
1 
 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-15/20-11 

07.09.2020. 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) и Извештаја о стручној оцени понуда 07 број 404-ЈН-15/20-10 од 18.08.2020. године у  
отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за набавку добара: Aутодизалице за радионице, 
ЈН број 15/20, доносим 

 

О Д Л У К У 
о закључењу оквирног споразума  

 
 

1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Оквирни споразум у отвореном поступаку јавне набавке добара: 
Aутодизалице за радионице, ЈН број 15/20, на период од 3 (три) године (за 2020., 2021. и 2022. годину) са 
понуђачима:  

 
„AUTOSFERA“ д.о.о., Угриновачка 223б, Београд  на износ процењене вредности јавне набавке 

за 2020., 2021. и 2022. годину од 10.500.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 
оквирним количинама за 2020., 2021. и 2022. годину износи 11.064.000,00 динара без ПДВ-а), и то: 

 
  - за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 500.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. 
годину износи 620.000,00 динара без ПДВ-а), 

- за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. 
годину износи 5.114.000,00 динара без ПДВ-а), 

- за 2022. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. 
годину износи 5.330.000,00 динара без ПДВ-а), и 

„CUT MASTER “d.o.o. Ул. Мачванска 27, Нови Сад  на износ процењене вредности јавне 
набавке за 2020., 2021. и 2022. годину од 10.500.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде 
понуђача према оквирним количинама за 2020., 2021. и 2022. годину износи 13.020.000,00 динара без 
ПДВ-а), и то: 
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  - за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 500.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. 
годину износи 700.000,00 динара без ПДВ-а), 

- за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. 
годину износи 6.160.000,00 динара без ПДВ-а), 

- за 2022. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. 
годину износи 6.160.000,00 динара без ПДВ-а). 

2. ОДБИЈА СЕ као неприхватљива понуда понуђача „Еltec Export-Import“ д.о.о. Радничка 
53, Београд. 

3.  Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 
 
4. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Министарства у 

року од 3 (три) дана од дана њеног доношења. 
 
 

Образложење 
 
 
I 

 
 

На основу члана 32., 40. и 40а. Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању отвореног поступка јавне 
набавке добара 07 број 404-ЈН-15/20-02 од 30.06.2020. године, Министарство унутрашњих послова као 
Наручилац, спровело је отворени поступак са закључењем оквирног споразума за набавку добара: 
Аутодизалице за радионице, ЈН број 15/20. 
 
1. Процењена вредност јавне набавке износи 10.500.000,00 динара без ПДВ-а, и то: 
-За 2020. годину: 500.000,00 динара без ПДВ-а; 
-За 2021. годину: 5.000.000,00 динара без ПДВ-а; 
-За 2022. годину: 5.000.000,00  динара без ПДВ-а. 
 
Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2020. годину, 
економска класификација 5129. 

            
Рок за подношење понуда био је 13.08.2020. године до 10:00 часова. 
          
Благовремено понудe су доставили следећи понуђачи:  
 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив понуђача 
Датум пријема 

понуде 
Сат 

07 број 404-ЈН-15/20-06 
Понуда бр. 1 

„Еltec Export- Import“ д.о.о. Радничка 
53, Београд 10.08.2020. 09:06 
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07 број 404-ЈН-15/20-07 
Понуда бр. 2 

„CUT MASTER “d.o.o. Ул. Мачванска 
27, Нови Сад 

 
13.08.2020. 

 
09:26 

07 број 404-ЈН-15/20-08 
Понуда бр. 3 

„AUTOSFERA“ д.о.о., Угриновачка 
223б, Београд 

 
13.08.2020. 

 
09:32 

 
 
Поступак отварања понуда спроведен је дана 13.08.2020. године, са почетком у 12:00 часова, а окончан истог 
дана у 12:25 часова.  
 

     II 
 

Након разматрања понуда утврђено је следеће: 
 
1)   Да је понуда понуђача „Еltec Export-Import“ д.о.о. Радничка 53, Београд, 07 број 404-ЈН-15/20-6 од 
10.08.2020. године, по понуђеној цени од 3.000.000,00 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 2. и тачка 5) ЗЈН-а. 
      
Понуђач „Еltec Export-Import“ д.о.о. Радничка 53, Београд, благовремено је доставио понуду тј. иста је 
пристигла дана 10.08.2020. године у 09:06 часова.  
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: 3.000.000,00 динара без ПДВ. 
 

