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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Сектор за материјално-финансијске послове 

07 број 404-ЈН-181/19-9 
08.10.2019. године 

Б е о г р а д 
 
 

 На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 
68/15), Извештаја о стручној оцени понуда 07 број 404-ЈН-181/19-08 од 01.10.2019. године у 
отвореном поступку јавне набавке услуга са закључењем оквирног споразума- шлепање возила на 
територији Републике Србије за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН 181/19 доносим 
 
 

О Д Л У К У 
о обустави поступка 

 

1. ОБУСТАВЉА СЕ   отворени поступак јавне набавке услуга са закључењем оквирног споразума  - 
Шлепање возила на територији Републике Србије за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН 
181/19, из разлога што Наручилац није добио ниједну прихватљиву понуду.  
 
2. ОДБИЈА СЕ понуда понуђача „АМСС ЦЕНТАР“ д.о.о. Београд, Рузвелтова 19 као 
неприхватљива. 
 

3. Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 

4. 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. 40. и 40а.  Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке  услуга са закључењем оквирног споразума 07 број 404-ЈН-181/19-02 од 30.08.2019. године, 
Министарство унутрашњих послова као Наручилац, спровело је отворени поступак јавне набавке услуга  
са  закључењем оквирног споразума на период од три године (за 2019. ,2020. и 2021. године) 
 

        Процењена вредност јавне набавке за три године износи 18.000.000,00 динара без ПДВ-а; 
 

Опис 2019. година 2020. година 2021. година 

Шлепање возила на 

територији Републике 
Србије 

6.000.000,00 дин. без 
ПДВ-а 
 

6.000.000,00 дин. без 
ПДВ-а 
 

6.000.000,00 дин.  
без ПДВ-а 
 

Укупно за све три 
године: 

                         18.000.000,00 динара без ПДВ-а 
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       Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2019. 
годину, економска класификација 4229. 
            
       Рок за подношење понуда био је 30.09.2019. године до 10:00 часова. 
 
       Благовремено  је  понуду доставио  следећи понуђач:  
 

Р.б Назив понуђача  

1 

„АМСС ЦЕНТАР“ д.о.о. Београд, Рузвелтова 19, који је наступио са следећим 
подизвођачима: 
1. „АМК МАГНЕТ ЦЕНТАР ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА“ д.о.о. Сомбор, Вељка Петровића 16 ; 

2. ПД „АМСС СД“  д.о.о.,  Смедерево, Горанска 45; 

3. ПД „АМСС БАНАТ“ д.о.о.,Кикинда, Јована Јовановића Змај 20; 

4. „АУТОМОТО- ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР“ д.о.о., Зрењанин, Чарнојевићева ; 

5. ПД  ЗА САОБРАЋАЈ И ТУРИЗАМ И ТРГОВИНУ „АМК“ д.о.о., Шабац, Мачванска 95; 

6. „АУТО ЦЕНТАР СРЕМ“ д.о.о.,  Сремска Митровица, Фрушкогорска 85А; 

7. ПД „АМС ББ“ д.о.о.,Бајина Башта, 12 јул 37; 

8. ПД „АМСС ИСТОК“  д.о.о., Бољевац, Магистрални пут бб; 

9. „АУТО БАЗА 1987“  д.о.о., Ужице, Милоша Обреновића 22; 

10. ПРОИЗВОДНО И ПОРМЕНТО И УСЛУЖНО „ СТАРА ЈЕЛА“д.о.о., Пријепоље, 

Бјелопољски пут; 

11. „БАВАРИА МОТОРРАД ПРИСЛОНИЦА“  д.о.о, Прислоница бб; 

12. „ЛАЂАР 020“ д.о.о., Нови Пазар, Пилорета 1А; 
13. ПД „АМС 1987 КШ“ д.о.о., Крушевац, Газиместанска 32; 

14. ПД „ЗА УСЛУГЕ  ТОПЛИЦА-КОНСАЛТИНГ“  д.о.о., Прокупље, Драгољуба Ракића 7; 

15. „АУТО МЛ АНТИЋ“ д.о.о., Врање, Радничка 6; 
16. „АУТО-МОТО ДРУШТВО ЛЕ“ д.о.о., Лесковац, Ђорђа Димитријевића 11; 

17. ПД „АМСС ЈУГО-ИСТОК“ д.о.о., Димитровград,  Градина бб. 

 

 
 Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена 

 

       Неблаговремених понуда није било. 
    
