
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Сектор за материјално-финансијске послове 

07 број 404-ЈН-104/19-18 
Датум: 30.08.2019. 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-104/19-17 од 20.08.2019. године у 
поступку јавне набавке мале вредности добара: Вијачни компресор, ЈН број 104/19, доносим 
 
 
 
 
 

О Д Л У К У 
о додели уговора за ЈН број 104/19 

 
 
 
1. ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговор у поступку јавне набавке мале вредности добара: Вијачни 
компресор, ЈН број 104/19, на износ вредности понуде од 330.400,00 динара без ПДВ-а, 
односно 396.480,00 динара са ПДВ-ом, понуђачу 
 
 

„Делта филтер“ доо, Ариље, ул. Виктора Зевника бр. 1. 
 
 
2.  ОДБИЈА СЕ понуда понуђача „Kompro kozama“ doo, Београд, ул. Кумодрашка бр. 380, као 
неприхватљива. 
 
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: 
 
1. На основу члана 39. Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању поступка јавне набавке 
мале вредности добара, 07 број 404-ЈН-104/19-02 од 15.07.2019. године Министарство 
унутрашњих послова, као Наручилац, спровело је поступак јавне набавке мале вредности добара: 
Вијачни компресор, ЈН број 104/19. 
 
2. Процењена вредност јавне набавке износи 1.100.000,00 динара без ПДВ-а. 
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3. Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2019. 
годину, економска класификација 5122. 
            
4. Рок за подношење понуда наведен у Позиву за подношење понуда био је 29.07.2019. године до 
10:00 часова.  
Након достављеног захтева за додатним појашњењем потенцијалног понуђача, Наручилац је дана 
22.07.2019. године извршио допуну конкурсне документацију и рок за доставу понуда продужио 
до 02.08.2019. године до 10:00 часова.  
Наручилац је дана 26.07.2019. године извршио измену конкурсне документацију и рок за доставу 
понуда продужио до 06.08.2019. године до 10:00 часова. 
Након достављеног захтева за додатним појашњењем потенцијалног понуђача, Наручилац је дана 
05.08.2019. године извршио допуну конкурсне документацију и рок за доставу понуда продужио 
до 12.08.2019. године до 10:00 часова.  
Све измене и допуне конкурсне документације као и обавештења о продужењу рока за доставу 
понуда, Наручилац је у складу са одредбама члана 63. став 5. ЗЈН-а објавио на порталу ЈН и на 
свом сајту. 
     
5. Благовремено су понуде доставили следећи понуђачи: 
 
Број под којим је понуда заведена Назив понуђача 

07 бр.404-ЈН-104/19-06 
Понуда бр. 01 

„Mašin-Elektro“ doo, 
Шабац, ул. Сувоборска бб 

07 бр.404-ЈН-104/19-07 
Измена Понуде бр. 01 

„Mašin-Elektro“ doo, 
Шабац, ул. Сувоборска бб 

07 бр.404-ЈН-104/19-08 
Понуда бр. 02 

„Мигрос“ доо, 
Петроварадин, ул. Буковачки пут бр. 80 

07 бр.404-ЈН-104/19-14 
Измена Понуде бр. 02 

„Мигрос“ доо, 
Петроварадин, ул. Буковачки пут бр. 80 

07 бр.404-ЈН-104/19-09 
Понуда бр. 03 

„Kompro kozama“ doo, 
Београд, ул. Кумодрашка бр. 380  

07 бр.404-ЈН-104/19-10 
Понуда бр. 04 (Опозвана 

06.08.2019.) 

„SPARE PARTS INTERNATIONAL“ doo,  
Београд, ул. Краља Милутина бр. 28 

07 бр.404-ЈН-104/19-11 
Понуда бр. 05 

„Atlas Copco Srbija“ doo, 
Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 23 

07 бр.404-ЈН-104/19-12 
Понуда бр. 06 

„Tehnogama“ doo, 
Шимановци, ул. Дечка бб 

07 бр.404-ЈН-104/19-13 
Допуна понуда бр. 06 

„Tehnogama“ doo, 
Шимановци, ул. Дечка бб 
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07 бр.404-ЈН-104/19-15 
Понуда бр. 07 

„Делта филтер“ доо, 
Ариље, ул. Виктора Зевника бр. 1 

07 бр.404-ЈН-104/19-16 
Понуда бр. 08 

„SPARE PARTS INTERNATIONAL“ doo,  
Београд, ул. Краља Милутина бр. 28 

 
6. Поступак отварања понуда спроведен је дана 12.08.2019. године, са почетком у 12:00 часова, а 
окончан истог дана у 12:20 часова. 
 
