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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Сектор за материјално-финансијске послове 

07 број 404-ЈН-193/19-9 
20.11.2019. 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-193/19-08 од 25.10.2019. године у поступку 
јавне набавке мале вредности услуга са закључењем оквирног споразума- Одвоз хемијског и 
биолошког отпада из ДНК лабораторије и др, за потребе Министарства унутрашњих послова,  
ЈН  број 193/19  доносим 
 

О Д Л У К У 
о обустави поступка 

 

1. ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности услуга са закључењем оквирног 
споразума - Одвоз хемијског и биолошког отпада из ДНК лабораторије и др, за потребе 
Министарства унутрашњих послова, ЈН број 193/19, из разлога што Наручилац није добио 
ниједну прихватљиву понуду.  
 

2. ОДБИЈА СЕ понуда понуђача „MITECО-KNEŽEVAC“ д.о.о. Београд, Ослобођења 39 који је 
наступио са подизвођачима „REMONDIS MEDISON“ д.о.о., Зрењанин, др Ђорђа Радића 1, „BREM 
GROUP“ д.о.о. Београд, Ослобођења 39б и „ANAHEN“ д.о.о. Београд, Моцартова 10 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 39. 40. и 40а.  Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности услуга са закључењем оквирног споразума 07 број 404-ЈН-193/19-02 од 
07.10.2019. године, Министарство унутрашњих послова као Наручилац, спровело је поступак јавне 
набавке мале вредности услуга са закључењем оквирног споразума на период од три године (за 2019. 
,2020. и 2021. године) 
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        Процењена вредност јавне набавке за три године износи: 3.600.000,00 динара без ПДВ-а и то: 
 

Опис 2019. година 2020. година 2021. година 

Одвоз хемијског и 
биолошког отпада из 

ДНК лабораторије и др, 
за потребе Министарства 

унутрашњих послова 

1.600.000,00 дин. без 
ПДВ-а 
 

1.000.000,00 дин. без 
ПДВ-а 
 

1.000.000,00 дин.  
без ПДВ-а 
 

Укупно за све три 
године: 

                          3.600.000,00 динара без ПДВ-а 

     
       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 18.10.2019. године до 10:00 часова.  

       Благовремено  је  понуду доставио  следећи понуђач:  
 
              „MITECО-KNEŽEVAC“ д.о.о. Београд, Ослобођења 39 који је наступио са подизвођачима 
„REMONDIS MEDISON“ д.о.о., Зрењанин, др Ђорђа Радића 1, „BREM GROUP“ д.о.о. Београд, 
Ослобођења 39б и „ANAHEN“ д.о.о. Београд, Моцартова 10. 
 

 Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
 

       Неблаговремених понуда није било. 
    
       Поступак отварања понуда спроведен је дана 18.10.2019. године, са почетком у 11:00 часова и 
окончан  истог дана у 11:26 часова.                                        
                                                                                           

II 
 

                                                    ПРЕГЛЕД ПОНУДА 
 

1) Да је понуда понуђача „MITECО-KNEŽEVAC“ д.о.о. Београд, Ослобођења 39, који је 
наступио са подизвођачима, „REMONDIS MEDISON“ д.о.о., Зрењанин, др Ђорђа Радића 1, 
„BREM GROUP“ д.о.о. Београд, Ослобођења 39б и „ANAHEN“ д.о.о. Београд, Моцартова 10             
07 број 404-ЈН-193/19-06 од 18.10.2019. 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. 
        
       Понуђач „MITECО-KNEŽEVAC“ д.о.о. Београд, Ослобођења 39, који је наступио са 
подизвођачима, доставио је понуду број 07- 404-ЈН-193/19-6.  
 
