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                    Република Србија 
  МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ        
                        ПОСЛОВА 
Сектор за материјално - финансијске послове 
               07 број 404-ЈН-105/19-15 
                    01.11.2019. 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-105/19-14 од 03.10.2019. године у отвореном 
поступаку јавне набавке добара - Екстракт за добијање пене 1,2,3, обликованом по партијама, ЈН број 
105/19, доносим 

 
О Д Л У К У 

 
 
1. ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор у отвореном поступку јавне набавке добара - Екстракт за добијање пене 1,2,3, 
обликованом по партијама, ЈН број 105/19  
 
- За Партију 1.- Екстрат за добијање пене 1,2,3 понуђачу „ТРЕЗОР ВОЛГА“ д.о.о. Београд, ул. 

Бокељска бр. 7, на износ процењене вредности предметне набавке од 15.000.000,00 динара без ПДВ-а 
(укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама износи 12.000.000,00 динара без ПДВ-а)  
 

И 
 
- За Партију 2- Ретадант понуђачу „AQUASTATIN“ д.о.о. Београд, ул. 29 новембра бр. 18Б, на 

износ процењене вредности предметне набавке  од 1.666.666,66 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде 
понуђача према оквирним количинама износи 1.976.000,00 динара без ПДВ-а).  

2. ОДБИЈАЈУ СЕ се као неприхватљиве понуде понуђача „ВАТРОСЕРВИС“  АД Нови Сад, ул. 
Јована Цвијића бр. 7 за Партију 1. - Екстрат за добијање пене 1,2,3 и понуђача „ТОДОРОВИЋ“ д.о.о. 
Крагујевац, ул. Индустријска бр. 7 за Партију 1. - Екстрат за добијање пене 1,2,3 и за Партију 2. – 
Ретадант. 
 
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.  
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О б р а з л о ж е њ е 
 
I 

             
На основу члана 32. Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању отвореног поступка  07 број 404-
ЈН-105/19-02 од 01.08.2019. године, Министарство унутрашњих послова као Наручилац, спровело 
отворени поступак јавне набавке добара - Екстракт за добијање пене 1,2,3, обликован по партијама, ЈН 
број 105/19. 
 
Процењена вредност јавне набавке износи 16.666.666,66 динара без ПДВ-а, и то: 
  
- За Партију 1 – Екстракт за добијање пене 1,2,3 процењена вредност износи 15.000.000,00 динара без 
ПДВ-а,  
- За Партија 2 – Ретадант процењена вредност износи  1.666.666,66 динара без ПДВ-а. 
 
Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2019. годину, 
економска класификација 4269. 
            
Рок за подношење понуда био је 09.09.2019. године до 10:00 часова. 
          
Благовремено  су понуде доставили следећи понуђачи:  
 
1. „ВАТРОСЕРВИС“  АД Нови Сад, ул. Јована Цвијића бр. 7;    
2. „ГАСОП“ д.о.о. Београд, ул. Заплањска бр. 84Е; 
3. „EMPEX“ д.о.о. Београд, ул. Драгице Кончар бр. 37/4;       
4. „ТРЕЗОР ВОЛГА“ д.о.о. Београд, ул. Бокељска бр. 7;     
5. „AQUASTATIN“ д.о.о. Београд, ул. 29 новембра бр. 18Б; 
6. „ТОДОРОВИЋ“ д.о.о. Крагујевац, ул. Индустријска бр. 7. 
    

       Поступак отварања понуда спроведен је дана 09.09.2019. године, са почетком у 12:00, и окончан  истог 
дана у 12:30 часова.  
 

