуђача „ТРЕЗОР ВОЛГА“ доо, Београд, Бокељска бр. 7 утврђено је 
да исти није доставио Поглавље III из конкурсне документације, већ је доставио сертификат и 
каталог производа које је понудио.  
 
Из достављеног каталога и сертификата на несумњив начин се може утврдити испуњеност 
захтеваних техничких карактеристика. Чињеница да доказ о испуњености техничких 
карактеристика није достављен кроз Поглавље III, у конкретном случају није од одучујућег 
значаја, односно наручилац није имао основа да понуду понуђача „ТРЕЗОР ВОЛГА“ доо, 
Београд, Бокељска бр. 7 из формалног разлога одбије као неприхватљиву. Како је увидом у 
садржину каталога и сертификата несумњиво утврђено да понуђени производи у свему одговарају 
захтеваним техничким карактеристикама, односно да се из достављених докумената може 
утврдити стварна садржина понуде и иста у поступку стручне оцене, упоредити са другим 
понудама, то се недостављање Поглавља III не сматра битним недостатком понуде. 
 
Како је понуђач „ТРЕЗОР ВОЛГА“ доо, Београд, Бокељска бр. 7, доказао да испуњава све 
захтеве из техничке спецификације, све обавезне услове из члана 75, додатне услове из члана 76. 
ЗЈН-а као и посебне захтеве предвиђене конкурсном документацијом, понуда понуђача 07 број 
404-ЈН-60/19-08 од 19.07.2019. године, са укупном понуђеном ценом у износу од 1.504.296,00 
динара без ПДВ-а (односно 1.805.155,20 динара са ПДВ-ом), је оцењена као прихватљива 
сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 
 
 

III 
 
1. Наручилац је као прихватљиве оценио понуде понуђача, и то: 
 
за Партију 1: Лестве растегаче дводелне  
 

1)  „ИМО“ доо, Београд, Земун, ул.Стевана Марковића бр. 8, 07 број 404-ЈН-60/19-07 
од 19.07.2019. године по понуђеној цени од 4.690.000,00 динара без ПДВ-а динара без ПДВ-а;  

2) „ТРЕЗОР ВОЛГА“ Београд ,Ул. Бокељска 7, 07 број 404-ЈН-60/19-08 од 19.07.2019. 
године по понуђеној цени од 4.883.865,00 динара без ПДВ-а динара. 
 
за Партију 2: Лестве кукаче 
 

1) „ИМО“ доо, Београд, Земун, ул.Стевана Марковића бр. 8, 07 број 404-ЈН-60/19-07 
од 19.07.2019. године по понуђеној цени од 1.950.000,00 динара без ПДВ-а динара без ПДВ-а.  
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2) „ТРЕЗОР ВОЛГА“ Београд ,Ул. Бокељска 7, 07 број 404-ЈН-60/19-08 од 19.07.2019. 
године по понуђеној цени од 1.965.450,00 динара без ПДВ-а динара.  

 
за Партију 3: Лестве телескопске 
 

1) „ТРЕЗОР ВОЛГА“ Београд ,Ул. Бокељска 7, 07 број 404-ЈН-60/19-08 од 19.07.2019. 
године по понуђеној цени од 1.504.296,00 динара без ПДВ-а динара.  
 
Прихватљиве понуде наручилац је оцењивао применом критеријума најнижа понуђена цена.  
 
 
2. Имајући у виду напред наведено, у отвореном поступку јавне набавке добара обликованом по 
партијама: Лестве, ЈН број 60/19, уговор се додељује 
 
- за Партију 1: Лестве растегаче дводелне, понуђачу 
 

„ИМО“ доо, Земун, Стевана Марковића бр. 8  
(у износу процењене вредности јавне набавке од 6.000.000,00 динара без ПДВ-а), 

 
 
- за Партију 2: Лестве кукаче, понуђачу 
 

„ИМО“ доо, Земун, Стевана Марковића бр. 8 
 (у износу процењене вредности јавне набавке од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а), и 

 
- за Партију 3: Лестве телескопске, понуђачу 
 

„ТРЕЗОР ВОЛГА“ доо, Београд, Бокељска бр. 7 
 (у износу процењене вредности јавне набавке од 3.083.333,33 динара без ПДВ-а). 

 
 
 
 

 
На основу наведеног, одлучено је као у диспозитиву. 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана 
објаве ове Одлуке на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним 
набавкама. 
 
 
 
                                                                                                ПОМОЋНИК МИНИСТРА  
                                                                                                      НАЧЕЛНИК СЕКТОРА  
  
 
                             Жељко Веселиновић 
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