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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-113/19-12 
Датум: 30.08.2019. 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 Комисије о стручној оцени понуда 07 број 404-ЈН-113/19-11 од 
16.08.2019. године, доносим 

 
О Д Л У К У 

о закључењу оквирног споразума  
 ЈН 113/19 

 
1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Оквирни споразум у поступку јавне набавке услуга Технички преглед 

возила, ЈН 113/19, са понуђачем: 
 

„АМСС ЦЕНТАР“ д.о.о. Београд, Рузвелтова 19,  
који је наступио са подизвођачима 

 
на период од две године, за 2019. и 2020. годину  на износ процењене вредности предметне 
набавке од 33.000.000,00 динара без ПДВ-а (понуђена вредност за оквирне количине 
износи 45.755.000,00 динара без ПДВ-а) и то за 2019. годину у висини процењене 
вредности набавке од 8.000.000,00 динара без ПДВ-а, (понуђена вредност за оквирне 
количине за 2019. годину износи 11.425.000,00 динара без ПДВ-а) и за 2020. годину у 
висини процењене вредности набавке од 25.000.000,00 динара без ПДВ-а, (понуђена 
вредност за оквирне количине за 2020. годину износи 34.330.000,00 динара без ПДВ-а). 
 

2. ОДБИЈАЈУ СЕ понуде понуђача: Технички преглед „MOSCOW“ д.о.о. Београд, 
Јужноморавске бригаде 6, „Машинопромет“ д.о.о. Врање, Радничка 32 и „DEMI 
AUTO“ д.о.о. Београд, Вишеградска 1 као неприхватљиве. 

 
3. Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 

 
4. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и сајту Министарства унутрашњих послова 

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., 40. и 40а Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању отвореног 
поступка јавне набавке услуга 07 број 404-ЈН-113/19-02 од 15.07.2019. године, Министарство 
унутрашњих послова као Наручилац, спровело је отворени поступак са закључењем оквирног 
споразума за набавку услуга: Технички преглед возила, ЈН 113/19. 



2 
 

 
 Процењена вредност јавне набавке за три године износи 58.000.000,00 динара без ПДВ-a 
и то: 
- за 2019. годину на износ од  8.000.000,00 динара без ПДВ-а, 
- за 2020. годину на износ од 25.000.000,00 динара без ПДВ-а и 
- за 2021. годину на износ од 25.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 

 Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану  извршења буџета МУП-а за 
2019. годину, економска класификација 4821. 
 
 Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
 

 Рок за подношење понуда био је 14.08.2019. године до 10:00 часова. 
 

4. Благовремено су понуду доставили следећи понуђачи:  
 

Р.б Назив понуђача  

1. Технички преглед „MOSCOW“ д.о.о. Београд,  Јужноморавске бригаде 6 

2. „Машинопромет“ д.о.о. Врање,  Радничка 32 

3. „DEMI AUTO“ д.о.о. Београд, Вишеградска 1 

4. 

„АМСС ЦЕНТАР“ д.о.о. Београд, Рузвелтова 19, који је наступио са следећим 
подизвођачима: 

