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           РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 
           ПОРЕСКА УПРАВА    

       Сектор за материјалне ресурсе 
Регионално одељење за материјалне 
                ресурсе Нови Сад 

 Број: 200-404-01-00081/2019-K0132 
          Датум: 10.05.2019. године 
                     Нови Сад 

              
 

     На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», бр. 124/12,  14/15 и 

68/15) и Решењa о преносу овлашћења  директора Пореске управе број: 119-00-5556-10-3/2015-
I0001 од 15.12.2017. године, координатор Регионалног одељења за материјалне ресурсе Нови 

Сад, Љиљана Ивановић,  доноси: 
 

О Д Л У К У 
о додели уговора у  поступку јавне набавке мале вредности 

ЈНМВ 200/3/2019 
 
 I ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор понуђачу „ОМНИ-ПРОМЕТ“ д.о.о., Београд-Земун, улица 
Мајора Радосављевића бр.174А, ПИБ: 100009013, МБ: 06178952, заведена код понуђача под 

бројем: 2404-1/ЈМ од 24.04.2019. године, у поступку јавне набавке мале вредности за добра – 
алати и опрема из области заштите на раду. 
 II Вредност уговора износи 607.500,00 динара без ПДВ-а. 
 III Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца у 

року од 3 дана од дана доношења. 
О б р а з л о ж е њ е 

 

 Назив и адреса наручиоца: Министарство финансија, Пореска управа, Београд, Саве 

Машковића 3-5. 
 Интернет страница наручиоца: www.purs.gov.rs. 
 Врста наручиоца: Орган државне управе 
 Број и датум доношења одлуке о покретању поступка: 200-404-01-00081/2019-K0132 
од 05.04.2019. године 
 Врста предмета јавне набавке:  Добра - алати и опрема из области заштите на раду. 
 Oпис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности су добра – алати и 

опрема из области заштите на раду, за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Нови Сад. 

Отворени поступак јавне набавке спровела је као наручилац Пореска управа, Сектор за 

материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Нови Сад, Булевар Михајла 

Пупина 16, на основу одлуке о покретању поступка број: 200-404-01-00081/2019-K0132 од 

05.04.2019. године 
 Назив и ознака из општег речника набавки: 35112000 - опрема за спашавање и ванредне 

ситуације. 
 Процењена вредност јавне набавке: Укупна процењена вредност јавне набавке мале 

вредности износи 700.000,00 динара, без ПДВ. 
 Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану:  

Средства за предметну јавну набавку обезбеђена  су Законом о буџету Републике Србије 

за 2019. годину ("Службени гласник РС" бр. 95/2018), раздео 16 економска класификација ЕК 426 
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Јавна набавка је предвиђена Планом јавних набавки Пореске управе за 2019. годину,  

број 000-401-01-00569/2018-К0121 од  14.01.2019.  године за класу 4, под редним бројем 1.5.8.1 - 
добраДобра. 
 Основни подаци о понуђачима: 
 Благовремено тј. до истека рока за подношење понуда наручилац је примио две понуде: 
 1. Понуђач „ОМНИ-ПРОМЕТ“ д.о.о., Београд-Земун, улица Мајора Радосављевића бр. 

174А, ПИБ: 100009013, МБ: 06178952. Понуда је примљена дана 25.04.2019.године у 9:30 часова 

и заведена код наручиоца под бројем: 200-404-01-00093/2019-К0134. Понуда је дата самостално.  
2. Понуђач  „S4 GLOSEC GLOBALNA BEZBEDNOST“ д.о.о., Београд-Гроцка, 15. маја  број 

13б, ПИБ: 109295105, МБ: 21156876. Понуда је примљена дана 06.05.2019. године у 09:05 часова 

и заведена код наручиоца под бројем 200-404-01-00096/2019-К0134. Понуда је дата самостално.  
 Поступак отварања понуда спроведен је дана 06.05.2019. године о чему је сачињен 

Записник о отварању понуда број: 200-404-01-00081/2019-К0132 који је у законском року 

достављен свим понуђачима. 
 Након спроведеног отварања понуда комисија је приступила стручној оцени у циљу 

утврђивања прихватљивости понуда у смислу члана 3. тачке 31., 32. и 33. Закона о јавним 

набавкама и констатовала следеће: 
1. Понуђач „ОМНИ-ПРОМЕТ“ д.о.о., Београд-Земун, улица Мајора Радосављевића бр. 

