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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-329/19-13 

15.06.2020. године 
Б е о г р а д 

 
 
 
 На основу члана 108 и 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-329/19-12 од 12.03.2020. године у 
отвореном поступку јавне набавке услуга: Контрола безбедности хране, воде и санитарни прегледи 
запослених, ЈН број 329/19, доносим 
 
 

О Д Л У К У 
 

1. ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговор у отвореном поступку јавне набавке услуга обликованом по партијама - 
Контрола безбедности хране, воде и санитарни прегледи запослених, ЈН број 329/19 

 
За партију 1 – Одсек Београд, понуђачу „Градски завод за јавно здравље“, Београд, ул. Булевар 
Деспота Стефана 54а на износ процењене вредности од 2.500.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност 
понуде понуђача према оквирним количинама износи 1.486.800,00 динара без ПДВ-а); 
 
За партију 2 – Одсек Нови Сад, понуђачу „Институт за јавно здравље Војводине“, Нови Сад, ул. 
Футошка 121 на износ процењене вредности од 950.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде 
понуђача према оквирним количинама износи 791.154,00 динара без ПДВ-а); 
 
За партију 3 – Одсек Краљево, понуђачу „Завод за јавно здравље Краљево“, Краљево, Слободана 
Пенезића 16 на износ процењене вредности од 700.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде 
понуђача према оквирним количинама износи 439.200,00 динара без ПДВ-а); 
 
За партију 4 – Одсек Врање, понуђачу „Завод за јавно здравље Врање“, Врање, ул. Јована Јанковића 
Лунге 1 на износ процењене вредности од 550.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде 
понуђача према оквирним количинама износи 394.840,00 динара без ПДВ-а) и 
 
За партију 5 – Одсек Ужице, понуђачу „Завод за јавно здравље Ужице“, Ужице, Др Веселина 
Маринковића 4 на износ процењене вредности од 450.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде 
понуђача према оквирним количинама износи 323.108,00 динара без ПДВ-а); 
 
2. ОБУСТАВЉА СЕ поступак за Партију 6. – Одсек  Ниш, из разлога што наручилац није прибавио 

ниједну понуду. 
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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. Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке 
услуга, 07 број 404-ЈН-329/19-02 од 31.12.2019. године, Министарство унутрашњих послова, као Наручилац, 
спровело је отворени поступак јавне набавке услуга обликован по партијама: Контрола безбедности хране, 
воде и санитарни прегледи запослених - ЈН број 329/19. 
 
Процењена вредност јавне набавке износи: 5.500.000,00 динара без ПДВ-а, и то: 
Партија 1 - Одсек Београд, износи 2.500,000,00 динара без ПДВ-а. 
Партија 2 - Одсек Нови Сад, износи 950.000,00 динара без ПДВ-а. 
Партија 3 - Одсек Краљево, износи 700.000,00 динара без ПДВ-а. 
Партија 4 - Одсек Врање, износи 550.000,00 динара без ПДВ-а. 
Партија 5 - Одсек  Ужице, износи 450.000,00 динара без ПДВ-а. 
Партија 6 - Одсек  Ниш, износи 350.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2019. годину, 
економска класификација 4252. 
           
Рок за подношење понуда био је 10.03.2019. године до 10,00 сати.  
 
Благовремено су понуде доставили следећи понуђачи: 
 
- „Завод за јавно здравље Краљево“, Краљево, Слободана Пенезића 16;  за партију: 3,  
- „Завод за јавно здравље Ужице“, Ужице, Др Веселина Маринковића 4; за партију: 5,  
- „Институт за јавно здравље Војводине“, Нови Сад, ул. Футошка 121; за партију: 2,  
- „Завод за јавно здравље Врање“, Врање, ул. Јована Јанковића Лунге 1; за партију: 4,  
- „Градски завод за јавно здравље“, Београд, ул. Булевар Деспота Стефана 54а; за партију: 1,  
Поступак отварања понуда спроведен је дана 10.03.2020. године, са почетком у 12:00 часова, а окончан истог 
дана у 12,20 часова. 