1. ДОО Поседра Експорт-Импорт, Нови Сад, Краљевића Марка 20,  
2. „Лучица 021“ д.о.о. Нови Сад, Иве Лоле Рибара 4а, 
3. „БК Александарцон“  доо Суботица, Јована  Микића 18, 
4. „Ауто Ели“ доо Ниш, Византијски булевар 15,  
5. „МС Миљковић ауто“  доо Мерошина, Нишка 33Б,  
6. „Теход ММ од Миљковић Биљана и други“, Мерошина, Нишка 33б, 
7. „Ауто клуб Победа“ доо Суботица, Матије Гупца 49, 
8. „Брокерска кућа Александар Консалтинг“ доо Суботица, Јована Микића 18,  
9. „АЛФА МОТОРС“ доо Суботица, Јована Микића 3, 
10. „ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД АУТОАДА“ доо Суботица, Јована Микића 18, 
11. „ПД АМСС Банат“ доо Кикинда, Јована Јовановића Змаја 20, 
12. „АУТО ЦЕНТАР СРЕМ“ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Фрушкогорска 85а,  
13. „АУТОМОТО-ТЕХНИЧК  ЦЕНТАР“ доо Зрењанин, Чарнојевића 1, 
14. „ТРАВЕЛ ТЕХНИК“ доо Бор, Зелени булевар 27, 
15. „АМК МАГНЕТ-ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА“ доо Сомбор, 6, Вељка Петровића 16,  
16. „АМСС ИСТОК“ доо Бољевац, Магистрални пут бб, 
17. „АУТО МЛ АНТИЋ“ доо Врање, Радничка 6, 
18. „АМСС ББ“ доо Бајина Башта, Дванаестог јула 37, 
19. „ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ИНТЕР“ доо Ваљево, Рајковачка 21, 
20. АУТО ЦЕНТАР ЦЕСТА доо Нови Пазар, Руђера Бошковића бб, 
21. Д.О.О. за производњу трговину и пружање услуга „АУТО БАНЕ ГРОУП“ Зајечар, 
Неготински пут 44, 
22. „ЈА-АУТО“ доо Јагодина, Кнегиње Милице бб, 
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23. ПД за трговину, транспорт и услуге „МАРКО ТРАНС ЦАРГО“ доо Београд, Булевар 
Михаила Пупина 10г/351,        
24. „АМС 1987 КШ“ доо Крушевац, Газиместанска 32, 
25. Друштво за услуге и трговину „АУТО ВЕС 2012“ доо Краљево, Тиосава Карапанџића 2, 
26. „АУТОЦАРД-ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД“ доо Краљево, Доситејева 1,  
27. „АУТО-МОТО ДРУШТВО ЛЕ“ доо Лесковац, Ђорђа Стаменковића 11, 
28. „ЛАЂАР 020“ доо Нови Пазар, Пилорета1а, 
29. „АУТОЦЕНТАР ТОПЛИЦА“  доо Пожаревац, Ђуре Ђаковића 25,  
30. „АМСС СД“ доо Смедерево, Горанска 45; 
31. „АУТО ЦЕНТАР ТЕХНИК ББ“ доо Бајина Башта, Кнеза Милана Обреновића 29, 
32. „ЗОНЕКС М“ доо Пирот, Николе Пашића 258, 
33. ПРОИЗВОДНО, ПРОМЕТНО И УСЛУЖНО ДОО „СТАР ЈЕЛА“ ПРИЈЕПОЉЕ, 
Бјелопољски пут бб, 
34. „ТОПЛИЦА-КОНСАЛТИНГ“ доо Прокупље, Драгољуба Ракића 7,  
35. „АУТО БАЗА 1987“ доо Ужице, Милоша Обреновића 22,  
36. „БАВАРИА ТЕАМ“ доо Чачак, Моравска 11а, 
37. „БАВАРИА МОТОРРАД“ доо Прислоница, Прислоница бб, 
38. „ПД АМК“ доо Шабац, Мачванска 95, 
39. „АУТО КУЋА ВИА“ доо Вршац, Павлишки пут лево 21,  
40. "БИНИ-АУТО“ доо Кладово, Церска 6, 
41. ПД за технички преглед „ТЕХНО-ВОЗИЛА“ доо Кладово, Ђердапски пут бб,  
42. ДОО“ АУТОЦЕНТАР-ЈОВАНОВИЋ“ Неготин,  Градиште бб, 
43. „ПНЕУСТАР“ доо Лозница, Драгољуба Поповића 14/1/15,  
44. ДОО „АЛ САЗЕ 2016“ Сјеница, Пријепољска 100, 
45. „АМСС ЈУГО-ИСТОК“ доо Димитровград, транични прелаз Градина бб  и 
46. „БЕЛИЦА АУТО“ доо Параћин, Драгога Живковића 104. 

 
5. Поступак отварања понуда спроведен је дана 14.08.2019. године, са почетком у 11:00 часова, а 
окончан истог дана у 11:30  часова. 
 
6. Након разматрања понуда утврђено је следеће: 
 
а) да је понуда понуђача Технички преглед „MOSCOW“ д.о.о. Београд,  Јужноморавске 
бригаде 6, 07 број 404-ЈН-113/19-06 од 13.08.2019. године неприхватљива, с обзиром да нису 
кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33), а у вези са чланом 106. став 1. тачка 1) 
и 2) Закона о јавним набавкама. 
 
