
 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијке послове 
07 број 404-ЈН-288/18-09 
Датум: 16.05.2019. 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 јавној набавци мале вредности услуга - Одржавање система видео надзора на 
граничним прелазима, ЈН  број 288/18,  доносим 
 

О Д Л У К У 
о обустави јавне набавке мале вредности 

ЈН  број 288/18 
 
1. ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности услуга- Одржавање система 

видео надзора на граничним прелазима, ЈН  број 288/18,  из разлога што у предметном 
поступку Наручилац није прибавио ниједну прихватљиву понуду. 

 
2. ОДБИЈА СЕ понуда понуђача „Smart Building Technologies“ d.o.o., Земун-Београд 

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 јавне набавке мале 
вредности услуга 07 број 404-ЈН-288/18-02 од 31.12.2018. године Министарство унутрашњих 
послова као Наручилац, спровело је јавну набавку мале вредности услуга - Одржавање система 
видео надзора на граничним прелазима, ЈН  број 288/18. 
 
 Процењена вредност предметне јавне набавке износи 2.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 

 Критеријум за избор најповољније понуде: најнижа понуђена цена.  
 
 Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 
2018. годину, економска класификација 4252. 
 

1 
 



            Рок за доставу понуда био је 10.04.2019. године до 10:00 часова. 
 
 Благовремено је  понуду доставио следећи понуђач: 
 

1. „Smart Building Technologies“ d.o.o., улица Радоја Дакића 7, Земун-Београд. 
  

Поступак отварања понуда спроведен је дана 10.04.2019. године, са почетком у 12:00  
часова, а окончан истог дана у 12:20 часова. 
 
 

II 
 

Након разматрања понуде утврђено је следеће:  
 

 а) да је понуда понуђача „Smart Building Technologies“ d.o.o. Београд-Земун, улица 
Радоја Дакића 7, 07 број 404-ЈН-288/18-06 од 09.04.2019. године, неприхватљива, с 
обзиром да нису кумулативно испуњени услови у складу са чланом  3. став 1. тачка 33. а у вези 
са чланом 106. став 1. тачка 5.  Закона о јавним набавкама. 
 

Понуђач „Smart Building Technologies“ d.o.o. Београд-Земун, улица Радоја 
Дакића 7, доставио је понуду 07 број 404-ЈН-288/18-06 од 09.04.2019. године. Понуда је 
благовремена, пристигла је дана 09.04.2019. године у 11:25 часова. 
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ-ЦЕНА РАДНОГ САТА: 20.000,00 динара без ПДВ-
а; 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: најнижа понуђена цена. Избор понуђача вршиће се на основу 
критеријума најниже понуђене цене радног сата сервисера, односно просечне вредности цене 
радног сата сервисера. 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне 
јавне набавке. 
ТРАЈАЊЕ  УГОВОРА: Уговор се закључује до финансијске реализације или важи  на 
период до годину дана од дана обостраног  потписивања, у зависности који услов пре 
наступи. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 
износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања уговора. 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: месечно, у року од 45 дана од пријема фактуре, а након 
извршеног квалитативног пријема и пријема записника извршених услуга од стране крајњег 
корисника, који је оверен од стране овлашћеног лица добављача услуга и од стране 
овлашћеног лица из крајњег корисника, 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: Београд и гранични прелази. 

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: 7 дана од дана пријема захтева за услугу одржавања. 
РОК ИСПОРУКЕ ЗА ЗАМЕНСКЕ КОМПОНЕНТЕ: 30 дана од дана пријема захтева 
Наручиоца. 
ГАРАНЦИЈА НА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ: у трајању од 12 месеци од дана извршења услуге. 
ГАРАНЦИЈА НА УГРАЂЕНЕ КОМПОНЕНТЕ: 12 месеци од дана уградње компоненте. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде. 
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Детаљним прегледом понуде утврђено је да понуђач „Smart Building Technologies“ 

d.o.o. Београд-Земун, улица Радоја Дакића 7, није уз понуду доставио Поглавље III 
конкурсне документације „Врста; техничке карактеристике-Спецификација; место извршења;  
рок извршења“. Предметном конкурсном документацијом у Поглављу V „Упутство 
понуђачима како да сачине понуду“,  прописано је да је понуђач у обавези да наведено 
поглавље потпише, чиме потврђује да у потпуности разуме и прихвата опис услуге 
Одржавања система видео надзора на граничним прелазима и да исто  достави у својој 
понуди. У конкретном случају понуђач у својој понуди није доставио поглавље III конкурсне 
документације, а из других достављених доказа се не може утврдити да понуђач прихвата све 
услове предметне набавке. Имајући у виду све напред наведено понуда је оцењена као 
неприхватљива, с обзиром да садржи битне недостатке због којих Наручилац није могао да 
утврди њену стварну садржину. 
 
 

III 
 

    С обзиром да Наручилац није прибавио ниједну прихватљиву понуду, јавна набавка мале 
вредности услуга: Одржавање система видео надзора на граничним прелазима, ЈН број 
288/18, 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            
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