7. Након разматрања понуда утврђено је:  
 
1) Да је понуда понуђача „Mašin-Elektro“ doo, Шабац, ул. Сувоборска бб, 07 број 404-ЈН-
104/19-06 од 23.07.2019. године, са изменом понуде 07 број 404-ЈН-104/19-07 од 30.07.2019. 
године, прихватљива у складу са чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а.  
 
Понуда је благовремена. Понуда 07 бр. 404-ЈН-104/19-06 пристигла је дана 23.07.2019. године у 
09:37 часова, док је измена понуде 07 бр. 404-ЈН-104/19-07 пристигла дана 30.07.2019. године у 
11:09 часова. 
 
Понуђени су следећи услови набавке: 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: 428.900,00 динара; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: 514.680,00 динара; 
-критеријум за избор: најнижа понуђена цена; 
-трајање уговора: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 
потписивања; 
-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 фактуре, 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: Београд, ул. Кнеза Милоша 103, Одељење за персонализацију  
идентификационих докумената.;  
-рок испоруке: 30 дана од дана потписивања уговора; 
-гаранција: 24 месеца од дана испоруке; 
-рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуде; 
 
Како је понуђач „Mašin-Elektro“ doo, Шабац, ул. Сувоборска бб, доказао да испуњава све 
захтеве предвиђене техничком спецификацијом, све обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а, све 
додатне услове из члана 76. ЗЈН-а као и посебне захтеве предвиђене конкурсном документацијом, 
понуда 07 број 404-ЈН-104/19-06 од 23.07.2019. године, са изменом понуде 07 број 404-ЈН-
104/19-07 од 30.07.2019. године, и са укупном понуђеном ценом од 428.900,00 динара без ПДВ-
а (514.680,00 динара са ПДВ-ом), је оцењена као прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. 
тачка 33. Закона о јавним набавкама. 
 
 
2) Да је понуда понуђача „Мигрос“ доо, Петроварадин, ул. Буковачки пут бр. 80, 07 број 404-
ЈН-104/19-08 од 05.08.2019. године, са изменом понуде 07 број 404-ЈН-104/19-14 од 09.08.2019. 
године, прихватљива у складу са чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а.  
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Понуда је благовремена. Понуда 07 бр. 404-ЈН-104/19-08 пристигла је дана 05.08.2019. године у 
08:12 часова, док је измена понуде 07 бр. 404-ЈН-104/19-14 пристигла дана 09.08.2019. године у 
08:40 часова. 
 
Понуђени су следећи услови набавке: 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: 580.210,00 динара; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: 696.252,00 динара; 
-критеријум за избор: најнижа понуђена цена; 
-трајање уговора: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 
потписивања; 
-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 фактуре, 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: Београд, ул. Кнеза Милоша 103, Одељење за персонализацију  
идентификационих докумената.;  
-рок испоруке: 21 дана од дана потписивања уговора; 
-гаранција: 24 месеца од дана испоруке; 
-рок важења понуде: 63 дана од дана отварања понуде; 
 
Како је понуђач „Мигрос“ доо, Петроварадин, ул. Буковачки пут бр. 80, доказао да испуњава 
све захтеве предвиђене техничком спецификацијом, све обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а, све 
додатне услове из члана 76. ЗЈН-а као и посебне захтеве предвиђене конкурсном документацијом, 
понуда 07 број 404-ЈН-104/19-08 од 05.08.2019. године, са изменом понуде 07 број 404-ЈН-
104/19-14 од 09.08.2019. године, и са укупном понуђеном ценом од 580.210,00 динара без ПДВ-
а (696.252,00 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 „Kompro kozama“ doo, Београд, ул. Кумодрашка бр. 380, 07 број 404-
ЈН-104/19-09 од 05.08.2019. 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 05.08.2019. године у 11:04 часова. 
 
