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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијке послове 
07 број 404-ЈН-214/18-9 

Датум: 02.04.2019. године 
Б е о г р а д 

  
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 
и 68/15) у поступку за јавну набавку мале вредности радова - Израда пројектне документације 
котларнице и инсталације централног грејања у ВСБ Мије Ковачевића, ЈН број 214/18, 
доносим 
 

О Д Л У К У 
о обустави поступка јавне набавке, ЈН број 214/18 

 
1. ОБУСТАВЉА СЕ поступак за јавнe набавкe мале вредности радова - Израда пројектне 

документације котларнице и инсталације централног грејања у ВСБ Мије Ковачевића, ЈН 
број 214/18, из разлога што у предметном поступку Наручилац није прибавио ниједну 
прихватљиву понуду. 

 
2. ОДБИЈА СЕ понуда понуђача „РК ТЕХНИКА ПРОЈЕКТ“ д.о.о., Нови Сад, Булевар 

Деспота Стефана 4, као неприхватљива. 
 
3. Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 
 
4. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, 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. Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању отвореног 
поступка јавне набавке радова 07 број 404-ЈН-214/18-02 од 05.11.2018. године Министарство 
унутрашњих послова као Наручилац, спровело је поступак јавне набавке мале вредности 
радова:  Израда пројектне документације котларнице и инсталације централног грејања у ВСБ 
Мије Ковачевића, ЈН број 214/18. 
 
        Процењена вредност јавне набавке је 1.500.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
       Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 
2018. годину, економска класификација 5114. 
 
       Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена цена.  
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       Благовремено је понуду доставио следећи понуђач:  
 

1) „РК ТЕХНИКА ПРОЈЕКТ“ д.о.о., Нови Сад, Булевар Деспота Стефана 4 
       

       Поступак отварања понуда спроведен је дана 18.03.2019. године, са почетком у 12:00 
часова, а окончан истог дана у 12:10  часова. 
 
       Након разматрања понудe утврђено је: 

 
а) да је понуда понуђача „РК ТЕХНИКА ПРОЈЕКТ“ д.о.о., Нови Сад, Булевар Деспота 
Стефана 4, 07 број 404-ЈН-214/18-06, неприхватљива из разлога што je укупна вредност 
понуде премашила процењену вредност набавке која износи 1.500.000,00 динара без ПДВ-а, 
чиме кумулативно нису испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 
 
Понуђач „РК ТЕХНИКА ПРОЈЕКТ“ д.о.о., Нови Сад, Булевар Деспота Стефана 4, 
доставио је понуду 07 број 404-ЈН-214/18-06 од 18.03.2019. године. Понуда је благовремена тј. 
пристигла је дана 18.03.2019. године у 09:15 часова.  
 
Понуђенe су следеће цене и услови набавке: 
 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: 4.100.000,00 динара без ПДВ-а; 

 КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: најнижа понуђена 

цена. 

 ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ вредности понуде за 

предметну набавку. 

 ТРАЈАЊЕ УГОВРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана 

обостраног  потписивања. 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 ПЛАЋАЊА:  У   року   до   45  дана  од  дана  испостављених  и  обострано  
оверених  рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 113/17) рачунајући од 
дана уредно примљеног рачуна. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рок 
плаћања сe рачуна од дана службеног пријема рачуна/ ситуација. 

 ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања уговора. 

 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 65 дана од дана отварања понуде. 

 РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА:  

 Рок за израду Идејног пројекта као и елабората заштите од пожара према техничкој 

спецификацији Наручиоца у року од 20 дана од дана добијања писменог захтева 

Наручиоца. 

 Рок за израду Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење према техничкој 

спецификацији Наручиоц у року од 20 дана од дана добијања писменог захтева 

Наручиоца. 
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  С обзиром да Наручилац није прибавио ниједну прихватљиву понуду, поступак за 
јавну набавку мале вредности радова - Израда пројектне документације котларнице и 
инсталације централног грејања у ВСБ Мије Ковачевића, ЈН број 214/18 се обуставља. 
 
         На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву ове Oдлуке. 
  
      
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 и интернет страници Наручиоца,  сходно члану 149. 
став 6. Закона о јавним набавкама.  
 
 
 
 

ПОМОЋНИК МИНИСТРА 
    НАЧЕЛНИК СЕКТОРА  
             

           _______________________ 

                         Жељко Веселиновић            