 

II 
 
Након разматрања понуда утврђено је следеће: 
 
Партија 1 – Одсек Београд 
Да је понуда понуђача „Градски завод за јавно здравље“, Београд, ул. Булевар Деспота Стефана 54а, 07 
број 404-ЈН-329/19-10 од 09.03.2020. године, прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона 
о јавним набавкама. 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 09.03.2020. године у 14:28 часова.  
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Понуђени су следећи услови набавке:  
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ: 1.486.800,00 динара без ПДВ-а. 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: најнижа понуђена  цена. 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне набавке. 

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана, односно до финансијске реализације 

у зависности који услов пре наступи. 

ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: Цена фиксна у динарима до окончања уговора. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА:  У року од 45 дана од дана пријема фактуре у складу са чланом 3. и 4. Закона о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 113/17). 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: Самачки хотел „Бежанијска Коса“ – Љубинке Бобић 14, Београд; 

Ресторан „29. Новембра“ – Булевар Деспота Стефана 107, Београд; Ресторан „Кнеза Милоша 101“ – Кнеза 

Милоша 101, Београд; Ресторан „13. Мај – Батајница“ – Батајнички пут бб, Београд; Ресторан „Сарајевска „ 

– Сарајевска 34, Београд; Ресторан „Липовица“ – Липовачки пут бб, Београд; Ресторан „Макиш“ – 

Обреновачки пут бб,  Београд; Ресторан „СИВ- 2“- Булевар Зорана Ђинђића 104,  Београд и Ресторан 

„Палата Србије“ – Булевар Михаила Пупина 2, Београд.  

ДИНАМИКА И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: За ставке под редним бројем 1 и 2 из образца понуде услугу 

је потребно извршавати  једном месечно, а за ставку под редним бројем 3 из образца понуде једном у шест 

месеци у  року од три дана од дана пријема захтева Наручиоца.  

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 120 дана од дана отварања понуде. 

Како је понуђач „Градски завод за јавно здравље“, Београд, ул. Булевар Деспота Стефана 54а, доказо да 
испуњава све захтеве предвиђене техничком спецификацијом, све обавезне услове из члана 75, као и 
додатне услове из члана 76. ЗЈН-а захтеване конкурсном документацијом, понуда понуђача 07 број 404-ЈН-
329/19-10 од 09.03.2020. године, је оцењена као прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. 
Закона о јавним набавкама. 
 
Партија 2 – Одсек Нови Сад 
Да је понуда понуђача „Институт за јавно здравље Војводине“, Нови Сад, ул. Футошка 121, 07 број 404-
ЈН-329/19-08 од 09.03.2020. године, прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним 
набавкама. 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 09.03.2020. године у 10:38 часова.  
 

Понуђени су следећи услови набавке:  

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ: 791.154,00 динара без ПДВ-а. 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: најнижа понуђена  цена. 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне набавке. 

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана, односно до финансијске реализације 

у зависности који услов пре наступи. 

ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања уговора. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА:  У року од 45 дана од дана пријема фактуре у складу са чланом 3. и 4. Закона о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 113/17). 
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МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:  ЦОПО „Сремска Каменица“ – Сремска Каменица, Железничка 22; 

Наставни Центар „Клиса“ – Радослава Продановића бб; Ресторан „Краља Петра“ – Нови Сад, Краља Петра 

11 и Настави Центар „Кула“ – Кула, Исе Бајића бб. 

ДИНАМИКА И РОК  ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: За ставке под редним бројем 1 и 2 из образца понуде услугу 

је потребно извршавати једном месечно, а за ставку под редним бројем 3 из образца понуде једном у шест 

месеци у  року од три дана од дана пријема захтева Наручиоца.  

Напомена: У НЦ. «Кула» у време одржавања курсева –узимање хране и брисева за анализу по захтеву 

Наручиоца. 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде. 

Како је понуђач „Институт за јавно здравље Војводине“, Нови Сад, ул. Футошка 121, доказо да 
испуњава све захтеве предвиђене техничком спецификацијом, све обавезне услове из члана 75, као и 
додатне услове из члана 76. ЗЈН-а захтеване конкурсном документацијом, понуда понуђача 07 број 404-ЈН-
329/19-08 од 09.03.2020. године, је оцењена као прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. 
Закона о јавним набавкама. 
 