Понуђени су следећи услови набавке: 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: 415.000,00 динара; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: 498.000,00 динара; 
-критеријум за избор: најнижа понуђена цена; 
-трајање уговора: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 
потписивања; 
-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 фактуре, 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: Београд, ул. Кнеза Милоша 103, Одељење за персонализацију  
идентификационих докумената.;  
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-рок испоруке: 30 дана од дана потписивања уговора; 
-гаранција: 24 месеца од дана испоруке; 
-рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуде; 
 
Прегледом понуде констатовано је да понуђач „Kompro kozama“ doo, Београд, ул. Кумодрашка 
бр. 380, у својој понуди није доставио доказ којима би потврдио испуњеност посебног захтева од 
којег зависи прихватљивост понуде дефинисаног конкурсном документацијом. Тачније, понуђач 
није доставио Изјаву дату на свом меморандуму под пуном материјалном, моралном и кривичном 
одговорношћу да располаже алатом, неопходном заштитном опремом - апаратуром за обављање 
уградње, односно, да препрека за уградњу неће бити недостатак одговарајућег алата или опреме.  
 
У складу са наведеним, како понуђач „Kompro kozama“ doo, Београд, ул. Кумодрашка бр. 380, 
својом понудом 07 број 404-ЈН-104/19-09 од 05.08.2019. године са укупном понуђеном ценом у 
износу од 415.000,00 динара без ПДВ-а (498.000,00 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.  
 
 
4) Да је понуда понуђача „Atlas Copco Srbija“ doo, Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 23, 
07 број 404-ЈН-104/19-11 од 06.08.2019. године, прихватљива у складу са чланом 3. став 1. тачка 
33. ЗЈН-а.  
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.08.2019. године у 07:36 часова. 
 
Понуђени су следећи услови набавке: 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: 406.297,60 динара; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: 487.557,12 динара; 
-критеријум за избор: најнижа понуђена цена; 
-трајање уговора: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 
потписивања; 
-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 фактуре, 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: Београд, ул. Кнеза Милоша 103, Одељење за персонализацију  
идентификационих докумената.;  
-рок испоруке: 30 дана од дана потписивања уговора; 
-гаранција: 24 месеца од дана испоруке; 
-рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуде; 
 
Како је понуђач „Atlas Copco Srbija“ doo, Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 23, доказао 
да испуњава све захтеве предвиђене техничком спецификацијом, све обавезне услове из члана 75. 
ЗЈН-а, све додатне услове из члана 76. ЗЈН-а као и посебне захтеве предвиђене конкурсном 
документацијом, понуда 07 број 404-ЈН-104/19-11 од 06.08.2019. године са укупном понуђеном 
ценом од 406.297,60 динара без ПДВ-а (487.557,12 динара са ПДВ-ом), је оцењена као 
прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 
 
 

 5/8 



5) Да је понуда понуђача „Tehnogama“ doo, Шимановци, ул. Дечка бб, 07 број 404-ЈН-104/19-
12 од 06.08.2019. године, са допуном понуде 07 број 404-ЈН-104/19-13 од 07.08.2019. године, 
прихватљива у складу са чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а.  
 
Понуда је благовремена. Понуда 07 бр. 404-ЈН-104/19-12 пристигла је дана 06.08.2019. године у 
08:57 часова, док је допуна понуде 07 бр. 404-ЈН-104/19-13 пристигла дана 07.08.2019. године у 
07:48 часова. 
 
Понуђени су следећи услови набавке: 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: 410.000,00 динара; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: 492.000,00 динара; 
-критеријум за избор: најнижа понуђена цена; 
-трајање уговора: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 
потписивања; 
-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 фактуре, 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: Београд, ул. Кнеза Милоша 103, Одељење за персонализацију  
идентификационих докумената.;  
-рок испоруке: 5 дана од дана потписивања уговора; 
-гаранција: 24 месеца од дана испоруке; 
-рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуде; 
 
Како је понуђач „Tehnogama“ doo, Шимановци, ул. Дечка бб, доказао да испуњава све захтеве 
предвиђене техничком спецификацијом, све обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а, све додатне 
услове из члана 76. ЗЈН-а као и посебне захтеве предвиђене конкурсном документацијом, понуда 
07 број 404-ЈН-104/19-12 од 06.08.2019. године, са допуном понуде 07 број 404-ЈН-104/19-13 од 
07.08.2019. године, и са укупном понуђеном ценом од 410.000,00 динара без ПДВ-а (492.000,00 
динара са ПДВ-ом), је оцењена као прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. 
Закона о јавним набавкама. 
 