     II 
 

ПРЕГЛЕД ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА: 
 
 

ПАРТИЈА 1. – ЕКСТРАТ ЗА ДОБИЈАЊЕ ПЕНЕ 1,2,3 
 

Прегледом понуда утврђено је следеће: 
 
1) Да је понуда понуђача „ВАТРОСЕРВИС“  АД Нови Сад, ул. Јована Цвијића бр. 7, 07 број 404-ЈН-
105/19-6 од 02.09.2019. године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-105/19-8 од 05.09.2019. године по 
понуђеној цени од 12.300.000,00 динара без ПДВ-а  неприхватљива,  с обзиром да су нису кумулативно 
испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН–а. 
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  Понуђач „ВАТРОСЕРВИС“ АД Нови Сад, ул. Јована Цвијића бр. 7, доставио је благовремено 
понуду, тј. иста је на Писарницу Министарства пристигла је дана 02.09.2019. године у 08:26 часова и допуну 
понуде 05.09.2019. године у 09:42 часова. 
 
          Понуђени су следећи услови набавке:  
 
А) УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: 12.300.000,00 динара без износа ПДВ-а; 
  
Б) ИЗНОС ПДВ-а: 2.460.000,00 динара 
 
В) УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: 14.760.000,00 динара са износом ПДВ-а. 
 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: најнижа понуђена цена. 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности набавке односно 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 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:  у целости у року од 60 дана од дана потписивања уговора.  
ПАКОВАЊЕ: у канистерима од 25 литара. 
ГАРАНЦИЈА: 5 година од дана испоруке. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  90 дана од дана отварања понуде. 
 
Понуђач је уз понуду доставио узорак Екстракт за добијање пене 1,2,3 од 25 литара у оригиналном паковању 
(DimiLex F-3%). 
 
Уз понуду као доказ за испуњеност посебног захтева од којих зависи прихватљивост понуде понуђач је 
доставио сертификат о квалитету бр 345/14.08.2019, издат од стране произвођача, којим се потврђује да су 
специфична маса, рН вредност, отпорност на хладноћу, вискозитет, време полураспада пене и 
седиментација производа у складу са траженим карактеристикама. Документ је издат на енглеском језику уз 
који је дат превод од стране судског тумача, каталог произвођача, који даје информације проценту 
дозирања, здравственој и еколошкој сигурности, року употребљивости, броју опењења, и начину чувања и 
коришћења производа. Документ је издат на енглеском језику уз који је дат превод од стране судског тумача. 
Сертификат о усаглашености производа, издат од стране Министарства унутрашњих послова Бугарске, 
Главна управа за заштиту од пожара и цивилну заштиту, који потврђује да је производ у складу са захтевима 
ЕN 1568: 2008.  Документ је издат на енглеском језику уз који је дат превод од стране судског тумача. 
 
Увидом у исте констатовано је да су усаглашени са достављеним узорком.  
Кокурсном документацијом израђеном у предметном поступку наручилац је захтевао да време полураспада 
средње пене буде ≥ 22 минута. Увидом у понуду понуђача „ВАТРОСЕРВИС“ АД Нови Сад, ул. Јована 
Цвијића бр. 7 констатовано је да се у прилогу III конкурсне докуметације (Врста; Техничке 
карактеристике – спецификациај...) за ставку „време полураспада средње пене“ наведено време 23 
минута. Тестирањем достављеног узорка установљено је да време полураспада средње пене износи 19 
минута, чиме се не може потврдити да квалитет добијене пене одговара захтевима Наручиоца од ≥22 
минута.  
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На основу наведеног понуда понуђача „ВАТРОСЕРВИС“  АД Нови Сад, ул. Јована Цвијића бр. 7, је 
неодговарајућа, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из чл. 3. став 1. тачка 32) ЗЈН-а. 
 
