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                    Република Србија 
  МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ        
                        ПОСЛОВА 
Сектор за материјално - финансијске послове 
               07 број 404-ЈН-358/19-11 
                    04.08.2020. године 
                        Б е о г р а д 
 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/15), 
Извештаја о стручној оцени понуда 07 број 404-ЈН-358/19-10 од 07.07.2020. године у отвореном поступку 
јавне набавке услуга - Обука летачког особља Хеликоптерске јединице - Обука пилота за сарадњу у 
вишечланој посади у визуелним условима (MCC/VFR),  ЈН 358/19, доносим 

 
 

О Д Л У К У 
о додели уговора у поступку  

 
1. ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор o јавној набавци услуга - Обука летачког особља Хеликоптерске јединице - 

Обука пилота за сарадњу у вишечланој посади у визуелним условима (MCC/VFR),  ЈН 358/19, понуђачу 
„GENEX SYSTEM“ doo, Novi Beograd, Булевар Зорана Ђинђића 77/10 на износ укупне вредности 
понуде понуђача од 1.601.250,00 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 
 
I 

             
На основу члана 32. Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга, 07 број 
404-ЈН-358/19-02 од 31.12.2019. године, Министарство унутрашњих послова, као Наручилац, спровело је 
отворени поступак јавне набавке услуга - Обука летачког особља Хеликоптерске јединице - Обука пилота 
за сарадњу у вишечланој посади у визуелним условима (MCC/VFR),  ЈН 358/19. 
 
Процењена вредност предметне јавне набавке је 2.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
 
Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2019. годину, 
економска класификација 4233. 
 
Рок за подношење понуда био је 22.06.2020. године до 10:00 часова. 
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Благовремено понудe су доставили следећи понуђачи:  

Број под којим је понуда 
заведена 

Назив понуђача 
Датум 

пријема 
понуде 

Сат 

07 број 404-ЈН-358/19-6 
Понуда бр. 1  

„GENEX SYSTEM“ doo, Novi Beograd, 
Булевар Зорана Ђинђића 77/10 

      
22.06.2020.год 08:40 

07 број 404-ЈН-358/19-7 
Понуда бр.  2 

„ITBO“ doo, Beograd, Канарево брдо 
12/17 

      
22.06.2020.год. 

09:06 
 

07 број 404-ЈН-358/19-8 
Понуда бр. 3  

„BMA TRADING“ doo, Beograd, ул. 
Светозара Папића 3А 

      
22.06.2020.год. 09:46 

Поступак отварања понуда спроведен је дана  22.06.2020. године, са почетком у 11:00  часова и окончан  
истог дана у 11:15 часова.  

 
II 

 
Након разматрања понуда утврђено је следеће: 
 
1)   Да је понуда понуђача „GENEX SYSTEM“ doo, Novi Beograd, Булевар Зорана Ђинђића 77/10, 07 
број 404-ЈН-358/19-6 од 22.06.2020. године, по понуђеној цени од 1.601.250,00 динара без ПДВ-а, 
прихватљива, с обзиром да су кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН–а. 
 
Понуђач „GENEX SYSTEM“ doo, Novi Beograd, Булевар Зорана Ђинђића 77/10, благовремено је 
доставио понуду тј. иста је пристигла дана 22.06.2020. године у 08:40 часова.  
 

Понуђени су следећи услови набавке:  
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: 1.601.250,00 динара без ПДВ-а; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: 1.921.500,00 динара са  ПДВ-ом; 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: најнижа понуђена цена; 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања уговора; 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: у року до 45 дана по извршењу услуге и пријему рачуна, у складу са чланом 3. и 4. 
Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник Републике 
Србије“, број 119/12, 68/15, 113/17); 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: Обука за сарадњу вишечлане посаде у VFR условима се спроводи у 
овлашћеној организацији за обуку летачког особља (АТО) која поседује EASA сертификат и има одобрен 
програм MCC/VFR (H); 
РОК И ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:  Једновремена обука за два пилота, а према распореду 
Центра. Реализација обуке у периоду од априла до децембра 2020. године; 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде; 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног потписивања.  

 
Како је понуда понуђача „GENEX SYSTEM“ doo, Novi Beograd, Булевар Зорана Ђинђића 77/10, 
испунила све захтеве Наручиоца у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН оцењена је као 
прихватљива.  
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2)   Да је понуда понуђача „ITBO“ doo, Beograd, Канарево брдо 12/17, 07 број 404-ЈН-358/19-7 од 
22.06.2020. године, по понуђеној цени од 1.990.000,00  динара без ПДВ-а, прихватљива, с обзиром да су 
кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН–а. 
 