-За 2020. годину: 1.000.000,00 динара без ПДВ-а; 

-За 2021. годину: 1.000.000,00 динара без ПДВ-а; 

-За 2022. годину: 1.000.000,00  динара без ПДВ-а  
 

• КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: Најнижа понуђена цена по години; 
• ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА/УГОВОРА: Оквирни споразум/уговор се закључује на 

износ процењене вредности предметне набавке;   
• ТРАЈАЊЕ  УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног  

потписивања или важи до финансијске реализације, у зависности који услов пре наступи. Обавезе 
које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за 
ту намену бити одобрена у тој буџетској години; 

• ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: Цена фиксна у динарима до окончања уговора; 
• РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана по извршеној испоруци, монтажи, уградњи свих 

предметних добара, достављене документације везане за нулти преглед и атестирање свих дизалица и 
пријему појединачне фактуре, а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема у складу са 
чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/12, 68/15 и 113/17); 

• МЕСТО ИСПОРУКЕ: објекти које користи Министарство унутрашњих послова, на територији 
полицијских управа, по писаном захтеву Наручиоца;  

• ГАРАНТНИ РОК: 2 године од дана уградње;  
• РОК ИСПОРУКЕ: 60 од дана писаног захтева наручиоца; 
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• МОНТАЖА И УГРАДЊА ДИЗАЛИЦА: Уградња предметних добара се врши на целој 
територији Републике Србије у зависности од потребе Наручиоца; 

• ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: по захтеву наручиоца; 
• РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде. 

 
Прегледом понуде утврђено је да понуђач „Еltec Export-Import“ д.о.о. Радничка 53, Београд није 
испунио техничке карактеристике понуђеног добра у поглављу III конкурсне документације а имајући у види 
да ни у поглављу VI конкурсне документације - Образац понуде са структуром цене није попунио колону 
произвођач/модел понуђеног добра, наручилац није био у могућности утврдити стварну садржину понуде, 
нити је исту могао упоредити са другим понудама. 
 
Прегледом понуде утврђено је да понуђач „Еltec Export-Import“ д.о.о. Радничка 53, Београд у поглављу 
VI конкурсне документације - Образац понуде са структуром цене није испунио образац понуде, тачније није 
попунио колоне које се односе на јединичну цену без ПДВ-а, укупну цену без ПДВ-а, стопу ПДВ-а, износ 
ПДВ-а и укупну вредност са ПДВ-ом. 
 
Како би доказао испуњеност посебних захтева од којих зависи прихватљивост понуде, понуђач „Еltec 
Export-Import“ д.о.о. Радничка 53, Београд, је уз понуду био обавезан да достави потврду/декларацију да 
добро које нуди поседују српски знак усаглашености ( или СЕ-знак, о усаглашености са а ЕУ стандардима о 
безбедности). Прегледом понуде утврђено је да понуђач „Еltec Export-Import“ д.о.о. Радничка 53, 
Београд  није доставио захтевану потврду/декларацију којом потврђује да машина коју нуди испуњава 
захтеве за безбедност Правилника о безбедности машина. 
 
Прегледом понуде констатовано је да понуђач „Еltec Export-Import“ д.о.о. Радничка 53, Београд, у својој 
понуди није доставио доказе којима би потврдио испуњеност додатних услова дефинисаних конкурсном 
документацијом у складу са чланом 76. ЗЈН-а, тачније, понуђач није испунио додатни услов који се тиче 
техничког капацитета. Наиме, наручилац је конкурсном документацијом предвидео да понуђач мора да буде 
овлашћен од стране произвођача за производњу и сервисирање предметног добра на територији Републике 
Србије. 
Прегледом понуде понуђача „Еltec Export-Import“ д.о.о. Радничка 53, Београд, није достављена потврда 
произвођача/заступника/или други одговарајући документ којим потврђује да може да продаје и сервисира 
предметна добра, и тиме није испунио додатни услов који се тиче техничког капацитета предвиђеног 
конкурсном документацијом у складу са чланом 76. ЗЈН-а.  
  