 
2) Да је понуда понуђача „ГАСОП“ д.о.о. Београд, ул. Заплањска бр. 84Е, 07 број 404-ЈН-105/19-7 од 
02.09.2019. године по понуђеној цени од 12.840.000,00 динара без ПДВ-а  прихватљива, с обзиром да су 
кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
      
Понуђач „ГАСОП“ д.о.о. Београд, ул. Заплањска бр. 84Е,  благовремено је доставио понуду, тј. иста је 
пристигла на Писарницу Министарства  дана 02.09.2019. године у 09:20 часова.  
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
А) УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: 12.840.000,00 динара без износа ПДВ-а; 
  
Б) ИЗНОС ПДВ-а: 2.568.000,00 динара 
 
В) УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: 15.408.000,00 динара са износом ПДВ-а. 
 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: најнижа понуђена цена. 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности набавке односно 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 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:  у целости у року од 60 дана од дана потписивања уговора.  
ПАКОВАЊЕ: у канистерима од 25 литара. 
ГАРАНЦИЈА: 5 година од дана испоруке. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  90 дана од дана отварања понуде. 
 
Као узорак понуђач је уз понуду доставио Екстракт за добијање пене 1,2,3 од 25 литара у оригиналном 
паковању (FOMTEC MB20). 
 
Уз понуду као доказ за испуњеност посебног захтева од којих зависи прихватљивост понуде понуђач је 
доставио потврду о саобразности – концентрати за пену бр KB 24/15, број извештаја  20141475/Fm 15, 
издат од стране „MPA Dresden“, овлашћене службе за средства и апарате за гашење пожара, којим се 
потврђује да је наведено средство испитано и саобразно са захтевима норми DIN EN 1568-1, -2, -3: 2008. 
Документ је издат на енглеском језику уз који је дат превод од стране судског тумача, званичну изјаву 
произвођача, којом се потврђују вредности дате у табели Техничке карактеристике, и даје информација да је 
производ биоразградив и да није опасан по животну средину. Документ је издат на енглеском језику уз који 
је дат превод од стране судског тумача. 
 
Тестирањем достављених узорака потврђено је да квалитет добијене пене одговара захтевима из Конкурсне 
документације. 
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Како је понуда понуђача „ГАСОП“ д.о.о. Београд, ул. Заплањска бр. 84Е, испунила све захтеве 
Наручиоца у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, иста је оцењена као прихватљива. 
 
 
3) Да је понуда понуђача „EMPEX“ д.о.о. Београд, ул. Драгице Кончар бр. 37/4, 07 број 404-ЈН-
105/19-9 од 09.09.2019. године по понуђеној цени од 12.840.000,00 динара без ПДВ-а  прихватљива, с 
обзиром да су кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
      
Понуђач „EMPEX“ д.о.о. Београд, ул. Драгице Кончар бр. 37/4, благовремено доставио понуду,  
тј. иста је на Писарницу Министарства пристигла дана 09.09.2019. године у 08:25 часова.  
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
         
А) УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: 12.840.000,00 динара без износа ПДВ-а; 
  
Б) ИЗНОС ПДВ-а: 2.568.000,00 динара 
 
В) УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: 15.408.000,00 динара са износом ПДВ-а. 
 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: најнижа понуђена цена. 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности набавке односно 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 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:  у целости у року од 60 дана од дана потписивања уговора.  
ПАКОВАЊЕ: у канистерима од 25 литара. 
ГАРАНЦИЈА: 20 година од дана испоруке. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  90 дана од дана отварања понуде. 
 
Као узорак понуђач је уз понуду доставио Екстракт за добијање пене 1,2,3 од 25 литара у оригиналном 
паковању (STHAMEX F-15). 
 