Понуђенe су следеће цене и услови набавке: 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-а за 2019. 
годину: 13.230.000,00 динара без износа ПДВ-а; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-а за 2020. 
годину: 39.640.000,00 динара без износа ПДВ-а; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-а за 2021. 
годину: 39.640.000,00 динара без износа ПДВ-а; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-а ПОНУДЕ 
ЗА ТРИ ГОДИНЕ (2019., 2020. и 2021. годину) 92.510.000,000 динара без износа ПДВ-а; 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: Најнижа понуђена цена. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде. 
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РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање се врши на основу рачуна који се доставља по свакој 
извршеној услузи, или по извршењу већег броја услуга, до 45 дана од дана пријема уредно 
сачињеног рачуна. Фактурисање ће се вршити према цени из понуде која важи за целу територију 
Републике Србије. у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 113/17); Напомена: 
Записник о извршеном техничком прегледу (оверен од стране представника МУП-а) се издаје за 
свако возило појединачно по извршеној услузи техничког прегледа а и мора да садржи број и 
датум уговора, модел возила, број регистарских таблица, као и датум извршења предметне услуге 
и чини саставни део  фактуре коју издаје Добављач. 
ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ЦЕНЕ: Јединичне цене су фиксне за цео период реализације 
предметне набавке. У цену морају да буду урачунати сви трошкови које је понуђач имао у вези са 
пружањем предметне услуге.  
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне 
набавке. Обавезе које доспевају у наредној буџетској  години биће реализоване највише до износа 
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
ВАЖНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 
потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ Мeсто извршења услуге техничког прегледа возила је у 
објектима/просторијама Добављача на територији  ПУ.  Захтев за вршење услуге техничког 
прегледа возила биће упућен Добављачу од стране Одељења за одржавање и експлоатацију 
возила у Седишту министарства, 26. Одсека за логистику ППУ и Одељења за послове логистика 
ПУ за град Београд. 
СПИСАК ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА:  
Полицијска управа за град Београд, Полицијска управа у Новом Саду, Полицијска управа у 
Нишу, Полицијска управа у Суботици, Полицијска управа у Кикинди, Полицијска управа у 
Панчеву, Полицијска управа у Сремској Митровици, Полицијска управа у Зрењанину, 
Полицијска управа у Сомбору, Полицијска управа у Бору, Полицијска управа у Врању, 
Полицијска управа у Ваљеву, Полицијска управа у Зајечару, Полицијска управа у Јагодини, 
Полицијска управа у Крагујевцу, Полицијска управа у Крушевцу, Полицијска управа у Краљеву, 
Полицијска управа у Лесковцу, Полицијска управа у Новом Пазару, Полицијска управа у 
Пожаревцу, Полицијска управа у Пироту, Полицијска управа у Пријепољу, Полицијска управа у 
Прокупљу, Полицијска управа у Смедереву, Полицијска управа у Ужицу,Полицијска управа у 
Чачку и Полицијска управа у Шапцу.  
Понуђач мора обезбедити вршење услуге техничког прегледа возила у градовима напред 
наведених седишта ПУ и седишту Министарства. Поред наведених градова седишта полицијских 
управа и седишта министарства, понуђач је обавезан да пружи могућност вршења услуге 
техничког прегледа и у следећим градовима: Вршац, Кладово, Неготин, Лозница, 
Сјеница.Понуђач мора да обезбеди вршење техничког прегледа теретних возила и аутобуса на 
следећим локацијама: Београд, Јагодина, Кикинда, Крушевац, Лесковац, Лозница, Пожаревац, 
Прокупље, Смедерево, Сомбор, Сремска Митровица, Врање, Зајечар, Зрењанин, Шабац, Ниш, 
Крагујевац, Нови Пазар, Суботица, Панчево, Бор, Ваљево, Краљево, Пирот, Пријепоље, Ужице, 
Чачак, Вршац, Кладово и Неготин. 
Максимална удаљеност  објекатa/огранакa у којем се врши технички преглед возила  може бити 
30 км од  напред  наведених локација. 
Наручилац задржава право да повећа број локација/пунктова на којима ће се вршити предметна 
услуга за све време трајања уговора. 
РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: Предметна услуга вршиће се сукцесивно према 
динамици коју утврди Наручилац,  одмах по пријему возила  у објекат Добављача  уз претходну 
најаву (усмену или писмену) 24 сата раније, а на основу радног налога за свако појединачно 
возило. Извршење услуге се започиње најраније 30 дана пре истека регистрације возила, за 
редован технички преглед.Крајњи рок за извршење услуге је један дан од дана довожења возила у 
објекат за вршење техничког прегледа. 
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ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ПОНУЂАЧА: Сви објекти у 
којима ће се вршити технички преглед возила морају испуњавати прописане услове и морају 
бити оспособљени  за вршење  техничког прегледа.   
 