Из свега горе наведеног утврђено је да понуда понуђача „Еltec Export-Import“ д.о.о. Радничка 53, 
Београд, није испунила све захтеве Наручиоца и да иста није у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33), 
а у вези члана 106. став 1. тачка 2. и тачка 5) ЗЈН - а и као таква оцењена је као неприхватљива. 
 

       
2)   Да је понуда понуђача „CUT MASTER “d.o.o. Ул. Мачванска 27, Нови Сад, 07 број 404-ЈН-15/20-7 
од 13.08.2020. године, по понуђеној цени од 13.020.000,00 динара без ПДВ, прихватљива, с обзиром да су 
кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН–а. 

      
Понуђач „CUT MASTER “d.o.o. Ул. Мачванска 27, Нови Сад, благовремено је доставио понуду тј. иста 
је пристигла дана 13.08.2020. године у 09:26 часова.  
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Понуђени су следећи услови набавке:  
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ : 13.020.000,00 динара без ПДВ. 
 

-За 2020. годину: 700.000,00 динара без ПДВ-а;  
 
-За 2021. годину: 6.160.000,00 динара без ПДВ-а; 
 
-За 2022. годину: 6.160.000,00  динара без ПДВ-а. 

 
• КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: Најнижа понуђена цена по години; 
• ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА/УГОВОРА: Оквирни споразум/уговор се закључује на 

износ процењене вредности предметне набавке;   
• ТРАЈАЊЕ  УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног  

потписивања или важи до финансијске реализације, у зависности који услов пре наступи. Обавезе 
које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за 
ту намену бити одобрена у тој буџетској години; 

• ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: Цена фиксна у динарима до окончања уговора; 
• РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана по извршеној испоруци, монтажи, уградњи свих 

предметних добара, достављене документације везане за нулти преглед и атестирање свих дизалица и 
пријему појединачне фактуре, а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема у складу са 
чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/12, 68/15 и 113/17); 

• МЕСТО ИСПОРУКЕ: објекти које користи Министарство унутрашњих послова, на територији 
полицијских управа, по писаном захтеву Наручиоца;  

• ГАРАНТНИ РОК: 2 године од дана уградње;  
• РОК ИСПОРУКЕ: 60 од дана писаног захтева наручиоца; 
• МОНТАЖА И УГРАДЊА ДИЗАЛИЦА: Уградња предметних добара се врши на целој 

територији Републике Србије у зависности од потребе Наручиоца; 
• ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: по захтеву наручиоца; 
• РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 100 дана од дана отварања понуде. 

 
Како је понуда понуђача „CUT MASTER“ d.o.o. Ул. Мачванска 27, Нови Сад испунила све захтеве 
Наручиоца, оцењена је као прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН. 
 
 
3)   Да је понуда понуђача „AUTOSFERA“ д.о.о., Угриновачка 223б, Београд, 07 број 404-ЈН-15/20-8 од 
22.06.2020. године, по понуђеној цени од 11.064.000,00 динара без ПДВ, прихватљива, с обзиром да су 
кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН–а.   
   
Понуђач „AUTOSFERA“ д.о.о., Угриновачка 223б, Београд, благовремено је доставио понуду тј. иста је 
пристигла дана 13.08.2020. године у 09:32 часова.  
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Понуђени су следећи услови набавке:  
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ : 11.064.000,00 динара без ПДВ. 
 

- За 2020. годину: 620.000,00 динара без ПДВ-а; 
 
- За 2021. годину: 5.114.000,00 динара без ПДВ-а; 
 
- За 2022. годину: 5.330.000,00  динара без ПДВ-а. 
 

• КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: Најнижа понуђена цена по години; 
• ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА/УГОВОРА: Оквирни споразум/уговор се закључује на 

износ процењене вредности предметне набавке;   
• ТРАЈАЊЕ  УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног  

потписивања или важи до финансијске реализације, у зависности који услов пре наступи. Обавезе 
које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за 
ту намену бити одобрена у тој буџетској години; 

• ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: Цена фиксна у динарима до окончања уговора; 
• РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана по извршеној испоруци, монтажи, уградњи свих 

предметних добара, достављене документације везане за нулти преглед и атестирање свих дизалица и 
пријему појединачне фактуре, а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема у складу са 
чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/12, 68/15 и 113/17); 

• МЕСТО ИСПОРУКЕ: објекти које користи Министарство унутрашњих послова, на територији 
полицијских управа, по писаном захтеву Наручиоца;  

• ГАРАНТНИ РОК: 2 године од дана уградње;  
• РОК ИСПОРУКЕ: 60 од дана писаног захтева наручиоца; 
• МОНТАЖА И УГРАДЊА ДИЗАЛИЦА: Уградња предметних добара се врши на целој 

територији Републике Србије у зависности од потребе Наручиоца; 
• ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: по захтеву наручиоца; 
• РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде. 