Уз понуду као доказ за испуњеност посебног захтева од којих зависи прихватљивост понуде понуђач је 
доставио дозволу за средства за гашење пожара бр 2012-F-1119/Sth 138 од 06.11.2012. године, издат од 
стране „MPA Dresden“, овлашћене службе за средства и апарате за гашење пожара, којим се потврђује да је 
наведено средство испитано и у складу са захтевима норми DIN EN 1568-1, -3: 2008. Документ је издат на 
немачком језику уз који је дат превод од стране овлашћеног судског тумача, потврду резултата са 
испитивања, налог од 08.03.20193, издат од стране „MPA Dresden“, овлашћене службе за средства и апарате 
за гашење пожара, којим се потврђује да су испуњени захтеви за лаку пену, односно да је типска ознака 
STHAMEX F-15 у  складу са поглављем 10 EN 1568-2: 2008. Документ је издат на немачком језику уз који је 
дат превод од стране судског тумача, декларацију произвођача на енглеском језику, са информацијама о 
производу, као и превод са енглеског од стране судског тумача, који дају информације о проценту дозирања, 
броју опењења средње пене, времену полураспада тешке и средње пене и отпорности на хладноћу, листу 
сигурносних података на немачком језику, са информацијама о производу, као и превод са немачког од 
стране судског тумача, који дају информације о рН вредности производа, специфичној маси производа и 
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подацима за екологију, Листу са подацима о производу на енглеском језику, са информацијама о производу, 
као и превод са енглеског од стране судског тумача, који дају информације о вискозитету, седиментацији, 
примени и начину чувања производа, извештај са техничког испитивања отпадних вода података на 
немачком језику, са информацијама о производу, као и превод са немачког од стране судског тумача, који 
дају информације о здравственој и еколошкој сигурности и изјаву понуђача о гарантном року и року 
употребљивости производа. 
 
Тестирањем достављених узорака потврђено је да квалитет добијене пене одговара захтевима из Конкурсне 
документације. 
 
На основу наведеног понуда понуђача „EMPEX“ д.о.о. Београд, ул. Драгице Кончар бр. 37/4, испунила 
све захтеве Наручиоца у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН иста је оцењена  као прихватљива. 

 
 

4) Да је понуда понуђача „ТРЕЗОР ВОЛГА“ д.о.о. Београд, ул. Бокељска бр. 7, 07 број 404-ЈН-105/19-
10 од 09.09.2019. године по понуђеној цени од 12.000.000,00 динара без ПДВ-а  прихватљива, с обзиром да 
су кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

      
 Понуђач „ТРЕЗОР ВОЛГА“ д.о.о. Београд, ул. Бокељска бр. 7, благовремено је доставио понуду, тј. 

Иста је пристигла на Писарницу Министарства дана 09.09.2019. године у 09:13 часова.  
 
   Понуђени су следећи услови набавке:  

          

А) УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: 12.000.000,00 динара без износа ПДВ-а; 
  
Б) ИЗНОС ПДВ-а: 2.400.000,00 динара 
 
 

В) УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: 14.400.000,00 динара са износом ПДВ-а. 
 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: најнижа понуђена цена. 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности набавке односно 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 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:  у целости у року од 60 дана од дана потписивања уговора.  
ПАКОВАЊЕ: у канистерима од 25 литара. 
ГАРАНЦИЈА: 10 година од дана испоруке. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  90 дана од дана отварања понуде. 
 
Као узорак понуђач је уз понуду доставио Екстракт за добијање пене 1,2,3 од 25 литара у оригиналном 
паковању (М 51+).  
 
Уз понуду као доказ за испуњеност посебног захтева од којих зависи прихватљивост понуде понуђач је 
доставио безбедносни лист на енглеском језику са информацијама о производу, као и превод са енглеског 
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од стране судског тумача, који дају информације о начину коришћења, начину складиштења, као и 
безбедносним мерама приликом коришћења истог, потврду за средства за гашење пожара бр 2011-F-
1077/Еau 15 од 11.03.2011. године, као и тест ивештај са резултатима лабораторијске анализе, издати од 
стране „MPA Dresden“, овлашћене службе за средства и апарате за гашење пожара, којим се потврђује да је 
наведено средство у складу са захтевима норми DIN EN 1568-1, -2, -3: 2008, установљено на основу 
испитивања у лабораторији.  Документ је издат на енглеском језику уз који је дат превод од стране судског 
тумача, додатне информације о временима експанзије и дренаже (одвода), 10-годишња гаранција квалитета, 
као и информације о степену индукције. Документи су издати на енглеском језику уз које је дат превод од 
стране судског тумача. 
 