Прегледом достављене документације утврђено је да понуђач Технички преглед „MOSCOW“ 
д.о.о. Београд, Јужноморавске бригаде 6, није доставио доказe о испуњености обавезних 
услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН. Провером у Регистру понуђача Агенције за 
привредне регистре утврђено је да понуђач није уписан у исти. 
Такође није достављен доказ о испуњености услова из члана 75. став 1 тачка 5) ЗЈН, односно да 
има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке за све 
локације захтеване конкурсном документацоијом.  
Наиме, понуђач Технички преглед „MOSCOW“ д.о.о. Београд, Јужноморавске бригаде 6, је 
доставио Решење о овлашћењу за вршење техничког прегледа возила издато од стране 
Министарства унутрашњих послова, само за једну локацију у објекту који се налази у Београду на 
адреси Јужноморавске бригаде бр 6, а конкурсном документацијом је захтевано да понуђач мора 
да обезбеди вршење техничког прегледа на територији 27 ПУ.  
Уз понуду није достављен ни доказ о испуњености додатног услова из члана 76. ЗЈН, који је 
захтеван конкурсном документацијом, а који се доказује достављањем Решења о сертификацији 
за систем менаџмента квалитетом према стандарду ИСО 9001.  
Понуђач, такође није испунио посебне захтеве од којих зависи прихватљивост понуде јер није 
доставио списак локација на којима може да пружа услуге техничког прегледа са адресама и 
бројевима телефона, што је захтевано конкурсном документацијом 
 
Имајући у виду напред наведено, понуда понуђача Технички преглед „MOSCOW“ д.о.о. 
Београд, Јужноморавске бригаде 6,  се одбија као неприхватљива, с обзиром да нису 
кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33), а у вези са чланом 106. став 1. тачка 1) 
и 2) Закона о јавним набавкама. 
 
б) да је понуда понуђача „Машинопромет“ д.о.о. Врање,  Радничка 32, 07 број 404-ЈН-113/19-
07 од 13.08.2019. године неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 
члана 3. став 1. тачка 33), а у вези са чланом 106. став 1. тачка 1) и 2) Закона о јавним набавкама. 
 
Понуђенe су следеће цене и услови набавке: 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-а за 2019. 
годину: 6.966.674,10 динара без износа ПДВ-а; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-а за 2020. 
годину: 26.666.696,00 динара без износа ПДВ-а; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-а за 2021. 
годину: 26.666.696,00 динара без износа ПДВ-а; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-а ПОНУДЕ 
ЗА ТРИ ГОДИНЕ (2019., 2020. и 2021. годину) 60.300.066,10  динара без износа ПДВ-а; 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: Најнижа понуђена цена. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде. 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање се врши на основу рачуна који се доставља по свакој 
извршеној услузи, или по извршењу већег броја услуга, до 45 дана од дана пријема уредно 
сачињеног рачуна. Фактурисање ће се вршити према цени из понуде која важи за целу територију 
Републике Србије. у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 113/17); Напомена: 
Записник о извршеном техничком прегледу (оверен од стране представника МУП-а) се издаје за 
свако возило појединачно по извршеној услузи техничког прегледа а и мора да садржи број и 
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датум уговора, модел возила, број регистарских таблица, као и датум извршења предметне услуге 
и чини саставни део  фактуре коју издаје Добављач. 
ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ЦЕНЕ: Јединичне цене су фиксне за цео период реализације 
предметне набавке. У цену морају да буду урачунати сви трошкови које је понуђач имао у вези са 
пружањем предметне услуге.  
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне 
набавке. Обавезе које доспевају у наредној буџетској  години биће реализоване највише до износа 
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
ВАЖНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 
потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ Мeсто извршења услуге техничког прегледа возила је у 
објектима/просторијама Добављача на територији  ПУ.  Захтев за вршење услуге техничког 
прегледа возила биће упућен Добављачу од стране Одељења за одржавање и експлоатацију 
возила у Седишту министарства, 26. Одсека за логистику ППУ и Одељења за послове логистика 
ПУ за град Београд. 
СПИСАК ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА:  
Полицијска управа за град Београд, Полицијска управа у Новом Саду, Полицијска управа у 
Нишу, Полицијска управа у Суботици, Полицијска управа у Кикинди, Полицијска управа у 
Панчеву, Полицијска управа у Сремској Митровици, Полицијска управа у Зрењанину, 
Полицијска управа у Сомбору, Полицијска управа у Бору, Полицијска управа у Врању, 
Полицијска управа у Ваљеву, Полицијска управа у Зајечару, Полицијска управа у Јагодини, 
Полицијска управа у Крагујевцу, Полицијска управа у Крушевцу, Полицијска управа у Краљеву, 
Полицијска управа у Лесковцу, Полицијска управа у Новом Пазару, Полицијска управа у 
Пожаревцу, Полицијска управа у Пироту, Полицијска управа у Пријепољу, Полицијска управа у 
Прокупљу, Полицијска управа у Смедереву, Полицијска управа у Ужицу,Полицијска управа у 
Чачку и Полицијска управа у Шапцу.  
Понуђач мора обезбедити вршење услуге техничког прегледа возила у градовима напред 
наведених седишта ПУ и седишту Министарства. Поред наведених градова седишта полицијских 
управа и седишта министарства, понуђач је обавезан да пружи могућност вршења услуге 
техничког прегледа и у следећим градовима: Вршац, Кладово, Неготин, Лозница, 
Сјеница.Понуђач мора да обезбеди вршење техничког прегледа теретних возила и аутобуса на 
следећим локацијама: Београд, Јагодина, Кикинда, Крушевац, Лесковац, Лозница, Пожаревац, 
Прокупље, Смедерево, Сомбор, Сремска Митровица, Врање, Зајечар, Зрењанин, Шабац, Ниш, 
Крагујевац, Нови Пазар, Суботица, Панчево, Бор, Ваљево, Краљево, Пирот, Пријепоље, Ужице, 
Чачак, Вршац, Кладово и Неготин. 
Максимална удаљеност  објекатa/огранакa у којем се врши технички преглед возила  може бити 
30 км од  напред  наведених локација. 
Наручилац задржава право да повећа број локација/пунктова на којима ће се вршити предметна 
услуга за све време трајања уговора. 
РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: Предметна услуга вршиће се сукцесивно према 
динамици коју утврди Наручилац,  одмах по пријему возила  у објекат Добављача  уз претходну 
најаву (усмену или писмену) 24 сата раније, а на основу радног налога за свако појединачно 
возило. Извршење услуге се започиње најраније 30 дана пре истека регистрације возила, за 
редован технички преглед.Крајњи рок за извршење услуге је један дан од дана довожења возила у 
објекат за вршење техничког прегледа. 
ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ПОНУЂАЧА: Сви објекти у 
којима ће се вршити технички преглед возила морају испуњавати прописане услове и морају 
бити оспособљени  за вршење  техничког прегледа.   
 
