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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
                        07 број  404-ЈН-64/19-9 

Датум: 16.07.2019. 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 о стручној оцени понуда 07 број 404-ЈН-64/19-8 од 28.06.2019. године, 
доносим 
 

О Д Л У К У 
о обустави поступка јавне набавке, ЈН број 64/19 

 
 

1. ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности услуга са закључењем оквирног споразума 
са поновним отварањем - Услуга испитивања и одвожења котловског отпада, ЈН број 64/19 из разлога 
што нису испуњени услови сходно члану 40. став 2. тачка 2. ЗЈН-а 
 
 2. Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 
 
 3.  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 
 

1.  На основу члана 39, 40. и 40а Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању поступка јавне набавке 
мале вредности услуга са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције, 07 
број 404-ЈН-64/19-02 од 17.06.2019. године, Министарство унутрашњих послова, као Наручилац, 
спровело је поступак јавне набавке мале вредности услуга са закључењем оквирног споразума са 
поновним отварањем конкуренције - Услуга испитивања и одвожења котловског отпада, ЈН број 64/19. 
 

        2. Процењена вредност јавне набавке износи 3.500.000,00 динара без ПДВ-а, и то: 
 

    За 2019. годину износи 1.500.000,00 динара без ПДВ-а; 
    За 2020. годину износи 1.000.000,00 динара без ПДВ-а; 
    За 2021. годину износи 1.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
 

   Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2019. годину, 
економска класификација 4239. 

 
         Наручилац је предвидео да је критеријум за издавање наруџбенице најнижа понуђена цена. 
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        3. Рок за подношење понуда био је 25.06.2019. године до 10:00 часова.  

 
        4. Благовремено је понуду доставио следећи понуђач: 
 

1) Komunalno preduzeće „Dimničar“ AD, Београд, Делиградска 26  

 
5. Поступак отварања понуда спроведен је дана 25.06.2019. године, са почетком у 12:00 часова, а окончан 
истог дана у 12:15 часова. 
 
 

II 
 

        Након разматрања понуде утврђено је следеће: 
 
1) Да је понуда понуђача Komunalno preduzeće „Dimničar“ AD, Београд, Делиградска 26 са 
подизвођачем „ANAHEM“ doo, Београд, Моцартова 10, 07 број 404-ЈН-64/18-06 од 25.06.2019. 
године,  прихватљива у складу са чланом 3. став 1. тачка 33) ЗЈН-а.   
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 25.06.2019.  године у 07:48 часова.  
 
Како је понуђач Komunalno preduzeće „Dimničar“ AD, Београд, Делиградска 26 са подизвођачем 
„ANAHEM“ doo, Београд, Моцартова 10, доказао да испуњава све обавезне услове из члана 75. као и 
додатне услове из члана 76. ЗЈН-а захтеване конкурсном документацијом његова понуда је оцењена као 
прихватљива, сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 
 

 
III 

 
  У поступку јавне набавке мале вредности услуга са закључењем оквирног споразума са поновним 
отварањем конкуренције - Услуга испитивања и одвожења котловског отпада, ЈН број 64/19, Наручилац 
је прибавио следећу прихватљиву понуду понуђача: 
  
1) Komunalno preduzeće „Dimničar“ AD, Београд, Делиградска 26,  

 
   Поступак је спроведен у складу са чл. 39., 40. 40а. Закона о јавним набавкама ради закључења 
оквирног споразума, и то оквирног споразума једног наручиоца са најмање 2 (два) понуђача на период 
од 3 (три) године.  
   Конкурсном документацијом предвиђено је да када настане потреба Наручиоца за предметним 
услугама, Наручилац ће на основу члана 40а. став 2. тачка 2. ЗЈН-а, поновним отварањем конкуренције 
позвати све Добављаче са којима је закључио оквирни споразум да доставе понуду за тражене услуге и 
применом критеријума најнижа понуђена цена изабраће Добављача и закључиће наруџбеницу, сходно 
достављеним доказима о испуњавању обавезних и додатних услова. 
   С обзиром на напред наведено, а у вези са чињеницама да је наручилац прибавио само једну 
прихватљиву понуду, закључењем оквирног споразума са једним Понуђачем не би било економски 
оправдано јер се не може обезбедити конкуренција у складу са чланом 40. став 2. тачка 2. ЗЈН-а. 
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   Закључењем оквирног споразума са једним понуђачем Наручилац не би могао у складу са 
начелима ефикасности и економичности да добије најнижу цену за тражене услуге, која би била 
остварена у случају постојања конкуренције добављача. 
 

IV 
 
   Сходно свему наведеном помоћник министра - начелник Сектора, обуставља поступак јавне 
набавке мале вредности услуга са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем 
конкуренције: Услуга испитивања и одвожења котловског отпада, ЈН број 64/19 из разлога што нису 
испуњени услови сходно члану 40. став 2. тачка 2. ЗЈН-а.  
     
 
На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 
Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 5(пет) дана од дана објаве ове Одлуке на 
Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама.       
 
 
 
 
                                                                                                             ПОМОЋНИК МИНИСТРА  
                                                                                                                  НАЧЕЛНИК СЕКТОРА  
 
 
                                           Жељко Веселиновић 