Тестирањем достављених узорака потврђено је да квалитет добијене пене одговара захтевима из Конкурсне 
документације. 
 
На основу наведеног понуда понуђача „ТРЕЗОР ВОЛГА“ д.о.о. Београд, ул. Бокељска бр. 7, испунила 
све захтеве Наручиоца у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, иста је оцењена као прихватљива. 

 
5) Да је понуда понуђача „ТОДОРОВИЋ“ д.о.о. Крагујевац, ул. Индустријска бр. 7, 07 број 404-ЈН-
105/19-12 од 09.09.2019. године по понуђеној цени од 14.940.000,00 динара без ПДВ-а  неприхватљива,  с 
обзиром да су нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН–а. 
 
Понуђач „ТОДОРОВИЋ“ д.о.о. Крагујевац, ул. Индустријска бр. 7, благовремено је доставио понуду 
тј. иста је пристигла на Писарницу Министарства  дана 02.09.2019. године у 08:26 часова и допуну понуде 
05.09.2019. године у 09:42 часова. 
 
 Понуђени су следећи услови набавке:  
 
А) УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: 14.940.000,00 динара без износа ПДВ-а; 
  
Б) ИЗНОС ПДВ-а: 2.988.000,00 динара 
 
В) УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: 7.928.000,00 динара са износом ПДВ-а. 
 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: најнижа понуђена цена. 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности набавке односно 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 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:  у целости у року од 60 дана од дана потписивања уговора. 
ПАКОВАЊЕ: у канистерима од 25 литара. 
ГАРАНЦИЈА: 5 година од дана испоруке. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  100 дана од дана отварања понуде. 
 
Као узорак понуђач је уз понуду доставио Екстракт за добијање пене 1,2,3 од 10 литара у оригиналном 
паковању (KARATE MB 15)  
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Уз понуду као доказ за испуњеност посебног захтева од којих зависи прихватљивост понуде понуђач је 
доставио листу са подацима о производу на енглеском језику као и превод са енглеског језика од стране 
судског тумача, којим се дају информације о производу, декларација произвођача на енглеском језику као и 
превод са енглеског језика од стране судског тумача, којим произвођач потврђује да производ поседује 
одређене карактеристике, препоруку за складиштење концентрата пене и течних агенаса на енглеском језику 
као и превод са енглеског језика од стране судског тумача, којим се дају информације о начину складиштења 
производа, листа сигурносних података на енглеском језику, као и превод са енглеског од стране судског 
тумача, који дају информације о начину коришћења и безбедносним мерама приликом коришћења истог, 
сертификат за средства за гашење пожара бр 2012-F-1603/Ru 17 од 25.02.2013. године, издат од стране 
„MPA Dresden“, овлашћене службе за средства и апарате за гашење пожара, којим се потврђује да је 
наведено средство у складу са захтевима норми DIN EN 1568-1, -2, -3: 2008 установљено на основу 
испитивања у лабораторији. Документ је издат на енглеском језику уз који је дат превод од стране судског 
тумача. 
 
Конкурсном документацијом израђеном у предметном поступку за ставку „Број опењења средње пене“, 
захтевана је вредност ≥110 минута, док је увидом у понуду понуђача „ТОДОРОВИЋ“ д.о.о. Крагујевац, 
констатовано да је понуђена вредност од 60 минута. За ставку „Време полураспада тешке пене“, конкурсном 
документацијом захтевана је вредност ≥18 минута, док је увидом у понуду констатовано да је понуђена 
вредност од 12 минута. За ставку „Време полураспада средње пене“ конкурсном документацијом захтевана је 
вредност ≥22 минута, док је увидом у понуду, констатовано да је понуђена вредност од 17 минута. Наведене 
понуђене вредности за све три ставке су наведене и у каталогу производа који је понуђач доставио уз понуду, 
па узорак који је понуђач уз понуду доставио није тестиран. 
 
