
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Сектор за материјално-финансијске послове 

07 број 404-ЈН-107/19-10 
Датум: 25.12.2019. 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-107/19-09 од 03.12.2019. године у 
поступку јавне набавке мале вредности добара: Стони бројач картичних докумената, ЈН број 
107/19, доносим 
 
 

О Д Л У К У 
о додели уговора за ЈН број 107/19 

 
1. ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговор у поступку јавне набавке мале вредности добара: Стони бројач 
картичних докумената, ЈН број 107/19, у износу процењене вредности јавне набавке од 
3.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно 3.600.000,00 динара са ПДВ-ом,  понуђачу 
 
„Proces inženjering” d.o.o., Београд, Лазаревачки друм бр. 23. 
 
2. ОДБИЈА СЕ понуда понуђача „Muehlbauer Technologies“ d.o.o., Стара Пазова, ул. 

Европска бр. 17,  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: 
 
I 

 
На основу члана 39. Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности добара, 07 број 404-ЈН-107/19-02 од 15.07.2019. године, Министарство унутрашњих 
послова као Наручилац, спровело је поступак јавне набавке мале вредности добара: Стони бројач 
картичних докумената, ЈН број 107/19. 
 
Процењена вредност ове јавне набавке износи 3.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
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Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2019. 
годину, економска класификација 5122.           
            
Рок за подношење понуда био је 31.07.2019. године до 10:00 часова. 

          
Благовремено су понуде доставили следећи понуђачи: 
 

Број под којим је понуда заведена Назив понуђача 

07 бр.404-ЈН-107/19-06 
Понуда бр. 01 

„Proces inženjering” d.o.o., 
Београд, Лазаревачки друм бр. 23 

07 бр.404-ЈН-107/19-07 
Понуда бр. 02 

„Muehlbauer Technologies“ d.o.o.,  
Стара Пазова, ул. Европска бр. 17 

 
Поступак отварања понуда спроведен је дана 31.07.2019. године, са почетком у 12:00 часова, а 
окончан истог дана у 12:15 часова. 
 
Наручилац је у предметном поступку донео Одлуку 07 број 404-ЈН-107/19-10 од 30.08.2019. 
године којом се доделио уговор понуђачу „Muehlbauer Technologies“ d.o.o., Стара Пазова, ул. 
Европска бр. 17. 
 
Након објаве  Одлуке о додели уговора на порталу и интернет страници наручиоца, понуђач 
„Proces inženjering” d.o.o., Београд, Лазаревачки друм бр. 23 је наручиоцу упутио писани захтев 
за увид у документацију. 

 
Наручилац је дана 02.09.2019. године омогућио понуђачу „Proces inženjering” d.o.o., Београд, 
Лазаревачки друм бр. 23 да изврши увид у докуметацију. 

 
Наручиоцу је дана 04.09.2019. године понуђач „Proces inženjering” d.o.o., Београд, Лазаревачки 
друм бр. 23, доставио Захтев  за заштиту права понуђача број 752837 од 04.09.2019. године, којим 
се оспорава Одлука наручиоца о додели уговора. 

 
Поступајући по достављеном захтеву, Наручилац је претходно извршио проверу захтева за 
заштиту права и констатовао да је исти, на основу чл. 151. и 152. ЗЈН потпун, благовремен и 
поднет од стране лица које има активну легитимацију. Затим је у складу са чланом 153. став 1. 
тачка 2. ЗЈН,  Републичкој Комисји доставио комплетну  документацију  на одлучивање. 
 
Наручилац је дана 19.11.2019. године примио Решење Републичке Комисије број 4-00-850/2019 
године од 05.11.2019. године. којим је усвојила захтев за заштиту права подносиоца захтева 
„Proces inženjering” d.o.o., Београд, Лазаревачки друм бр. 23, и делимично поништила Одлуку 
Наручиоца у делу стручне оцене понуда и доношења Одлуке о додели уговора 07 бр 404-ЈН-
107/19-10 од 30.08.2019. године. Поменутим Решењем, Наручиоцу је наложено да понови фазу 
стручне оцене понуда, а да би обезбедио предуслове за потпуно и правилно испитивање 
чињенице да ли је понуђено добро изабраног понуђача у свему испунило техничке 
карактеристике  захтеване конкурсном документацијом. Посебно је истакнута дужност Наручиоца 
да изврши додатне провере у вези са спорним питањем, тако што ће свим понуђачима који су 
узели учешће у предметном поступку захтевати достављање доказа идатих од стране проивођача 
понуђеног добра из којих се може несумљиво утврдити да ли понуђена добра испуњавају 
конкурсном документацијом захтеване тенничке карактеристике. 
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Поступајући у складу са налогом Републичке комисије, Наручилац је поновио фазу стручне 
оцене понуда и том приликом утврђено следеће: 

                       
 II 

 
1) Да је понуда понуђача „Proces inženjering” d.o.o., Београд, Лазаревачки друм бр. 23, 07 бр. 
404-ЈН-107/19-06 од 31.07.2019. године, прихватљива у складу са чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-
а.  
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 31.07.2019. године у 09:37 часова.  
 
