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Б е о г р а д 
 
       На основу члана 57. ст. 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
број 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство унутрашњих послова, Београд, Кнеза 
Милоша 103, објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  
 
НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Министарству унутрашњих послова. 
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Булевар Зорана Ђинђића 104. 
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: www.mup.gov.rs. 
ВРСТА НАРУЧИОЦА: Орган државне управе. 
ВРСТА ПРЕДМЕТА: Добра. 
Поступак јавне набавке спроводи  се као отворени поступак са закључењем оквирног 
споразума са поновним отварањем конкуренције: Закуп мобилних санитарних кабина, 
за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 175/19 

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА: ОРН:ПА02-Закуп; 
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 5.400.000,00 БЕЗ ПДВ-А И ТО:  
-ЗА 2019.ГОДИНУ 2.700.000,00 ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А 
-ЗА 2020.ГОДИНУ 2.700.000,00 ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена. 
БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА: Једна         
РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке услуга: Закуп мобилних 
санитарних кабина, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 175/19, 
спроведен је у складу са чл. 32., 40. 40а. Закона о јавним набавкама ради закључења 
оквирног споразума, и то оквирног споразума једног наручиоца са најмање 2 (два) 
понуђача на период од две године. Конкурсном документацијом предвиђено је да када 
настане потреба Наручиоца за предметним услугама, Наручилац ће, на основу чл. 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 изабрати Добављача и закључити наруџбеницу, 
сходно достављеним доказима о испуњавању обавезних и додатних услова. 
Имајући у виду напред наведено, а у вези са чињеницама да је наручилац прибавио 
само једну прихватљиву понуду и да у предметном оквирном споразуму нису били 
унапред утврђени сви услови за доделу уговора/издавање наруџбенице, те стога не би 
било економски оправдано закључити оквирни споразум само са једним понуђачем а 
нити би се могла обезбедити конкуренција сходно чл. 40. став 2. тачка 2. ЗЈН-а. У 
конкретном случају, закључењем оквирног споразума само са једним понуђачем 
Наручилац не би могао у складу са начелом ефикасности и економичности да добије 
најнижу цену за тражене услуге, а која би могла бити остварена једино у случају 
постојања конкуренције међу понуђачима. 
КАДА ЋЕ ПОСТУПАК БИТИ ПОНОВО СПРОВЕДЕН: у току 2020. године. 