Прегледом достављене документације утврђено је да понуђач „Машинопромет“ д.о.о. Врање,  
Радничка 32, није доставио доказ о испуњености обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5) 
ЗЈН, да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
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набавке Решење о овлашћењу за вршење техничког прегледа возила издато од стране 
Министарства унутрашњих послова. 
 Такође није достављен доказ о испуњености додатног услова из члана 76. ЗЈН, који је захтеван 
конкурсном документацијом, а који се доказује достављањем Решења о сертификацији за систем 
менаџмента квалитетом према стандарду ИСО 9001.  
Понуђач, такође није испунио посебне захтеве од којих зависи прихватљивост понуде јер није 
доставио списак локација на којима може да пружа услуге техничког прегледа са адресама и 
бројевима телефона, што је захтевано конкурсном документацијом 
 
Имајући у виду напред наведено, понуда понуђача „Машинопромет“ д.о.о. Врање,  Радничка 
32, се одбија као неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. 
став 1. тачка 33), а у вези са чланом 106. став 1. тачка 1) и 2) Закона о јавним набавкама. 
 
в) да је понуда понуђача „DEMI AUTO“ д.о.о. Београд, Вишеградска 1, 07 број 404-ЈН-
113/19-08 од 13.08.2019. године неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени 
услови из члана 3. став 1. тачка 33), а у вези са чланом 106. став 1. тачка 1) и 2) Закона о јавним 
набавкама 
 
