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Република Србија 

                              ММииннииссттааррссттввоо  ууннууттрраашшњњиихх  ппооссллоовваа  
          Сектор за материјално - финансијске послове 
                     07 број  404-ЈН-54/19-10 
                          16.07.2019. године 
                                   Београд 

 
 

 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-54/19-09 од 17.06.2019. године 
у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Сервисирање хидрауличног развалног алата, за 
потребе МУП а, ЈН број 54/19, доносим 
 
 

О Д Л У К У 
у поступку јавне набавке мале вредности услуга: 

Сервисирање хидрауличног развалног алата, за потребе МУП а, ЈН број 54/19 
 
 

1.  ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор о јавној набавци мале вредности услуга за Партију 1- Сервисирање 
хидрауличног развалног алата произвођача „Holmatro”, понуђачу „BEXING“ д.о.о., Београд, 
ул. Ослобођења бр.2к на износ процењене вредности од 1.250.000,00 динара без ПДВ-а, и за 
Партију 2- Сервисирање хидрауличног развалног алата произвођача „Lucas”, понуђачу: 
„CENTUM“ д.о.о., Београд,  Вишњичка бр. 61а на износ процењене вредности од 
1.250.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
2.  Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 
 
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 
 

1. На основу члана 39. Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању  поступка јавне набавке мале 
вредности услуга, 07 број 404-ЈН-54/19-02 од 16.05.2019. године, Министарство унутрашњих послова, 
као Наручилац, спровело је поступак јавне набавке, обликован по партијама - Сервисирање 
хидрауличног развалног алата, ЈН број 54/19. 

 
2.  Процењена вредност предметне јавне набавке износи 2.500.000.00 динара без ПДВ-а, и то: 
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          Партија 1. - Сервисирање хидрауличног развалног алата произвођача „Holmatro”, процењена 
вредност износи 1.250.000.00 динара без ПДВ-а; 

 
           Партија 2. - Сервисирање хидрауличног развалног алата произвођача „Lucas ”, процењена 
вредност износи 1.250.000,00 динара без ПДВ-а. 
          
 3.  Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2019. 
годину, економска класификација 4252. 
            
4.  Рок за подношење понуда био је 24.05.2019. године до 10:00 часова. 
 
5.  Благовремено су понуде доставили следећи понуђачи: 
 

- „CENTUM“ д.о.о., Београд, Вишњичка бр.61, и 
- „BEXING“ д.о.о., Београд, ул. Ослобођења бр.2 к 

 
 6.  Поступак отварања понуда спроведен је дана 24.05.2019. године, са почетком у 12:00 часова, а 
окончан истог дана у 12:15 часова. 

 
7.  Преглед понуда по партијама: 
 

 Партија 1: Сервисирање хидрауличног развалног алата произвођача „Holmatro” 
 
За Партију 1 - Сервисирање хидрауличних развалних алата произвођача „Holamtro”, пристигла је 
понуда следећег понуђача: 

Ред. бр. Број понуде Назив понуђача 
Датум пријема 
понуде 

Сат 

1. 
07-404-ЈН-54/19-07 
Понуда бр. 2 

„BEXING“ д.о.о., Београд, 
Ослобођења бр.2к 

23.05.2019 
13:55 
часова 

 
Прегледом понуде утврђено је следеће: 

 
1) Да је понуда понуђача „BEXING“ д.о.о., Београд, Ослобођења бр.2к, 07-404-ЈН-54/19-07 од 23.05.2019. 

године, са укупном понуђеном ценом за оквирне количине од 587.160.00 динара без ПДВ-а,  
прихватљива, у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама.  
 
Понуђач „BEXING“ д.о.о., Београд, Ослобођења бр.2к, доставио је понуду 07-404-ЈН-54/19-07 од 
23.05.2019. године.  
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана од 23.05.2019. године у 13:55 часoва.  
 
Понуда је одговарајућа јер је утврђено да потпуно испуњава све захтеване техничке карактеристике. 
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
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• УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-А: 587.160,00 

динара; 
• КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: најнижа понуђена цена. 
• ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне 

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. 
• МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: у просторијама Понуђача. 
• МЕСТО ПРЕУЗИМАЊА И ВРАЋАЊА АЛАТА: 

- Ватрогасно-спасилачка бригада Београд: ул. Мије Ковачевића бр.2-4; 
- Ватрогасно-спасилачка бригада Крагујевац: ул. Милоја Павловића бр.1; 
- Ватрогасно-спасилачка бригада Ниш: ул. Војводе Мишића бр. 56; 
- Ватрогасно-спасилачка бригада Нови Сад: ул. Вука Караџића бр. 10. 