На основу наведеног понуда понуђача „ТОДОРОВИЋ“ д.о.о. Крагујевац, ул. Индустријска бр. 7, 
оцењена је као неодговарајућа, у складус а одредбама члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН-а. 
 
 

ПАРТИЈА 2. - РЕТАДАНТ 
 
 
Прегледом понуда утврђено је следеће: 
 
1) Да је понуда понуђача „ТРЕЗОР ВОЛГА“ д.о.о. Београд, ул. Бокељска бр. 7, 07 број 404-ЈН-105/19-
10 од 09.09.2019. године по понуђеној цени од 2.368.000,00 динара без ПДВ-а прихватљива, с обзиром да 
су кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
      
Понуђач „ТРЕЗОР ВОЛГА“ д.о.о. Београд, ул. Бокељска бр. 7, благовремено је доставио понуду, тј. 
иста је пристигла на Писарницу Министарства  дана 09.09.2019. године у 09:13 часова.  
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
А) УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: 2.368.000,00 динара без износа ПДВ-а; 
  
Б) ИЗНОС ПДВ-а: 473.600,00 динара 
 
В) УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: 2.841.600,00 динара са износом ПДВ-а. 
 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: најнижа понуђена цена. 
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ТРАЈАЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности набавке односно 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 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:  у целости у року од 60 дана од дана потписивања уговора.  
ПАКОВАЊЕ: у канистерима од 20 до 25 литара. 
ГАРАНЦИЈА: 10 година од дана испоруке. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  90 дана од дана отварања понуде. 
 
Као узорак понуђач је уз понуду доставио ретадант од 25 литара у оригиналном паковању (BIO FOR 
PREMIX). 
 
Уз понуду као доказ за испуњеност посебног захтева од којих зависи прихватљивост понуде понуђач је 
доставио лист са безбедносним подацима на енглеском језику, као и превод са енглеског од стране судског 
тумача, који дају информације о начину складиштења и руковања, нетоксичности, утицају на екологију и 
физичко-хемијским својствима. Документи су издати на енглеском језику уз које је дат превод од стране 
судског тумача, лист са информацијама о производу на енглеском језику, као и превод са енглеског од 
стране судског тумача, који дају информације о отпорности на хладноћу, рН вредности, гаранцији, густини, 
своствима и начину деловања. Документи су издати на енглеском језику уз које је дат превод од стране 
судског тумача. 
 
Тестирањем достављених узорака потврђује се да функционалност производа одговара захтевима из 
Конкурсне документације.  
 
На основу наведеног понуда понуђача „ТРЕЗОР ВОЛГА“ д.о.о. Београд, ул. Бокељска бр. 7, испунила 
све захтеве Наручиоца у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, иста је оцењена као 
прихватљива. 

 
 

2) Да је понуда понуђача „AQUASTATIN“ д.о.о. Београд, ул. 29 новембра бр. 18Б, 07 број 404-ЈН-
105/19-11 од 09.09.2019. године по понуђеној цени од 1.976.000,00 динара без ПДВ-а  прихватљива, с 
обзиром да су кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
      
Понуђач „AQUASTATIN“ д.о.о. Београд, ул. 29 новембра бр. 18Б, благовремено је доставио понуду тј. 
иста је пристигла на Писарницу Министарства дана 09.09.2019. године у 09:13 часова.  
      
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
А) УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: 1.976.000,00 динара без износа ПДВ-а; 
  
Б) ИЗНОС ПДВ-а: 395.200,00 динара 
 
В) УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: 2.371.200,00 динара са износом ПДВ-а. 
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КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: најнижа понуђена цена;. 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности набавке односно 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 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:  у целости у року од 30 дана од дана потписивања уговора.  
ПАКОВАЊЕ: у канистерима од 20 до 25 литара. 
ГАРАНЦИЈА: 15 година од дана испоруке. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  95 дана од дана отварања понуде. 
 