Понуђенe су следеће цене и услови набавке: 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-а за 2019. 
годину: 13.381.000,00  динара без износа ПДВ-а; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-а за 2020. 
годину: 38.550.000,00 динара без износа ПДВ-а; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-а за 2021. 
годину: 38.550.000,00 динара без износа ПДВ-а; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-а ПОНУДЕ 
ЗА ТРИ ГОДИНЕ (2019., 2020. и 2021. годину) 90.481.000,00 динара без износа ПДВ-а; 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: Најнижа понуђена цена. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде. 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање се врши на основу рачуна који се доставља по свакој 
извршеној услузи, или по извршењу већег броја услуга, до 45 дана од дана пријема уредно 
сачињеног рачуна. Фактурисање ће се вршити према цени из понуде која важи за целу територију 
Републике Србије. у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 113/17); Напомена: 
Записник о извршеном техничком прегледу (оверен од стране представника МУП-а) се издаје за 
свако возило појединачно по извршеној услузи техничког прегледа а и мора да садржи број и 
датум уговора, модел возила, број регистарских таблица, као и датум извршења предметне услуге 
и чини саставни део  фактуре коју издаје Добављач. 
ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ЦЕНЕ: Јединичне цене су фиксне за цео период реализације 
предметне набавке. У цену морају да буду урачунати сви трошкови које је понуђач имао у вези са 
пружањем предметне услуге.  
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне 
набавке. Обавезе које доспевају у наредној буџетској  години биће реализоване највише до износа 
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
ВАЖНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 
потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ Мeсто извршења услуге техничког прегледа возила је у 
објектима/просторијама Добављача на територији  ПУ.  Захтев за вршење услуге техничког 
прегледа возила биће упућен Добављачу од стране Одељења за одржавање и експлоатацију 
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возила у Седишту министарства, 26. Одсека за логистику ППУ и Одељења за послове логистика 
ПУ за град Београд. 
СПИСАК ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА:  
Полицијска управа за град Београд, Полицијска управа у Новом Саду, Полицијска управа у 
Нишу, Полицијска управа у Суботици, Полицијска управа у Кикинди, Полицијска управа у 
Панчеву, Полицијска управа у Сремској Митровици, Полицијска управа у Зрењанину, 
Полицијска управа у Сомбору, Полицијска управа у Бору, Полицијска управа у Врању, 
Полицијска управа у Ваљеву, Полицијска управа у Зајечару, Полицијска управа у Јагодини, 
Полицијска управа у Крагујевцу, Полицијска управа у Крушевцу, Полицијска управа у Краљеву, 
Полицијска управа у Лесковцу, Полицијска управа у Новом Пазару, Полицијска управа у 
Пожаревцу, Полицијска управа у Пироту, Полицијска управа у Пријепољу, Полицијска управа у 
Прокупљу, Полицијска управа у Смедереву, Полицијска управа у Ужицу,Полицијска управа у 
Чачку и Полицијска управа у Шапцу.  
Понуђач мора обезбедити вршење услуге техничког прегледа возила у градовима напред 
наведених седишта ПУ и седишту Министарства. Поред наведених градова седишта полицијских 
управа и седишта министарства, понуђач је обавезан да пружи могућност вршења услуге 
техничког прегледа и у следећим градовима: Вршац, Кладово, Неготин, Лозница, 
Сјеница.Понуђач мора да обезбеди вршење техничког прегледа теретних возила и аутобуса на 
следећим локацијама: Београд, Јагодина, Кикинда, Крушевац, Лесковац, Лозница, Пожаревац, 
Прокупље, Смедерево, Сомбор, Сремска Митровица, Врање, Зајечар, Зрењанин, Шабац, Ниш, 
Крагујевац, Нови Пазар, Суботица, Панчево, Бор, Ваљево, Краљево, Пирот, Пријепоље, Ужице, 
Чачак, Вршац, Кладово и Неготин. 
Максимална удаљеност  објекатa/огранакa у којем се врши технички преглед возила  може бити 
30 км од  напред  наведених локација. 
Наручилац задржава право да повећа број локација/пунктова на којима ће се вршити предметна 
услуга за све време трајања уговора. 
РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: Предметна услуга вршиће се сукцесивно према 
динамици коју утврди Наручилац,  одмах по пријему возила  у објекат Добављача  уз претходну 
најаву (усмену или писмену) 24 сата раније, а на основу радног налога за свако појединачно 
возило. Извршење услуге се започиње најраније 30 дана пре истека регистрације возила, за 
редован технички преглед.Крајњи рок за извршење услуге је један дан од дана довожења возила у 
објекат за вршење техничког прегледа. 
ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ПОНУЂАЧА: Сви објекти у 
којима ће се вршити технички преглед возила морају испуњавати прописане услове и морају 
бити оспособљени  за вршење  техничког прегледа.   
 
Прегледом достављене документације утврђено је да понуђач „DEMI AUTO“ д.о.о. Београд, 
Вишеградска 1,  није доставио доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 
1) до 4) ЗЈН. Провером у Регистру понуђача Агенције за привредне регистреје, утврђено да 
понуђач није уписан у исти. 
Такође није достављен доказ о испуњености члана 75. став 1 тачка 5) ЗЈН, да има важећу дозволу 
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке за све локације захтеване 
конкурсном документацоијом. Наиме, понуђач „DEMI AUTO“ д.о.о. Београд, Вишеградска 1,  
је доставио Решење о овлашћењу за вршење техничког прегледа возила издато од стране 
Министарства унутрашњих послова, само за једну локацију у објекту који се налази у Београду на 
адреси Вишеградска 1, а конкурсном документацијом је захтевано да понуђач мора да обезбеди 
вршење техничког прегледа на територији 27 ПУ.  
Уз понуду није достављен доказ о испуњености додатног услова из члана 76. ЗЈН, који је захтеван 
конкурсном документацијом, а који се доказује достављањем Решења о сертификацији за систем 
менаџмента квалитетом према стандарду  ИСО 9001. 
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Понуђач, такође није испунио посебне захтеве од којих зависи прихватљивост понуде јер није 
доставио списак локација на којима може да пружа услуге техничког прегледа са адресама и 
бројевима телефона, што је захтевано конкурсном документацијом 
 