• РОК И ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: 120 дана од дана потписивања уговора. 
• РОК  ВАЖЕЊА  ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде.  
• ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВРШЕНУ УСЛУГУ: 12 месеци рачунајући од дана квалитативног и 

квантитативног пријема услуга. 
• ГАРАНТНИ РОК ЗА УГРАЂЕНЕ ДЕЛОВЕ: 12 месеци рачунајући од дана квалитативног и 

квантитативног пријема уграђених делова.  
• НАЧИН  ПЛАЋАЊА:  У  року  до  45  дана  од  дана  испостављених  и  обострано  оверених 

појединачних фактура у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/12, 113/17) рачунајући од дана уредно примљених 
фактура. Уз фактуру Добављач ће доставити и потписан Записник о квантитативном и 
квалитативном пријему извршене услуге. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
Како је понуђач „BEXING“ д.о.о., Београд, Ослобођења бр.2к, испунио све захтеве наручиоца 
њeгова понуда 07 бр.404-ЈН-54/19-07 од 23.05.2019. године је оцењена као прихватљива у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама. 

 
 

Партија 2: Сервисирање хидрауличних развалних алата произвођача „Lucas” 
 

За Партију 2 - Сервисирање хидрауличних развалних алата произвођача „Lucas”, пристигла је понуда 
следећег понуђача: 
Ред. 
бр. Број понуде Назив понуђача 

Датум пријема 
понуде 

Сат 

1. 07-404-ЈН-54/19-06 
Понуда бр. 1 

„CENTUM“ д.о.о., Београд, 
Вишњичка бр.61а 

23.05.2019. 
11:26 
часова 
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Прегледом понуде утврђено је следеће: 
 
1)Да је понуда понуђача „CENTUM“ д.о.о., Београд, Вишњичка бр. 61а, 07-404-ЈН-54/19-06 од 
23.05.2019. године, са укупном понуђеном ценом за оквирне количине од 918.500,00 динара без 
ПДВ-а,  прихватљива, у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама.  
 
Понуђач „CENTUM“ д.о.о., Београд, Вишњичка бр. 61а, доставио је понуду 07 бр.404-ЈН-54/19-
06 од 23.05.2019. године.  
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана од 23.05.2019. године у 11:26 часoва.  
 
Понуђени су следећи услови набавке:  

 
• УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-А: 918.500,00 

динара; 
• КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: најнижа понуђена цена. 
• ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне 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. 
• МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: у просторијама Понуђача. 
• МЕСТО ПРЕУЗИМАЊА И ВРАЋАЊА АЛАТА: 

- Ватрогасно-спасилачка бригада Београд: ул. Мије Ковачевића бр.2-4; 
- Ватрогасно-спасилачка бригада Крагујевац: ул. Милоја Павловића бр.1; 
- Ватрогасно-спасилачка бригада Ниш: ул. Војводе Мишића бр. 56; 
- Ватрогасно-спасилачка бригада Нови Сад: ул. Вука Караџића бр. 10. 

• РОК И ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: 120 дана од дана преузимања алата, сукцесивно по 
захтеву Наручиоца. 

• РОК  ВАЖЕЊА  ПОНУДЕ: 60 дана од  дана  отварања понуде.  
• ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВРШЕНУ УСЛУГУ: 12 месеци рачунајући од дана квалитативног и 

квантитативног пријема услуга. 
• ГАРАНТНИ РОК ЗА УГРАЂЕНЕ ДЕЛОВЕ: 12 месеци рачунајући од дана квалитативног и 

квантитативног пријема уграђених делова.  
• НАЧИН  ПЛАЋАЊА:  У  року  до  45  дана  од  дана  испостављених  и  обострано  оверених 

појединачних фактура у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/12, 113/17) рачунајући од дана уредно примљених 
фактура. Уз фактуру Добављач ће доставити и потписан Записник о квантитативном и 
квалитативном пријему извршене услуге. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
Како је понуђач „CENTUM“ д.о.о., Београд, Вишњичка бр.61а, испунио све захтеве наручиоца 
њeгова понуда 07 бр.404-ЈН-54/19-06 од 23.05.2019. године је оцењена као прихватљива у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама 
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Прихватљиве понуде Наручилац је оценио применом критеријума најнижа понуђена цена. 
 
     8.  Уговор у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Сервисирање хидрауличног развалног 
алата, обликована по партијама, ЈН број 54/19, за Партију 1. - Сервисирање хидрауличног 
развалног алата произвођача „Holmatro”, додељује се понуђачу: „BEXING“ д.о.о., Београд, 
ул.Ослобођења бр.2к, на износ процењене вредности од 1.250.000,00 динара без ПДВ-а (укупна 
вредност по понуди понуђача износи 587.160,00 динара без ПДВ –а), и за Партију 2. - Сервисирање 
хидрауличног развалног алата произвођача „Lucas”, додељује се понуђачу: „CENTUM“ д.о.о., 
Београд, Вишњичка бр. 61а, на износ процењене вредности од 1.250.000,00 динара без ПДВ-а 
(укупна вредност по понуди понуђача износи 918.500,00 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 5 (пет) дана од дана 

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

      НАЧЕЛНИК СЕКТОРА 
   ПОМОЋНИК МИНИСТРА 

      
               
            _______________________ 
                                     Жељко Веселиновић        