Понуђач „ITBO“ doo, Beograd, Канарево брдо 12/17, благовремено је доставио понуду тј. иста је 
пристигла дана 22.06.2020. године у 09:06 часова.  
 

Понуђени су следећи услови набавке:  
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: 1.990.000,00   динара без ПДВ-а; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: 2.380.000,00 динара са  ПДВ-ом; 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: најнижа понуђена цена; 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања уговора; 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: у року до 45 дана по извршењу услуге и пријему рачуна, у складу са чланом 3. и 4. 
Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник Републике 
Србије“, број 119/12, 68/15, 113/17); 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: Обука за сарадњу вишечлане посаде у VFR условима се спроводи у 
овлашћеној организацији за обуку летачког особља (АТО) која поседује EASA сертификат и има одобрен 
програм MCC/VFR (H); 
РОК И ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:  Једновремена обука за два пилота, а према распореду 
Центра. Реализација обуке у периоду од априла до децембра 2020. године: 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде; 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног потписивања.  

 
Како је понуда понуђача „ITBO“ doo, Beograd, Канарево брдо 12/17, испунила све захтеве Наручиоца у 
складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН оцењена је као прихватљива. 
 
 
3)   Да је понуда понуђача „BMA TRADING“ doo, Beograd, ул. Светозара Папића 3А, 07 број 404-ЈН-
358/19-8 од 22.06.2020. године, по понуђеној цени од 1.780.000,00 динара без ПДВ-а, неприхватљива, с 
обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33) и члана 106. став 1. тачка 1. и 
тачка 1) ЗЈН-а. 
 
Понуђач „BMA TRADING“ doo, Beograd, ул. Светозара Папића 3А, благовремено је доставио  понуду 
тј. иста је пристигла дана 22.06.2020. године у 09:46 часова.  
 

Понуђени су следећи услови набавке:  
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: 1.780.000,00   динара без ПДВ-а; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: 2.136.000,00 динара са  ПДВ-ом; 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: најнижа понуђена цена; 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања уговора; 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: у року до 45 дана по извршењу услуге и пријему рачуна, у складу са чланом 3. и 4. 
Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник Републике 
Србије“, број 119/12, 68/15, 113/17); 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: Обука за сарадњу вишечлане посаде у VFR условима се спроводи у 
овлашћеној организацији за обуку летачког особља (АТО) која поседује EASA сертификат и има одобрен 
програм MCC/VFR (H); 
РОК И ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:  Једновремена обука за два пилота, а према распореду 
Центра. Реализација обуке у периоду од априла до децембра 2020. године; 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде; 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног потписивања.  
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Конкурсном докуметнацијуом у делу који се односи на обавезне услове Наручилац је захтевао да понуђач 
поседује важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке односно да 
поседује важећи сертификат Европске агенције за сигурност ваздухопловства (EASA – European Aviation 
Safety Agency), што Понуђач у својој понуди није доставио. 
Утврђено је да понуђач „BMA TRADING“ doo, Beograd, ул. Светозара Папића 3А, није доставио 
тражени доказ, односно како није испунила све захтеве Наручиоца иста је у складу са одредбом члана 3. став 
1. тачка 33), а у вези члана 106. став 1. тачка 1. и тачка 1) ЗЈН - а оцењена као неприхватљива. 

 
 

III 
 

У отвореном  поступку јавне набавке услуге – Обука летачког особља Хеликоптерске јединице – Обука 
пилота за сарадњу у вишечланој посади у визуелним  условима (МСС/VFR), услуга образовања и 
усавршавање пилота и механичара, ЈН број 358/19, Наручилац је прибавио следеће прихватљиве понуде и 
то: 

 
понуђача „GENEX SYSTEM“ doo, Novi Beograd, Булевар Зорана Ђинђића 77/10, 07 број 404-ЈН-
358/19-6 од 22.06.2020. године по понуђеној цени од 1.601.250,00 динара без ПДВ-а 
 
понуђача „ITBO“ doo, Beograd, Канарево брдо 12/17, 07 број 404-ЈН-358/19-7 од 22.06.2020. године по 
понуђеној цени од 1.990.000,00  динара без ПДВ-а 
 
Прихватљиве понуде Комисија је оцењивала применом критеријума најнижа понуђена цена. 

 
                                                                                    IV 

                         
Сходно свему наведеном помоћник министра - начелник Сектора, у отвореном поступку јавне набавке 
услуга - Обука летачког особља Хеликоптерске јединице - Обука пилота за сарадњу у вишечланој посади у 
визуелним условима (MCC/VFR),  ЈН 358/19 закључује уговор са понуђачем  
 
„GENEX SYSTEM“ doo, Novi Beograd, Булевар Зорана Ђинђића 77/10 на износ укупне вредности 
понуде понуђача од 1.601.250,00 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        