Имајући у виду напред наведено, понуда понуђача „DEMI AUTO“ д.о.о. Београд, 
Вишеградска 1,  се одбија као неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови 
из члана 3. став 1. тачка 33), а у вези са чланом 106. став 1. тачка 1) и 2) Закона о јавним 
набавкама. 
 
г) да је понуда понуђача „АМСС ЦЕНТАР“ д.о.о. Београд, Рузвелтова 19, који је наступио 
са подизвођачима,  07 број 404-ЈН-113/19-09 од 14.08.2019. године прихватљива, с обзиром да 
су кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама. 
 
Понуђенe су следеће цене и услови набавке: 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-а за 2019. 
годину: 11.425.000,00 динара без износа ПДВ-а; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-а за 2020. 
годину: 34.330.000,00 динара без износа ПДВ-а; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-а за 2021. 
годину: 34.330.000,00 динара без износа ПДВ-а; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ ПДВ-а ПОНУДЕ 
ЗА ТРИ ГОДИНЕ (2019., 2020. и 2021. годину) 80.085.000,00 динара без износа ПДВ-а; 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: Најнижа понуђена цена. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 95 дана од дана отварања понуде. 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање се врши на основу рачуна који се доставља по свакој 
извршеној услузи, или по извршењу већег броја услуга, до 45 дана од дана пријема уредно 
сачињеног рачуна. Фактурисање ће се вршити према цени из понуде која важи за целу територију 
Републике Србије. у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 113/17); Напомена: 
Записник о извршеном техничком прегледу (оверен од стране представника МУП-а) се издаје за 
свако возило појединачно по извршеној услузи техничког прегледа а и мора да садржи број и 
датум уговора, модел возила, број регистарских таблица, као и датум извршења предметне услуге 
и чини саставни део  фактуре коју издаје Добављач. 
ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ЦЕНЕ: Јединичне цене су фиксне за цео период реализације 
предметне набавке. У цену морају да буду урачунати сви трошкови које је понуђач имао у вези са 
пружањем предметне услуге.  
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне 
набавке. Обавезе које доспевају у наредној буџетској  години биће реализоване највише до износа 
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
ВАЖНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 
потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ Мeсто извршења услуге техничког прегледа возила је у 
објектима/просторијама Добављача на територији  ПУ.  Захтев за вршење услуге техничког 
прегледа возила биће упућен Добављачу од стране Одељења за одржавање и експлоатацију 
возила у Седишту министарства, 26. Одсека за логистику ППУ и Одељења за послове логистика 
ПУ за град Београд. 
СПИСАК ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА:  
Полицијска управа за град Београд, Полицијска управа у Новом Саду, Полицијска управа у 
Нишу, Полицијска управа у Суботици, Полицијска управа у Кикинди, Полицијска управа у 
Панчеву, Полицијска управа у Сремској Митровици, Полицијска управа у Зрењанину, 