  Понуда је благовремена, тј. пристигла je дана 18.10.2019. године у 08:49 часова.  
 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 
ИЗНОСИ БЕЗ ПДВ-а: износи 1.196.937,50 динара. 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ СА 
ПДВ-ом: износи 1.436.325,00 динара. 
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 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 
ИЗНОСИ БЕЗ ПДВ-а: износи 1.196.937,50 динара. 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ СА 
ПДВ-ом: износи 1.436.325,00 динара 
 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 
ИЗНОСИ БЕЗ ПДВ-а: износи 1.196.937,50 динара. 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ СА 
ПДВ-ом: износи 1.436.325,00 динара 
 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА СВЕ 
ТРИ ГОДИНЕ БЕЗ ПДВ-а: износи 3.590.812,50 динара.  

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА СВЕ 
ТРИ ГОДИНЕ СА ПДВ-ом: износи 4.308.975,00 динара.  
 

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: Најнижа понуђена цена по години; 
- ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на процењену вредност предметне набавке;  
- ВАЖЕЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана или важи до финансијске 

реализације; 
- ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: Цена фиксна у динарима до окончања уговора; 
- РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: у року до 45 дана по извршеној услузи и пријему фактуре и 

доказа о категораизацији отпада и документа о кретању отпада, у складу са чланом 3. и 4. Закона 
о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник 
Републике Србије“, број 119/12, 68/15, 113/17). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача; 

- МЕСТО ПРЕУЗИМАЊА БИОЛОШКО-ХЕМИЈСКОГ ОТПАДА: Просторије 
Наручиоца на следећим локацијама: 

 Локација број 1. - НЦКФ Београд, Седиште, Кнеза Милоша 103, Београд;  

 Локација број 2. - Одељење НЦКФ,  Београд, Деспота Стефана 107, Београд; 

 Локација број 3. - Одсек РЦКФ, Пап Павла 46, Нови Сад; 

 Локација број 4. - Одсек РЦКФ, Наде Томић 14, Ниш и  

 Локација број 5. - Одсек РЦКФ, Норвешких интернираца бб, Ужице. 
- РОК  И ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: РОК  И ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА 

УСЛУГА: Понуђач/Добављач се обавезује да прво преузимање из ДНК лабораторије  на свим 
локацијама изврши у року од  30 радних дана  од дана потписивања Уговора док ће остала 
преузимања извршити  у року  од максимално  30 радних дана од дана пријема писаног захтева 
крајњег корисника Наручиоца. 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: Минимум 60 дана од дана отварања понуде  
ВРСТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Предметни поступак се спроводи у складу са чл. 39., 40. 
и 40а. Закона о јавним набавкама ради закључења оквирног споразума, и то оквирног споразума 
једног наручиоца Министарства унутрашњих послова Републике Србије са најмање два 
понуђача односно са свим понуђачима који испуне обавезне услове за учешће у поступку јавне 
набавке сходно члану 75. ЗЈН,  и додатане услове сходно члану 76. ЗЈН, посебне захтеве и друге 
захтеве у погледу околности од којих зависи прихватљивост понуде и дефинисане у конкурсној 
документацији.  
      Оквирни споразум се закључује на период од 3 (три) године, а ступа на снагу даном 
обостраног потписивања свих учесника споразума. Током периода важења овог важења 
оквирног споразума, предвиђа се закључивање уговора о јавној набавци, у зависности од 
стварних потреба Наручиоца. 
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             Увидом у понуду понуђача „MITECО-KNEŽEVAC“ д.о.о. Београд, Ослобођења 39, утврђено 
је да је у предметном поступку јавне набавке учествује са подизвођачима „REMONDIS MEDISON“ 
д.о.о., Зрењанин, др Ђорђа Радића 1, који ће према садржини понуде извршити 3% укупне вредности 
набавке и то део набавке који се односи на папирни отпад/плочице у виду тестова, реагенса из ДНК-а, 
„BREM GROUP“ д.о.о. Београд, Ослобођења 39б, који ће према садржини понуде извршити 3% 
укупне вредности набавке и то део набавке који се односи на кадровски капацитет и „ANAHEN“ 
д.о.о., Београд, Моцартова 10 који ће према садржини понуде извршити 2% укупне вредности набавке 
и то део који се односи на карантеризацију отпада. 
          