 
6) Да је понуда понуђача „Делта филтер“ доо, Ариље, ул. Виктора Зевника бр. 1, 07 број 404-
ЈН-104/19-15 од 09.08.2019. године, прихватљива у складу са чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а.  
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 09.08.2019. године у 10:18 часова. 
 
Понуђени су следећи услови набавке: 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: 330.400,00 динара; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: 396.480,00 динара; 
-критеријум за избор: најнижа понуђена цена; 
-трајање уговора: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 
потписивања; 
-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 фактуре, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 
Србије“, број 113/17); 
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            -место испоруке: Београд, ул. Кнеза Милоша 103, Одељење за персонализацију  
идентификационих докумената.;  
-рок испоруке: 30 дана од дана потписивања уговора; 
-гаранција: 24 месеца од дана испоруке; 
-рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуде; 
 
Како је понуђач „Делта филтер“ доо, Ариље, ул. Виктора Зевника бр. 1, доказао да испуњава 
све захтеве предвиђене техничком спецификацијом, све обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а, све 
додатне услове из члана 76. ЗЈН-а као и посебне захтеве предвиђене конкурсном документацијом, 
понуда 07 број 404-ЈН-104/19-15 од 09.08.2019. године са укупном понуђеном ценом од 
330.400,00 динара без ПДВ-а (396.480,00 динара са ПДВ-ом), је оцењена као прихватљива 
сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 
 
 
7) Да је понуда понуђача „SPARE PARTS INTERNATIONAL“ doo, Београд, ул. Краља 
Милутина бр. 28, 07 број 404-ЈН-104/19-16 од 12.08.2019. године, прихватљива у складу са 
чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а.  
 
Понуђач „SPARE PARTS INTERNATIONAL“ doo, Београд, ул. Краља Милутина бр. 28 
доставио је понуду 07 број 404-ЈН-104/19-10 од 05.08.2019. године и исту је, достављањем 
Опозива од 06.08.2019. године, опозвао и неотворену преузео. 
Након опозива, Понуђач „SPARE PARTS INTERNATIONAL“ doo, Београд, ул. Краља 
Милутина бр. 280 доставио је понуду 7 број 404-ЈН-104/19-16 од 12.08.2019. године. 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.08.2019. године у 09:34 часова. 
 
Понуђени су следећи услови набавке: 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: 369.600,00 динара; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: 443.520,00 динара; 
-критеријум за избор: најнижа понуђена цена; 
-трајање уговора: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 
потписивања; 
-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 фактуре, 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: Београд, ул. Кнеза Милоша 103, Одељење за персонализацију  
идентификационих докумената.;  
-рок испоруке: 30 дана од дана потписивања уговора; 
-гаранција: 24 месеца од дана испоруке; 
-рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуде; 
 
Како је понуђач „SPARE PARTS INTERNATIONAL“ doo, Београд, ул. Краља Милутина бр. 
28, доказао да испуњава све захтеве предвиђене техничком спецификацијом, све обавезне услове 
из члана 75. ЗЈН-а, све додатне услове из члана 76. ЗЈН-а као и посебне захтеве предвиђене 
конкурсном документацијом, понуда 07 број 404-ЈН-104/19-16 од 12.08.2019. године са укупном 
понуђеном ценом од 369.600,00 динара без ПДВ-а (443.520,00 динара са ПДВ-ом), је оцењена 
као прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 
 
8. Наручилац је прибавио прихватљиве понуде понуђача „Mašin-Elektro“ doo, Шабац, ул. 
Сувоборска бб, „Мигрос“ доо, Петроварадин, ул. Буковачки пут бр. 80, „Atlas Copco Srbija“ 
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doo, Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 23, „Tehnogama“ doo, Шимановци, ул. Дечка 
бб, „Делта филтер“ доо, Ариље, ул. Виктора Зевника бр. 1 и „SPARE PARTS 
INTERNATIONAL“ doo, Београд, ул. Краља Милутина бр. 28 .  
Прихватљиве понуде Наручилац је оцењивао применом критеријума најнижа понуђена цена. 
 
9. На основу изложеног, Уговор у поступку јавне набавке мале вредности добара: Вијачни 
компресор, ЈН број 104/19, на износ вредности понуде од 330.400,00 динара без ПДВ-а, 
односно 396.480,00 динара са ПДВ-ом, додељује се понуђачу  
 
 
 

„Делта филтер“ доо, Ариље, ул. Виктора Зевника бр. 1. 
 
 
 
 

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 5 (пeт) 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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