174А, ПИБ: 100009013, МБ: 06178952, је понуду дао самостално. Понуда је код понуђача 

заведена под бројем 2404-1/ЈМ од 24.04.2019. године.  
У достављеној понуди, поднети су следећи докази за испуњеност обавезних и додатних 

услова: 
 - За испуњеност обавезних услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона, понуђач је 

доставио Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 

сходно члану 75. Закона о јавним набавкама и извод Агенције за привредне регистре о 

регистрацији привредног субјекта у Регистру понуђача Агенције за привредне регистре број БПН 

4405/2015 од 27.11.2015.године  
- Понуђач је доставио и остале обрасце наручиоца који су дати у конкурсној 

документацији и то: Образац понуде, Образац структуре цене са упутством како да се попуни, 

Образац трошкова припреме понуде(без трошкова), Образац изјаве о независној понуди, Образац 

изјаве чувања поверљивих података  и Модел уговора. 
Подаци из понуде који су одређени као елементи понуде и који се могу нумерички 

приказати: 
Елементи понуде: 
     

Ред. 
бр. 

Предмет 

набавке 
Јед. 

мере 
Кол. Јединич на 

цена без 
ПДВ-a 

Укупна цена 

без ПДВ-a 

1. Носила за колективну заштиту у ванредним 

ситуацијама, следећих техничких карактеристика:  
- склопива спасилачка носила; 
-алуминијумски рам; 
- димензије минимум 2000x500mm; 
-максимална тежина 6 килограма; 
дефинисана чланом 4. став 1 тачка 3. Уредбе о 
обавезним средствима и опреми за личну, узајамну   
и   колективну   заштиту   од елементарних непогода 
и других несрећа („Службени гласник РС", бр. 
3/2011 и 37/2015) 

комад 60     8.700,00 522.000,00 

2. Комплет алата следећег садржаја: 
1. Лопата (Метална, дим. 240 x 310mm, дрвена 
држаља 140 cm) 
2. Крамп (Тежина 2,5 кг, црне боје, дрвена држаља 
140cm) 
3. Секира (Вишенаменска са металном дршком и 
гуменим прихватником, Тежина 0,9 кг, дужина 

комплет 10     8.550,00   85.500,00 
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секире 320 mm) 
4. Чекић (мацола) („fiberglass" дршка; Материјал: 
карбон-челик; Тежина: 5 kg) 
5. Ћускија (1200x25mm) 
6. Тестера   за   гвожђе   (Димензија      30 cm; 
Материјал - алуминијум) 
7. Комбинована клешта са степеном изолације до 
1000 V, (Клешта комбинована 180 mm, робусне 
ручке изоловане двокомпонентним навлкама • 
прилагођена   за   хватање   округлих   и равних 
материјала • чељусти полиране • израђена од 
специјалног алатног челика •  кована, потпуно 
побољшана и ојачана • површина хромирана EN 
12540   или   одговарајући   •   израђена према 
стандарду ISO 5746 и EN 60900 или одговарајући. 
8. Испитивач   напона   220-250V,   са закачком 
димензија не мањих од 140mm. 
НАПОМЕНА: наведене димензије могу одступати 10% од 

наведених 
УКУПНA ЦЕНА :   607.500,00 
3. Рок испоруке је 15  дана од дана пријема писаног захтева за испоруку. 
4. Рок плаћања: у року од 45  дана од дана достављања рачуна. 
5.Гарантни рок: у року од 12 месеци од дана испоруке. 
6. Рок важења понуде је: 30 дана од дана отварања понуда. 

Понуђач је доставио извод из каталога са јасно обеженим артиклом који се нуди  за ставке из 

спецификације комплета алата: Клешта комбинована  и  Испитивач напона 220 - 250 V,  као и копију 

сертификата којим се доказује да алат обезбеђује максималну заштиту чак и када се користи око струјних 

кола до напона од 1000 V, одређеним у конкурсној документацији на страни на страни 5., тачки 5. 

Посебни захтеви.  
Комисија је утврдила да понуда нема недостатке у смислу члана 106. Закона, те да је 

одговарајућа, да не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и да је у 

смислу члана 3. став 1. тачка 33. Закона прихватљива. 
  

2. Понуђач  „S4 GLOSEC GLOBALNA BEZBEDNOST“ д.о.о., Београд-Гроцка, 15. маја  број 

13б, ПИБ: 109295105, МБ: 21156876, је понуду дао самостално. Понуда је код понуђача заведена 

под бројем 2019-Е-42 од 02.05.2019.године.  
У достављеној понуди, поднети су следећи докази за испуњеност обавезних услова: 

 - За испуњеност обавезних услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона, понуђач је 

доставио Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 

сходно члану 75. Закона о јавним набавкама.  
- Понуђач је доставио и остале обрасце наручиоца који су дати у конкурсној 

документацији и то: Образац понуде, Образац структуре цене са упутством како да се попуни, 

Образац изјаве о независној понуди, Образац изјаве чувања поверљивих података и Модел 

уговора. 
 

Подаци из понуде који су одређени као елементи понуде и који се могу нумерички 

приказати: 
          

Ред. 
бр. 

Предмет 

набавке 
Јед. 