          Наручилац је у Поглављу IV конкурсне документације „Услови за учешће у поступку јавне 
набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова“,  јасно захтевао од понуђача да располаже одређеним финансијским, кадровским и техничким 
капацитетом чију испуњеност доказује достављањем захтеваним доказа. Поред наведеног, наручилац је 
јасно предвидео да у случају да понуђач поднесе понуду са подизвођачем, дужан је да за истог достави 
доказе о испуњености  захтеваних додатних услова. 
 
        Прегледом понуде понуђача „MITECО-KNEŽEVAC“ д.о.о. Београд, Ослобођења 39 утврђено 
је да иста не садржи доказ који се односи на испуњење кадровског капацитета да понуђач има најмање 
једног запосленог или радно агажованог саветника за хемикалије најмање шест месеци пре 
објављивања позива за предемтну набавку. 
         Даљим прегледом понуде утврђено је да је уз исту доставио уговор о пословно техничкој сарадњи 
са „BREM GROUP“ д.о.о. Београд. У достављеном уговором о пословно техничкој сарадњи наведено 
је да се „BREM GROUP“ д.о.о. Београд обавезује да понуђачу „MITECО-KNEŽEVAC“ д.о.о. 
Београд, између осталог, уступа стручни кадар (саветника за хемикалије) за извршење предмета јавне 
набавке, док остале доказе које се односе на захтеване додатне  услове (финансијски и технички 
капацитет)  понуђач за наведеног подизвођача није доставио.  
          Утврђено је да  понуђач за подизвођаче „REMONDIS MEDISON“ д.о.о., Зрењанин, др Ђорђа 
Радића 1 и „ANAHEN“ д.о.о., Београд, Моцартова 10 није  доставио  захтеване доказае конкурсном 
документацијом о испуњености додтаних услова (финансијски, технички и кадровски капацитет).  
 
        Одредбама члана 80. ЗЈН којима је установљена могућност да се поднесе понуда са подизвођачем 
ради учешћа у поступку јавне набавке није прописано да понуђач и подизвођачи могу заједнички 
испунити додатне услове за учешће у предметној јавној набавци. Заједничко испуњавање додатних 
услова за учешће у поступку јавне набавке је одредбама ЗЈН предвиђено само у случају да се група 
понуђача определи да поднесе заједничку понуду, с обзиром да је чланом 81. став 2. ЗЈН прописано да 
сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1. до 4. овог 
закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди 
другачије.  
         Услед наведеног, а узимајући у обзир и став Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних набавки у Решењу бр. 4-00-919/2018 од 22.11.2018.године, бр.4-00-830/2018 од 
28.09.2018.године као и чињанице да према одредбама ЗЈН-а, али и предметном конкурсном 
документацијом понуђач и подизвођач не могу заједно да испуне додатне услове за учешће у поступку 
јавне набавке, Наручилац је  понуду понуђача „MITECО-KNEŽEVAC“ д.о.о. Београд, Ослобођења 
39 са подизвођачима оценио као неприхватљиву из разлога што није доказао да испуњава део 
траженог кадровског капацитета, као и стога што у својој понуди није доставио за  подизвођаче доказе 
о испињености захтевани додатних услова.   
      Понуда понуђача „MITECО-KNEŽEVAC“ д.о.о. Београд, Ослобођења 39 је оцењена као 
неприхватљива  с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. у вези са 
чланом 106. став 1. тачка 2. ЗЈН а. 
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III 

 
     У поступку мале вредности са закључењем оквирног споразума јавне набавке услуга – Одвоз 

хемијског и биолошког отпада из ДНК лабораторије и др, за потребе Министарства 
унутрашњих послова, ЈН број 193/19, 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 5 (пет) дана од дана објаве 
одлуке на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама. 
 
 
 
 
 

                                 ПОМОЋНИК МИНИСТРА 
                                     НАЧЕЛНИК СЕКТОРА  
   

               

                               _______________________ 

                                               Жељко Веселиновић        