Партија 3. Одсек Краљево 
1) Да је понуда понуђача „Завод за јавно здравље Краљево“, Краљево, Слободана Пенезића 16, 07 број 
404-ЈН-329/19-06 од 09.03.2020. године, прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о 
јавним набавкама. 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 09.03.2020. године у 09:54 часова.  
Понуђени су следећи услови набавке:  

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ: 439.200,00 динара без ПДВ-а. 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: најнижа понуђена  цена. 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне набавке. 

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана, односно до финансијске реализације 

у зависности који услов пре наступи. 

ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања уговора. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА:  У року од 45 дана од дана пријема фактуре у складу са чланом 3. и 4. Закона о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 113/17). 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:   

За узорковање хране и брисева у објектима: 

Одмаралиште «Променада» Брњачка Бања, Врњачка 25; Ресторан «Краљево -Жандармерија» Краљево, 

Авијатичарска бб. 

ДИНАМИКА И РОК  ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: За ставке под редним бројем 1 и 2 из образца понуде услугу 

је потребно извршавати  једном месечно, а за ставку под редним бројем 3 из образца понуде једном у шест 

месеци у  року од три дана од дана пријема захтева Наручиоца.  

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде. 

Како је понуђач „Завод за јавно здравље Краљево“, Краљево, Слободана Пенезића 16, доказо да 
испуњава све захтеве предвиђене техничком спецификацијом, све обавезне услове из члана 75, као и 
додатне услове из члана 76. ЗЈН-а захтеване конкурсном документацијом, понуда понуђача 07 број 404-ЈН-
329/19-06 од 09.03.2020. године, је оцењена као прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. 
Закона о јавним набавкама. 
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Партија 4. Одсек Врање 
Да је понуда понуђача „Завод за јавно здравље Врање“, Врање, ул. Јована Јанковића Лунге 1, 07 број 404-
ЈН-329/19-09 од 09.03.2020. године, прихватљива у складу са чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а.  
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 09.03.2020. године у 13:25 часова. 

 

Понуђени су следећи услови набавке:  

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ: 394.840,00 динара без ПДВ-а. 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: најнижа понуђена  цена. 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне набавке. 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана, односно до финансијске реализације 
у зависности који услов пре наступи. 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања уговора. 
НАЧИН ПЛАЋАЊА:  У року од 45 дана од дана пријема фактуре у складу са чланом 3. и 4. Закона о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 
Србије“, број 113/17). 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:   
Ресторан  „Врање“, Врање, Матије Гупца 5, Ресторан „Цакановац“, Прешево и Објекат “Ристовац”село  
Ристовац. 
ДИНАМИКА И РОК  ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: За ставке под редним бројем 1,2 и 3 из образца понуде 
услугу је потребно извршавати  једном месечно, а за ставку под редним бројем 4 из образца понуде једном у 
шест месеци у  року од три дана од дана пријема захтева Наручиоца. 
Напомена: У објекту „Ристовац“, село Ристовац, испитивање хигијенске исправности воде за пиће по 
захтеву Наручиоца услуга. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде. 
Како је понуђач „Завод за јавно здравље Врање“, Врање, ул. Јована Јанковића Лунге 1, доказо да 
испуњава све захтеве предвиђене техничком спецификацијом, све обавезне услове из члана 75, као и 
додатне услове из члана 76. ЗЈН-а захтеване конкурсном документацијом, понуда понуђача 07 број 404-ЈН-
329/19-09 од 09.03.2020. године, је оцењена као прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. 
Закона о јавним набавкама. 
 
Партија 5. Одсек  Ужице 
Да је понуда понуђача „Завод за јавно здравље Ужице“, Ужице, Др Веселина Маринковића 4, 07 број 
404-ЈН-329/19-07 од 09.03.2020. године, прихватљива у складу са чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а.  
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 09.03.2020. године у 09:54 часова. 

