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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Сектор за материјално-финансијске послове 

07 број 404-ЈН-21/20-09 
 13.10.2020. 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-21/20-08 од 28.09.2020. године у 
отвореном поступку јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума: Ауто-дијагностички 
уређаји, ЈН број 21/20, доносим 

 

О Д Л У К У 
о закључењу оквирног споразума  

 
 

1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Оквирни споразум у отвореном поступаку јавне набавке добара: Ауто-
дијагностички уређаји, ЈН број 21/20, на период од 3 (три) године (за 2020., 2021. и 2022. годину) са 
понуђачима:  

 

 „MARINKOVIĆ-HOFMANN“ д.о.о. Београд – Велика Моштаница, ул. Десетог октобра бр. 
3, на износ процењене вредности јавне набавке за 2020. годину, 2021. годину и 2022. годину од 
7.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 
2020. годину, 2021. годину и 2022. годину износи 4.464.000,00 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 496.000,00 динара без ПДВ-а); 
 

 за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 
количинама од 4.500.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 
оквирним количинама за 2021. годину износи 2.976.000,00 динара без ПДВ-а); 
 

 за 2022. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 
количинама од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 
оквирним количинама за 2022. годину износи 992.000,00 динара без ПДВ-а), и 

 
 

 „AUTOSFERA“ д.о.о. Београд – Земун, ул. Угриновачка бр. 223б, на износ процењене 
вредности јавне набавке за 2020. годину, 2021. годину и 2022. годину од 7.000.000,00 динара без 
ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. годину, 2021. 
годину и 2022. годину износи 5.606.000,00 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 614.000,00 динара без ПДВ-а); 
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  за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 
количинама од 4.500.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 
оквирним количинама за 2021. годину износи 3.744.000,00 динара без ПДВ-а); 
 

 за 2022. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 
количинама од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према 
оквирним количинама за 2022. годину износи 1.248.000,00 динара без ПДВ-а). 

 

2.  Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 
 

3. 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 са закључењем оквирног споразума јавне набавке добара, 07 број 404-ЈН-21/20-02 од 
30.06.2020. године, Министарство унутрашњих послова као Наручилац, спровело је отворени поступак 
јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума на период од три године (за 2020., 2021. и 
2022. годину): Ауто-дијагностички уређаји, ЈН број 21/20. 

 
Процењена вредност јавне набавке за три године износи 7.000.000,00 динара без ПДВ-а, и то: 

        
- За 2020. годину: 500.000,00 динара без ПДВ-а; 
- За 2021. годину: 4.500.000,00 динара без ПДВ-а; 
- За 2022. годину: 2.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Критеријум за избор најповољније понуде: најнижа понуђена цена по години. 

 

Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2020. 
годину, економска класификација 5122. 

  
Рок за подношење понуда био је 04.09.2020. године до 10:00 часова. 

 
Благовремено су понуду доставили следећи понуђачи: 
 

 1. „MARINKOVIĆ-HOFMANN“ д.о.о. Београд – Велика Моштаница, ул. Десетог октобра бр. 3, 

      2. „AUTOSFERA“ д.о.о. Београд – Земун, ул. Угриновачка бр. 223б. 
 
Поступак отварања понуда спроведен је дана 04.09.2020. године, са почетком у 12:00 часова, а 

окончан истог дана у 12:15 часова. 
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II 
 

Након разматрања понуда утврђено је следеће: 
 
1) Да је понуда понуђача „MARINKOVIĆ-HOFMANN“ д.о.о. Београд – Велика Моштаница, 

ул. Десетог октобра бр. 3, 07 бр. 404-ЈН-21/20-06 од 04.09.2020. године са укупном понуђеном ценом 
за оквирне количине за 2020. 2021. и 2022. годину у износу од 4.464.000,00 динара без ПДВ-а, 
прихватљива, у складу са одредбама члана 3. став 1 тачка 33. ЗЈН–а. 

        
Понуђач „MARINKOVIĆ-HOFMANN“ д.о.о. Београд – Велика Моштаница, ул. Десетог 

октобра бр. 3, доставио  је понуду 07 бр. 404-ЈН-21/20-06 од 04.09.2020. године. Понуда је 
благовремена, тј. пристигла је дана 04.09.2020. године у 08:51 часова.  
   

Понуђени су следећи услови набавке:  
 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2020. годину износи: 496.000,00 
динара, 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2021. годину износи: 2.976.000,00 
динара, 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2021. годину износи: 992.000,00 
динара, 

 Укупна вредност понуде према оквирним количинама без ПДВ-а за све три године износи: 
4.464.000,00 динара, 

 Укупна вредност понуде према оквирним количинама са ПДВ-ом за све три године износи: 
5.356.800,00 динара.  
 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена по години. 