 
Као узорак понуђач је уз понуду доставио ретадант од 20 литара у оригиналном паковању (Aquastatin AF 20).  
 
Уз понуду као доказ за испуњеност посебног захтева од којих зависи прихватљивост понуде понуђач је 
доставио фотокопију извештаја о физичко-хемијској анализи, издату од Института за општу и физичку 
хемију, са печатом и потписом понуђача, који даје информације о  рН вредности производа и густини 
производа. Фотокопију извештаја о испитивању функционалности производа, издату од Института за 
општу и физичку хемију, са печатом и потписом понуђача, који потврђује да производ спречава и гаси 
пожар порозних материјала, фотокопију строчног мишљења о процени токсичности и утицаја на животну 
средину хемијских производа, издату од Института за општу и физичку хемију, са печатом и потписом 
понуђача, који потврђује да производ није токсичан. Фотокопију извештаја о испитивању 
биодеградибилности производа, издату од Института за општу и физичку хемију, са печатом и потписом 
понуђача, који потврђује да је производ биоразградив, фотокопију извештаја о испитивању, издату од 
акредитоване лабораторије за испитивање Рафинерије нафте а.д. Београд, са печатом и потписом понуђача, 
који даје информације отпорности производа на хладноћу, безбедносни лист, који даје информације о 
безбедном складиштењу производа, упутство за употребу, који даје информације о карактеристикама и 
начину употребе. 
 
Тестирањем достављених узорака потврђује се да функционалност производа одговара захтевима из  
Конкурсне документације.  
 
Како је понуда понуђача „AQUASTATIN“ д.о.о. Београд, ул. 29 новембра бр. 18Б, испунила све захтеве 
Наручиоца у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, иста је оцењена као прихватљива. 
 
 
3)   Да је понуда понуђача „ТОДОРОВИЋ“ д.о.о. Крагујевац, ул. Индустријска бр. 7, 07 број 404-ЈН-
105/19-12 од 02.09.2019. године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-105/18-8 од 05.09.2019. године по 
понуђеној цени од 12.300.000,00 динара без ПДВ-а  неприхватљива,  с обзиром да су нису кумулативно 
испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33) а у вези члана 106. став 1. тачка 5) ЗЈН–а.  
     
Понуђач „ТОДОРОВИЋ“ д.о.о. Крагујевац, ул. Индустријска бр. 7, благовремено је доставио  
понуду тј. иста је пристигла на Писарницу Министарства дана 02.09.2019. године у 08:26 часова и допуну 
понуде 09.09.2019. године у 09:27 часова. 
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Понуђени су следећи услови набавке:  
 
А) УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: 4.992.000,00 динара без износа ПДВ-а; 
 
Б) ИЗНОС ПДВ-а: 998.400,00 динара 
 
В) УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: 5.990.400,00 динара са износом ПДВ-а. 
 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: најнижа понуђена цена. 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности набавке односно 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 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:  у целости у року од 60 дана од дана потписивања уговора.  
ПАКОВАЊЕ: у канистерима од 20 до 25 литара. 
ГАРАНЦИЈА: 10 година од дана испоруке. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  100 дана од дана отварања понуде. 
 
Конкурсном документацијом коју је Наручилац израдио у предметном поступку као доказ за испуњеност 
посебног захтева од којег зависи прихватљивост понуде наведено је да је Понуђач у обавези да из понуду 
достави узорак узорак понуђеног средства у огиналном паковању, како би Наручилац могао да изврши 
тестирање истог. Понуђач „ТОДОРОВИЋ“ д.о.о. Крагујевац, ул. Индустријска бр. 7,  уз своју понуду 
није доставио захтевани узорак како би тестирањем Наручилац утврдио да ли понуђени производ испуњава 
захтевану функционалност. Уз понуду је достављена документација на енглеском језику, без превода од 
стране овлашћеног судског тумача како је захтевано конкурсном документацијом.  
 