       Поступак отварања понуда спроведен је дана 30.09.2019. године, са почетком у 12:00, и окончан  
истог дана у 12:41часова.                                        
                                                                             
               

II 
 

                                                     
         Након разматрања понуде утврђено је следеће: 
 
а) да је понуда понуђача „АМСС ЦЕНТАР“ д.о.о. Београд, Рузвелтова 19, који је наступио са 
подизвођачима,  07 број 404-ЈН-181/19-06 од 30.09.2019. 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 2. 
Закона о јавним набавкама. 
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Понуђенe су следеће цене и услови набавке: 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПО ЈЕДНОМ ПРЕЂЕНОМ КИЛОМЕТРУ  БЕЗ ПДВ-а за 
2019. годину: 100,00 динара; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПО ЈЕДНОМ ПРЕЂЕНОМ КИЛОМЕТРУ СА  ПДВ-ом за 
2019. годину: 120,00 динара; 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПО ЈЕДНОМ ПРЕЂЕНОМ КИЛОМЕТРУ БЕЗ  ПДВ-а за 
2020. годину: 100,00 динара; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПО ЈЕДНОМ ПРЕЂЕНОМ КИЛОМЕТРУ СА ПДВ-ом за 
2020. годину: 120,00 динара; 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПО ЈЕДНОМ ПРЕЂЕНОМ КИЛОМЕТРУ БЕЗ  ПДВ-а за 
2021. годину: 100,00 динара; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПО ЈЕДНОМ ПРЕЂЕНОМ КИЛОМЕТРУ СА ПДВ-ом за 
2021. годину: 120,00 динара; 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПО ЈЕДНОМ ПРЕЂЕНОМ КИЛОМЕТРУ БЕЗ ПДВ-а 
ПОНУДЕ ЗА ТРИ ГОДИНЕ (2019., 2020. и 2021. годину) 300,00 динара; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПО ЈЕДНОМ ПРЕЂЕНОМ КИЛОМЕТРУ СА ПДВ-ом 
ПОНУДЕ ЗА ТРИ ГОДИНЕ (2019., 2020. и 2021. годину) 360,00 динара. 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: Најнижа понуђена цена. 
 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде. 
 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање Добаљачу вршиће се на основу рачуна и записника о 
извршеној услузи који се достављају по свакој извршеној услузи, или по извршењу већег броја услуга, у 
року до 45 дана од дана пријема уредно пријема рачуна.  
Фактурисање ће се вршити према цени по једном пређеном километру tour-retour из понуде која важи 
за целу територију Републике Србије. 
Напомена: Рачун се издаје за свако возило појединачно по извршеној услузи шлепања и мора да 
садржи број и датум уговора, модел возила, број регистарских таблица, тачан број пређених 
километара за услугу tour-retour, релацију пута којом је извршено шлепање (пренос) возила, као и 
датум извршења предметне услуге. 
 
ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ЦЕНЕ: Јединичне цене су фиксне за цео период реализације предметне 
набавке. У цену морају да буду урачунати сви зависни трошкови које је понуђач имао у вези са 
пружањем предметне услуге (утовар, истовар, превоз, путарина и сви др. зависни трошкови). 
 
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. 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која 
ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.  
 
НАЧИН, МЕСТО И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:  Предметна услуга врши се сукцесивно према 
динамици коју утврди Наручилац, на локацијама које утврди Наручилац на територији Републике 
Србије. 
  
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде. 
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Прегледом понуде утврђено је да понуђач „АМСС ЦЕНТАР“ д.о.о. Београд, Рузвелтова 19, који је 
наступио са подизвођачима, није доставио за локацију ППУ Суботица доказe о  испуњености  
кадровског и техничког капацитета  односно да има минимум једно запослено лице - квалификованог 
возача и  једно возило за шлепање (пренос) возила по пункту односно теритоирји ППУ. У понуди  
понуђача у делу под називом „ списак пунктова на територији РС“ на свом меморандуму понуђач је  
навео да поседује пункт на адреси - Шарла Де Гола 31, Бачка Топола на територији ППУ Суботица.  
Такође, утврђено је  да понуда садржи и изјаву понуђача где наводи да има партнера на територији 
ППУ Суботице, али  да партнер није  био у могућности да  због смртног случаја ужег члана породице 
на време достави тражену документацију.  
Имајући у виду напред наведено, понуда понуђача АМСС ЦЕНТАР“ д.о.о. Београд, Рузвелтова 19, 
који је наступио са подизвођачима 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 2. Закона о јавним 
набавкама. 
                                                                                        
            
                                                                                III 

         У  отвореном поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке услуга  – Шлепање 
возила на територији Републике Србије за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН 181/19, 
Наручилац није прибавио ниједну прихватљиву  понуду. 
            
                                                                                   IV 
            

             С обзиром да Наручилац није добио ниједну прихватљиву понуду  и да се нису стекли услови 
за закључење оквирног споразума, поступак јавне набавке се на основу члана 109. ЗЈН-а обуставља. 
 
 
 

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        