ВРЕДНОСТ И ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум се закључује на три 
године, минимум са два понуђача/добављача, а може и више који буду испунили обавезне и додатне 
услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и захтеви у погледу других околности од којих 
зависи прихватљивост понуде, а који су дефинисани конкурсном документацијом. Предмет оквирног 
споразума је утврђивање услова за закључење уговора за предметно добро. Уколико наручилац не 
добије унапред одређени број прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни споразим и 
са мањим бројем понуђача, односно са једним. 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: 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. 
Наручилац задржава право да у складу са предвиђеним финансијском средствима за ову набавку  повећа 
или смањи оквирну количину.  
РОК ИСПОРУКЕ: 55 дана од дана закључења Уговора, у складу са писаним захтевом Наручиоца. 
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: По захтеву Наручиоца. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 (деведесет) дана од дана отварања понуде. 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање се врши у року до 45 дана по испоруци добара, пријему 
појединачних  фактура и извршеном кванитатнивном  и квалитативном  пријему, у складу са чланом 3. 
и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени 
гласник Републике Србије“, број 119/12). Свака отпремница је праћена фактуром са бројем уговора. 
Плаћају се стварно примљене количине. 
МЕСТА ИСПОРУКЕ: Централни магацин МУП-а, Милорада Јовановића 7-9, Београд. 
ГАРАНЦИЈА: 24 месеца од дана испоруке. 
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Наручилац задржава право да, по потреби, промени наведене оквирне количине тражених добара, 
с тим да се набавка евентуалних додатних количина врши по ценама које не могу бити више од цена из 
понуде Понуђача и искључиво до назначене вредности уговора, при чему таква промена количина важи 
од наредног дана од дана обавештења Понуђача о промени количина. 

  
Како је понуђач „MARINKOVIĆ-HOFMANN“ д.о.о. Београд – Велика Моштаница, ул. 

Десетог октобра бр. 3, испунио све захтеве дефинисане конкурсном документацијом, понуда је 
оцењена као прихватљива, сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 

 
2) Да је понуда понуђача „AUTOSFERA“ д.о.о. Београд – Земун, ул. Угриновачка бр. 223б, 07 

бр. 404-ЈН-21/20-07 од 04.09.2020. године, са укупном понуђеном ценом за оквирне количине за 2020. 
2021. и 2022. годину у износу од 5.606.000,00 динара без ПДВ–а, прихватљива, у складу са одредбама 
члана 3. став 1 тачка 33. ЗЈН–а. 
 

Понуђач „AUTOSFERA“ д.о.о. Београд – Земун, ул. Угриновачка бр. 223б, доставио је 
понуду 07 бр. 404-ЈН-21/20-07 од 04.09.2020. године. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 
04.09.2020. године у 09:33 часова.  

  
Понуђени су следећи услови набавке:  

 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2020. годину износи: 614.000,00 динара. 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2021. годину износи: 3.744.000,00 
динара. 

 Укупна вредност понуде за оквирне количине без ПДВ-а за 2022. годину износи: 1.248.000,00 
динара. 

 Укупна вредност понуде према оквирним количинама без ПДВ-а за све три године износи: 
5.606.000,00 динара.  

 Укупна вредност понуде према оквирним количинама са ПДВ-ом за све три године износи: 
6.727.200,00 динара.  
 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена по години. 

ВРЕДНОСТ И ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум се закључује на три 
године, минимум са два понуђача/ добављача, а може и више који буду испунили обавезне и додатне 
услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и захтеви у погледу других околности од којих 
зависи прихватљивост понуде, а који су дефинисани конкурсном документацијом. Предмет оквирног 
споразума је утврђивање услова за закључење уговора за предметно добро. Уколико наручилац не 
добије унапред одређени број прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни споразим и 
са мањим бројем понуђача, односно са једним. 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: 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. 
Наручилац задржава право да у складу са предвиђеним финансијском средствима за ову набавку  повећа 
или смањи оквирну количину.  
РОК ИСПОРУКЕ: 60 дана од дана закључења Уговора, у складу са писаним захтевом Наручиоца. 
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: По захтеву Наручиоца. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 (деведесет) дана од дана отварања понуде. 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање се врши у року до 45 дана по испоруци добара, пријему 
појединачних  фактура и извршеном кванитатнивном  и квалитативном  пријему, у складу са чланом 3. 
и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени 
гласник Републике Србије“, број 119/12). Свака отпремница је праћена фактуром са бројем уговора. 
Плаћају се стварно примљене количине. 
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МЕСТА ИСПОРУКЕ: Централни магацин МУП-а, Милорада Јовановића 7-9, Београд. 
ГАРАНЦИЈА: 24 месеца од дана испоруке. 
 