10 
 

Полицијска управа у Сомбору, Полицијска управа у Бору, Полицијска управа у Врању, 
Полицијска управа у Ваљеву, Полицијска управа у Зајечару, Полицијска управа у Јагодини, 
Полицијска управа у Крагујевцу, Полицијска управа у Крушевцу, Полицијска управа у Краљеву, 
Полицијска управа у Лесковцу, Полицијска управа у Новом Пазару, Полицијска управа у 
Пожаревцу, Полицијска управа у Пироту, Полицијска управа у Пријепољу, Полицијска управа у 
Прокупљу, Полицијска управа у Смедереву, Полицијска управа у Ужицу,Полицијска управа у 
Чачку и Полицијска управа у Шапцу.  
Понуђач мора обезбедити вршење услуге техничког прегледа возила у градовима напред 
наведених седишта ПУ и седишту Министарства. Поред наведених градова седишта полицијских 
управа и седишта министарства, понуђач је обавезан да пружи могућност вршења услуге 
техничког прегледа и у следећим градовима: Вршац, Кладово, Неготин, Лозница, 
Сјеница.Понуђач мора да обезбеди вршење техничког прегледа теретних возила и аутобуса на 
следећим локацијама: Београд, Јагодина, Кикинда, Крушевац, Лесковац, Лозница, Пожаревац, 
Прокупље, Смедерево, Сомбор, Сремска Митровица, Врање, Зајечар, Зрењанин, Шабац, Ниш, 
Крагујевац, Нови Пазар, Суботица, Панчево, Бор, Ваљево, Краљево, Пирот, Пријепоље, Ужице, 
Чачак, Вршац, Кладово и Неготин. 
Максимална удаљеност  објекатa/огранакa у којем се врши технички преглед возила  може бити 
30 км од  напред  наведених локација. 
Наручилац задржава право да повећа број локација/пунктова на којима ће се вршити предметна 
услуга за све време трајања уговора. 
РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: Предметна услуга вршиће се сукцесивно према 
динамици коју утврди Наручилац,  одмах по пријему возила  у објекат Добављача  уз претходну 
најаву (усмену или писмену) 24 сата раније, а на основу радног налога за свако појединачно 
возило. Извршење услуге се започиње најраније 30 дана пре истека регистрације возила, за 
редован технички преглед. Крајњи рок за извршење услуге је један дан од дана довожења возила 
у објекат за вршење техничког прегледа. 
ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ПОНУЂАЧА: Сви објекти у 
којима ће се вршити технички преглед возила морају испуњавати прописане услове и морају 
бити оспособљени  за вршење  техничког прегледа.   
 
Понуђач „АМСС ЦЕНТАР“ д.о.о. Београд, Рузвелтова 19, који је наступио  са 
подизвођачима, је за оквирне количине за 2019. годину понудио укупну цену у износу од 
11.425.000,00 динара без ПДВ-а, која је већа од износа процењене вредности јавне набавке за ту 
годину која износи 8.000.000,00 динара без ПДВ-а, за 2020. годину понудио укупну цену у износу 
од 34.330.000,00 динара без ПДВ-а, која је већа од износа процењене вредности јавне набавке за 
ту годину која износи 25.000.000,00 динара без ПДВ-а и за 2021. годину понудио укупну цену у 
износу од 34.330.000,00 динара без ПДВ-а, која је већа од износа процењене вредности јавне 
набавке за ту годину која износи 25.000.000,00 динара без ПДВ-а.  У укупном износу за све три 
године понуђена је цена од 80.085.000,00 динара без ПДВ-а која је већа од укупне процењене 
вредности набавке за све три године која износи 58.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Узимајући у обзир ставове Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, 
да уколико наручилац уговор закључује на износ процењене вредности јавне набавке, а не на 
износ који се добија множењем оквирних количина са јединичним ценама, не може се одбити 
понуда чија укупна цена прелази процењену вредност јавне набавке. 
 
7. Наручилац је прибавио прихватљиву понуду понуђача „АМСС ЦЕНТАР“ д.о.о. Београд, 
Рузвелтова 19, који је наступио са подизвођачима по понуђеној укупној цени услуге за 
оквирне количине од 80.085.000,00 динара  без обрачунатог ПДВ-а. 
 



11 
 

Понуде понуђача Технички преглед „MOSCOW“ д.о.о. Београд,  Јужноморавске бригаде 6, 
„Машинопромет“ д.о.о. Врање, Радничка 32 и „DEMI AUTO“ д.о.о. Београд, 
Вишеградска 1, оцењене су као неприхватљиве. 
 
8.  С обзиром да је у отвореном поступку јавне набавке услуга: Технички преглед возила, ЈН 
113/19, наручилац прибавио једну прихватљиву понуду, помоћник министра – начелник Сектора 
оквирни споразум у складу са одредбама члана 40. став 3. Закона о јавним набавкама закључује на 
период од 2 (две) године на износ процењене вредности предметне набавке од 33.000.000,00 
динара без ПДВ-а (за 2019. годину на износ од 8.000.000,00 динара без ПДВ-а и за 2020. годину 
на износ од 25.000.000,00 динара без ПДВ-а) са понуђачем „АМСС ЦЕНТАР“ д.о.о. Београд, 
Рузвелтова 19, који је наступио са подизвођачима. 
 
                   
На основу изнетог, одлучено је као у дипозитиву ове Одлуке. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана 
објеве ове Одлуке на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним 
набавкама. 
       
 
 

ПОМОЋНИК  МИНИСТРА   
    НАЧЕЛНИКА СЕКТОРА  

  
 
                           Жељко Веселиновић 