 
Како је понуда понуђача „AUTOSFERA“ д.о.о., Угриновачка 223б, Београд испунила све захтеве 
Наручиоца оцењена је као прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН. 
 

 
III 

 
У отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за набавку добара: Аутодизалице за радионице, 
ЈН број 15/20, Наручилац је прибавио следеће  прихватљиве понуде  

 
• понуђача „CUT MASTER“ d.o.o. Ул. Мачванска 27, Нови Сад, 07 број 404-ЈН-15/20-7 од 

13.08.2020. године, по понуђеној цени за оквирне количине за 2020. годину у износу од 700.000,00 динара 
без ПДВ-а, за 2021. годину у износу од 6.160.000,00 динара без ПДВ-а и за 2022. годину у износу од 
6.160.000,00 динара без ПДВ-а, што укупно за све три године према оквирним количинама износи 
13.020.000,00 динара без ПДВ-а, и  
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• понуђача „AUTOSFERA“ д.о.о., Угриновачка 223б, Београд, 07 број 404-ЈН-15/20-8 од 
22.06.2020. године, по понуђеној цени за оквирне количине за 2020. годину у износу од 620.000,00 динара 
без ПДВ-а, за 2021. годину у износу од 5.114.000,00 динара без ПДВ-а и за 2022. годину у износу од 
5.330.000,00 динара без ПДВ-а, што укупно за све три године према оквирним количинама износи  
11.064.000,00 динара без ПДВ-а. 
Прихватљиве понуде Комисија је оцењивала применом критеријума најнижа понуђена цена. 

  
Наручилац је прибавио следећу неприхватљиву понуду понуђача: 

  
 
• „Еltec Export-Import“ д.о.о. Радничка 53, Београд, 07 број 404-ЈН-15/20-6 од 10.08.2020. године, 

по понуђеној цени за оквирне количине за 2020. годину у износу од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, за 2021. 
годину у износу од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а и за 2022. годину у износу од 1.000.000,00 динара без 
ПДВ-а, што укупно за све три године према оквирним количинама износи 3.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 
 

IV 
 

 
      Сходно наведеном, Оквирни споразум у отвореном поступку јавне набавке добара – 

Аутодизалице за радионице,  ЈН број 15/20 закључује се на период од три године (2020., 2021. и 2022. 
годину) са понуђачима: 

 
„AUTOSFERA“ д.о.о., Угриновачка 223б, Београд  на износ процењене вредности јавне набавке 

за 2020., 2021. и 2022. годину од 10.500.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 
оквирним количинама за 2020., 2021. и 2022. годину износи 11.064.000,00 динара без ПДВ-а), и то: 

 
  - за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 500.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. 
годину износи 620.000,00 динара без ПДВ-а), 

- за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. 
годину износи 5.114.000,00 динара без ПДВ-а), 

- за 2022. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. 
годину износи 5.330.000,00 динара без ПДВ-а), и 

„CUT MASTER “d.o.o. Ул. Мачванска 27, Нови Сад  на износ процењене вредности јавне 
набавке за 2020., 2021. и 2022. годину од 10.500.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде 
понуђача према оквирним количинама за 2020., 2021. и 2022. годину износи 13.020.000,00 динара без 
ПДВ-а), и то: 
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  - за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 500.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. 
годину износи 700.000,00 динара без ПДВ-а), 

- за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. 
годину износи 6.160.000,00 динара без ПДВ-а) и 

- за 2022. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 
од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. 
годину износи 6.160.000,00 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, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама. 
 
 
 
 
 

                                                                                                   ПОМОЋНИК МИНИСТРА 
                                                                                                       НАЧЕЛНИК СЕКТОРА 
 

 
                                                                                                               ___________________________ 

                                                                                                           Жељко Веселиновић 
 