Имајући у виду чињеницу да се Оквирни споразум за предметну јавну набавку закључује на износ 
процењене вредности јавне набавке на период од 3 (три) године, и да исти важи до утрошка средстава, 
те да се по Оквирном споразуму никако не би могло извршити плаћање изнад процењене вредности, а 
како је  понуђач „AUTOSFERA“ д.о.о. Београд – Земун, ул. Угриновачка бр. 223б, дао цену за 2020. 
годину према оквирним количинама у износу од 614.000.000 динара без ПДВ-а, а које премашује 
процењену вредност предметне набавке за 2020. годину (узимајући у обзир и став Републичке комисије 
за заштиту права у поступцима јавних набавки у Решењу бр. 4-00-1131/2015 од 01.07.2015. године), 
понуда понуђача „AUTOSFERA“ д.о.о. Београд – Земун, ул. Угриновачка бр. 223б, оцењена је као 
прихватљива. 
 

Наручилац задржава право да, по потреби, промени наведене оквирне количине тражених добара, 
с тим да се набавка евентуалних додатних количина врши по ценама које не могу бити више од цена из 
понуде Понуђача и искључиво до назначене вредности уговора, при чему таква промена количина важи 
од наредног дана од дана обавештења Понуђача о промени количина. 

  
Како је понуђач „AUTOSFERA“ д.о.о. Београд – Земун, ул. Угриновачка бр. 223б, испунио 

све захтеве дефинисане конкурсном документацијом, понуда је оцењена као прихватљива, сходно 
одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 
 
 

III 
 
 

У отвореном поступку јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума: Ауто-
дијагностички уређаји, ЈН број 21/20, Наручилац је прибавио следеће прихватљиве понуде:  

 

 Понуда понуђача „MARINKOVIĆ-HOFMANN“ д.о.о. Београд – Велика Моштаница, ул. 
Десетог октобра бр. 3, 07 број 404-ЈН-21/20-06 од 04.09.2020. године, по понуђеној цени за оквирне 
количине за 2020. годину у износу од 496.000,00 динара без ПДВ-а, за 2021. годину у износу од 
2.976.000,00 динара без ПДВ-а и за 2022. годину у износу од 992.000,00 динара без ПДВ-а, што укупно 
за све три године према окиврним количинама износи 4.464.000,00 динара без ПДВ-а, и 

 

 Понуда понуђача „AUTOSFERA“ д.о.о. Београд – Земун, ул. Угриновачка бр. 223б, 07 
број 404-ЈН-21/20-07 од 04.09.2020. године, по понуђеној цени за оквирне количине за 2020. годину у 
износу од 614.000,00 динара без ПДВ-а, за 2021. годину у износу од 3.744.000,00 динара без ПДВ-а и за 
2022. годину у износу од 1.248.000,00 динара без ПДВ-а, што укупно за све три године према окиврним 
количинама износи 5.606.000,00 динара без ПДВ-а. 

 
Прихватљиве понуде оцењиване су применом критеријума: најнижа понуђена цена по години. 
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IV 
 

      Сходно наведеном, помоћник министра - начелник Сектора доноси Одлуку о закључењу 
Оквирног споразума у отвореном поступку јавне набавке добара: Ауто-дијагностички уређаји, ЈН 
број 21/20 на период од три године (за 2020., 2021. и 2022. годину) са понуђачима: 
 

1) „MARINKOVIĆ-HOFMANN“ д.о.о. Београд – Велика Моштаница, ул. Десетог октобра 
бр. 3, на износ процењене вредности јавне набавке за 2020. годину, 2021. годину и 2022. годину од 
7.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 
2020. годину, 2021. годину и 2022. годину износи 4.464.000,00 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 496.000,00 динара без ПДВ-а); 

    - за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 

од 4.500.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 

2021. годину износи 2.976.000,00 динара без ПДВ-а); 

 - за 2022. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 

од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 

2022. годину износи 992.000,00 динара без ПДВ-а). 

2) „AUTOSFERA“ д.о.о. Београд – Земун, ул. Угриновачка бр. 223б, на износ процењене 
вредности јавне набавке за 2020. годину, 2021. годину и 2022. годину од 7.000.000,00 динара без ПДВ-
а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 2020. годину, 2021. годину и 2022. 
годину износи 5.606.000,00 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 614.000,00 динара без ПДВ-а); 

    - за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 

од 4.500.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 

2021. годину износи 3.744.000,00 динара без ПДВ-а); 

 - за 2022. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним количинама 

од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама за 

2022. годину износи 1.248.000,00 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 