Понуђени су следећи услови набавке: 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: 2.039.780,00 динара; 
Добављач се обавезује да ће обезбедити обуку за инсталацију, коришћење и одржавање 
приликом  испоруке и пуштања у рад бројача. 
-вредност уговора: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне набавке;  
-период важења 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 и квалитативном 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: ФЦО Магацин Министарства унутрашњих послова, Милорада Јовановића 7, 
Београд,  
-рок испоруке: 60 дана од дана потписивања уговора; 
-гаранција: 12 месеци од дана испоруке; 
-рок важења понуде:  60 дана од дана отварања понуде. 
Сходно члану 90. став 2. Закона о јавним набавкама понуђачу „Proces inženjering” d.o.o., Београд, 
упућен је допис са захтевом да се изјасни о продужењу рока важења понуде. Понуђач „Proces 
inženjering” d.o.o., Београд, на мејл адресу је доставио изјашњење и продужио рок важења понуде 
до 12. 03. 2020. године. 
 
По налогу Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, понуђачу 
„Proces inženjering” d.o.o., Београд, Лазаревачки друм бр. 23, дана 20.11.2019. године, упућен је 
Захтев за додатним појашњењем којим је прецизирано да је неопходно да у што краћем року, а 
најкасније до 29.11.2019. године, достави доказ произвођача понуђеног добра из којих се може 
несумљиво утврдити да ли понуђена добра испуњавају конкурсном документацијом захтеване 
тенничке карактеристике. 
Понуђач „Proces inženjering” d.o.o., Београд, Лазаревачки друм бр. 23, дана 29.11.2019. године, 
на мејл адресу као и на писараницу Министарства доставио оргиналну техничку спецификасију 
произвођача Miktom која је преузета са званичног сајта произвођача из које се јасно може 
утврдити да понуђени модел бројача CountStar M изпуњава техничке карактеристике захтеване 
конкурсном документацијом. 
Како је понуђач „Proces inženjering” d.o.o., Београд, Лазаревачки друм бр. 23, доказао да 
испуњава све захтеве предвиђене техничком спецификацијом и све обавезне услове из члана 75 
захтеване конкурсном документацијом, понуда понуђача 07 број 404-ЈН-107/19-06 од 31.07.2019. 
године, са укупном понуђеном ценом од 2.039.780,00 динара без ПДВ-а, је оцењена као 
прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 
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2) Да је понуда понуђача „Muehlbauer Technologies“ d.o.o., Стара Пазова, ул. Европска бр. 17, 
07 бр. 404-ЈН-107/19-07 од 31.07.2019. 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 31.07.2019. године у 09:55 часова.  
 
 
Понуђени су следећи услови набавке: 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: 1.499.500,00 динара; 
Добављач се обавезује да ће обезбедити обуку за инсталацију, коришћење и одржавање 
приликом  испоруке и пуштања у рад бројача. 
-вредност уговора: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне набавке;  
-период важења 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 и квалитативном 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: ФЦО Магацин Министарства унутрашњих послова, Милорада Јовановића 7, 
Београд,  
-рок испоруке: 60 дана од дана потписивања уговора; 
-гаранција: 12 месеци од дана испоруке; 
-рок важења понуде:  60 дана од дана отварања понуде 
 
По налогу Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, понуђачу 
„Muehlbauer Technologies“ d.o.o., Стара Пазова, ул. Европска бр. 17, дана 20.11.2019. године, 
упућен је Захтев за додатним појашњењем којим је прецизирано да је неопходно да у што краћем 
року, а најкасније до 29.11.2019. године, достави доказ произвођача понуђеног добра из којих се 
може несумљиво утврдити да ли понуђена добра испунјавају конкурсном документацијом 
захтеване тенничке карактеристике. 
 
Понуђач „Muehlbauer Technologies“ d.o.o., Стара Пазова, ул. Европска бр. 17, није доставио 
доказ произвођача понуђеног добра из којих се може несумљиво утврдити да ли понуђена добра 
испуњавају конкурсном документацијом захтеване тенничке карактеристике. 
 
У складу са наведеним, како понуђач „Muehlbauer Technologies“ d.o.o., Стара Пазова, ул. 
Европска бр. 17, својом понудом 07 број 404-ЈН-107/19-07 од 31.07.2019. године са укупном 
понуђеном ценом у износу од 1.499.500,00 динара без ПДВ-а, 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 као неприхватљива. 

 
III 

 
Наручилац је прибавио прихватљиву понуду понуђача „Proces inženjering” d.o.o., Београд, 
Лазаревачки друм бр. 23, 07 број 404-ЈН-107/19-06 од 31.07.2019. године, као и неприхватљиву 
понуду понуђача Muehlbauer Technologies“ d.o.o., Стара Пазова, ул. Европска бр. 17, 07 број 
404-ЈН-107/19-07 од 31.07.2019. године. 
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IV 
 
На основу изложеног, Уговор у поступку јавне набавке мале вредности добара: Стони бројач 
картичних докумената, ЈН број 107/19, у износу процењене вредности јавне набавке од 
3.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно 3.600.000,00 динара са ПДВ-ом, додељује се понуђачу  

 
„Proces inženjering” d.o.o., Београд, Лазаревачки друм бр. 23. 

 
 
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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