Такође, уз понуду је достављена изјаву у којој се наводи да гарантни рок за ретадант од 10 година није могућ, 
док је у Обрасцу понуде наведена гаранција од 10 година од дана испоруке предметног добра. 
 
 
На основу наведеног понуда понуђача „ТОДОРОВИЋ“ д.о.о. Крагујевац, ул. Индустријска бр. 7, 
оцењена је као неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из чл. 3. став 1. тачка 33), 
а у вези члана 106. став 1. тачка 5) ЗЈН-а. 
 

III 
 
 

     У  отвореном поступку јавне набавке добара - Екстракт за добијање пене 1,2,3, обликован по 
партијама, ЈН број 105/19, Наручилац је прибавио следеће прихватљиве понуде:  

 
 

За Партију 1. – ЕКСТРАТ ЗА ДОБИЈАЊЕ ПЕНЕ 1,2,3 
 

- понуђача „ГАСОП“ д.о.о. Београд, ул. Заплањска бр. 84Е, 07 број 404-ЈН-105/18-7 од 02.09.2019. 
године по понуђеној цени од 12.840.000,00 динара без ПДВ-а,  
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- понуђача „EMPEX“ д.о.о. Београд, ул. Драгице Кончар бр. 37/4, 07 број 404-ЈН-105/18-9 од 
09.09.2019. године по понуђеној цени од 12.840.000,00 динара без ПДВ-а и 
- понуђача „ТРЕЗОР ВОЛГА“ д.о.о. Београд, ул. Бокељска бр. 7, 07 број 404-ЈН-105/18-10 од 
09.09.2019. године по понуђеној цени од 12.000.000,00 динара без ПДВ-а и 
 
За Партију 2. - РЕТАДАНТ 

- понуђача „ТРЕЗОР ВОЛГА“ д.о.о. Београд, ул. Бокељска бр. 7, 07 број 404-ЈН-105/19-10 од 
09.09.2019. године по понуђеној цени од 2.368.000,00 динара без ПДВ-а и  
- понуђача „AQUASTATIN“ д.о.о. Београд, ул. 29 новембра бр. 18Б, 07 број 404-ЈН-105/19-11 од 
09.09.2019. године по понуђеној цени од 1.976.000,00 динара без ПДВ-а. 

 
Прихватљиве понуде оцењиване су применом критеријума најнижа понуђена цена. 

 
Такође, Наручилац је прибавио и неприхватљиве понуде понуђача „ВАТРОСЕРВИС“ АД Нови Сад, ул. 
Јована Цвијића бр. 7 за Партију 1. - Екстрат за добијање пене 1,2,3 и понуђача „ТОДОРОВИЋ“ д.о.о. 
Крагујевац, ул. Индустријска бр. 7 за Партију 1. - Екстрат за добијање пене 1,2,3 и за Партију 2 – 
Ретадант. 
 

IV 
 

Сходно свему наведеном помоћник министра – начелник Сектора у отвореном поступку јавне 
набавке добара– Екстракт за добијање пене 1,2,3, обликованом по партијама, ЈН број 105/19, закључује 
уговор: 
 
 За Партију 1. - Екстрат за добијање пене 1,2,3 са понуђачем „ТРЕЗОР ВОЛГА“ д.о.о. 
Београд, ул. Бокељска бр. 7, на износ процењене вредности предметне набавке од 15.000.000,00 динара 
без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача износи 12.000.000,00 динара без ПДВ-а) и  

 
 За Партију 2. - РЕТАДАНТ са понуђачем „AQUASTATIN“ д.о.о. Београд, ул. 29 новембра 
бр. 18Б, на износ процењене вредности предметне набавке од 1.666.666,66 динара без ПДВ-а (укупна 
вредност понуде понуђача износи 1.976.000,00 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 10 (десет) 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        