мере 
Кол. Јединич на 

цена без 
ПДВ-a 

Укупна цена 

без ПДВ-a 

1. Носила за колективну заштиту у ванредним 

ситуацијама, следећих техничких карактеристика:  
- склопива спасилачка носила; 
-алуминијумски рам; 
- димензије минимум 2000x500mm; 
-максимална тежина 6 килограма; 
дефинисана чланом 4. став 1 тачка 3. Уредбе о 

комад 60     8.000,00 480.000,00 
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обавезним средствима и опреми за личну, узајамну   
и   колективну   заштиту   од елементарних непогода 
и других несрећа („Службени гласник РС", бр. 
3/2011 и 37/2015) 

2. Комплет алата следећег садржаја: 
1. Лопата (Метална, дим. 240 x 310mm, дрвена 
држаља 140 cm) 
2. Крамп (Тежина 2,5 кг, црне боје, дрвена држаља 
140cm) 
3. Секира (Вишенаменска са металном дршком и 
гуменим прихватником, Тежина 0,9 кг, дужина 
секире 320 mm) 
4. Чекић (мацола) („fiberglass" дршка; Материјал: 
карбон-челик; Тежина: 5 kg) 
5. Ћускија (1200x25mm) 
6. Тестера   за   гвожђе   (Димензија      30 cm; 
Материјал - алуминијум) 
7. Комбинована клешта са степеном изолације до 
1000 V, (Клешта комбинована 180 mm, робусне 
ручке изоловане двокомпонентним навлкама • 
прилагођена   за   хватање   округлих   и равних 
материјала • чељусти полиране • израђена од 
специјалног алатног челика •  кована, потпуно 
побољшана и ојачана • површина хромирана EN 
12540   или   одговарајући   •   израђена према 
стандарду ISO 5746 и EN 60900 или одговарајући. 
8. Испитивач   напона   220-250V,   са закачком 
димензија не мањих од 140mm. 
НАПОМЕНА: наведене димензије могу одступати 10% од 

наведених 

комплет 10    21.000,00 210.000,00 

УКУПНA ЦЕНА :   690.000,00 
3. Рок испоруке је 15  дана од дана пријема писаног захтева за испоруку. 
4. Рок плаћања: у року од 45  дана од дана достављања рачуна. 
5.Гарантни рок: у року од 12 месеци од дана испоруке. 
6. Рок важења понуде је: 30 дана од дана отварања понуда. 

Понуђач није уз понуду доставио извод из каталога са јасно обеженим артиклом који се нуди  
за стваке из спецификације комплета алата: Клешта комбинована  и  Испитивач напона 220 - 250 V,  као и 

копију сертификата којим се доказује да алат обезбеђује максималну заштиту чак и када се користи око 

струјних кола до напона од 1000 V, одређеним у конкурсној документацији на страни на страни 5., 

тачки 5. Посебни захтеви,  сходно томе понуда не испуњава све техничке спецификације, 

односно иста се сматра неодговарајућом.  
Прегледом понуде комисија је утврдила да иста има битне недостатке, односно да  

понуђач „S4 GLOSEC GLOBALNA BEZBEDNOST“ д.о.о., Београд-Гроцка, 15. маја  број 13б уз 

понуду није доставио извод из каталога са јасно обеженим артиклом који се нуди  за стваке из 

спецификације комплета алата: Клешта комбинована  и  Испитивач напона 220 - 250 V,  као и копију 

сертификата којим се доказује да алат обезбеђује максималну заштиту чак и када се користи око струјних 

кола до напона од 1000 V,те да    је у смислу члана 3. став 1. тачка 33. Закона понуда 

неприхватљива, па се на основу члана 106. Закона одбија. 
 

  Критеријум за оцењивање понуде је: „најнижа понуђена цена“ 
 С обзиром на то да је наручилац примио једну прихватљиву понуду, рангирање није 

вршено. 
 Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор:  
 Сагласно члану 108. Закона о јавним набавкама, уговор се додељује понуђачу „ОМНИ-
ПРОМЕТ“ д.о.о., Београд-Земун, улица Мајора Радосављевића бр. 174А, ПИБ: 100009013, 
МБ: 06178952, на основу понуде заведене код понуђача под бројем: 2404-1/ЈМ од 24.04.2019. 
године, који је доставио једину прихватљиву понуду. 
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 Период важења уговора: Уговор ће важити од дана закључења до извршења 

уговорних обавеза. 
 Вредност уговора износи 607.500,00 динара без ПДВ-а. 
  
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права сходно члану 149. Закона о 

јавним набавкама у року од 10 дана од дана пријема одлуке. Захтев се подноси наручиоцу 

непосредно, електронском поштом, факсом  или поштом препоручено са повратницом и мора да 

садржи све елементе из члана 151. став 1. Закона о јавним набавкама. 
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