 
Понуђени су следећи услови набавке:  
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ: 323.108,00 динара без ПДВ-а. 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: најнижа понуђена  цена. 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне набавке. 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана, односно до финансијске реализације 
у зависности који услов пре наступи. 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања уговора. 
НАЧИН ПЛАЋАЊА:  У року од 45 дана од дана пријема фактуре у складу са чланом 3. и 4. Закона о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике 
Србије“, број 113/17). 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: За узорковање хране и брисева у објектима: Одмаралиште «Нарцис», 
Златибор, насеље Језеро 9. 
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ДИНАМИКА И РОК  ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: За ставке под редним бројем 1 и 2 из образца понуде услугу 
је потребно извршавати  једном месечно, а за ставку под редним бројем 3 из образца понуде једном у шест 
месеци у  року од три дана од дана пријема захтева Наручиоца.  
-  У НЦ. «Јасеново» само у време одржавања курсева –узимање намирница и брисева за анализу по захтеву 
Наручиоца.  
- испитивање хигијенске исправности воде за пиће по захтеву Наручиоца услуга. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде. 
Како је понуђач „Завод за јавно здравље Ужице“, Ужице, Др Веселина Маринковића 4, доказо да 
испуњава све захтеве предвиђене техничком спецификацијом, све обавезне услове из члана 75, као и 
додатне услове из члана 76. ЗЈН-а захтеване конкурсном документацијом, понуда понуђача 07 број 404-ЈН-
329/19-07 од 09.03.2020. године, је оцењена као прихватљива сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. 
Закона о јавним набавкама. 
 

Партија 6. Одсек  Ниш, Наручилац није прибавио ниједну понуду. 
 

III 
 
Наручилац је прибавио прихватљиве понуде понуђача: 
 
„Завод за јавно здравље Краљево“, Краљево, Слободана Пенезића 16;  за партију: 3,  
„Завод за јавно здравље Ужице“, Ужице, Др Веселина Маринковића 4; за партију: 5,  
„Институт за јавно здравље Војводине“, Нови Сад, ул. Футошка 121; за партију: 2,  
„Завод за јавно здравље Врање“, Врање, ул. Јована Јанковића Лунге 1; за партију: 4,  
„Градски завод за јавно здравље“, Београд, ул. Булевар Деспота Стефана 54а; за партију: 1 
  
Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена цена. 
 

IV 
 

На основу наведено помоћник министра – начелник Сектора у отвореном поступку јавне набавке услуга, 
обликован по партијама: Контрола безбедности хране, воде и санитарни прегледи запослених - ЈН број 
329/19, уговор додељује: 

 
За партију 1 – Одсек Београд, понуђачу „Градски завод за јавно здравље“, Београд, ул. Булевар 
Деспота Стефана 54а на износ процењене вредности од 2.500.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност 
понуде понуђача према оквирним количинама износи 1.486.800,00 динара без ПДВ-а); 
 
За партију 2 – Одсек Нови Сад, понуђачу „Институт за јавно здравље Војводине“, Нови Сад, ул. 
Футошка 121 на износ процењене вредности од 950.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде 
понуђача према оквирним количинама износи 791.154,00 динара без ПДВ-а); 
 
За партију 3 – Одсек Краљево, понуђачу „Завод за јавно здравље Краљево“, Краљево, Слободана 
Пенезића 16 на износ процењене вредности од 700.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде 
понуђача према оквирним количинама износи 439.200,00 динара без ПДВ-а); 
 
За партију 4 – Одсек Врање, понуђачу „Завод за јавно здравље Врање“, Врање, ул. Јована Јанковића 
Лунге 1 на износ процењене вредности од 550.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде 
понуђача према оквирним количинама износи 394.840,00 динара без ПДВ-а) и 
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За партију 5 – Одсек  Ужице, понуђачу „Завод за јавно здравље Ужице“, Ужице, Др Веселина 
Маринковића 4; на износ процењене вредности од 450.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде 
понуђача према оквирним количинама износи 323.108,00 динара без ПДВ-а) 
 
и обуставља се поступак за Партију 6. – Одсек  Ниш, из разлога што Наручилац није прибавио ниједну 
понуду. 

 
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 и интернет страници Наручиоца, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним 
набавкама.  
 
 
 
 
 

             ПОМОЋНИК МИНИСТРА 
                 НАЧЕЛНИК СЕКТОРА 
             
             __________________________                        
                     Жељко Веселиновић        


