
 
 
 
Република Србија                                                                                                
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА                                                                                                  
Сектор за материјално финансијске послове 
07 број 404-ЈН-73/19-13-1  
07.10.2019. године                      
Б е о г р а д 

            
 

На основу члана 144. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије” 
број 18/2016) помоћник министра - начелник Сектора доноси 
 

  Р Е Ш Е Њ Е  
 

1. ИСПРАВЉА СЕ Одлука о закључењу оквирног споразума у отвореном поступку јавне набавке 
услуге са поновним отварањем конкуренције: Сервисирање угоститељске електро опреме, ЈН број 
73/19 на период од три године на износ процењене вредности од 10.100.000,00 динара без ПДВ-а, 
07 број 404-ЈН-73/19-13 од 31.07.2019. године на следећи начин:  
 
Мења се став 1. Изреке тако да уместо „за 2020. годину на износ процењене вредности од 
3.000.000,00 динара без ПДВ-а и за 2021. годину на износ процењене вредности од 4.600.000,00 
динара без ПДВ-а“, треба да стоји: „за 2020. годину на износ процењене вредности од 4.000.000,00 
динара без ПДВ-а и за 2021. годину на износ процењене вредности од 3.600.000,00 динара без ПДВ-
а“. 
 
Мења се тачка 2. Образложења Одлуке тако да уместо „за 2020. годину на износ процењене 
вредности од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а и за 2021. годину на износ процењене вредности од 
4.600.000,00 динара без ПДВ-а“, треба да стоји: „за 2020. годину на износ процењене вредности од 
4.000.000,00 динара без ПДВ-а и за 2021. годину на износ процењене вредности од 3.600.000,00 
динара без ПДВ-а“. 

 
Мења се тачка 9. Образложења Одлуке тако да уместо „за 2020. годину на износ процењене 
вредности од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а и за 2021. годину на износ процењене вредности од 
4.600.000,00 динара без ПДВ-а“, треба да стоји „за 2020. годину на износ процењене вредности од 
4.000.000,00 динара без ПДВ-а и за 2021. годину на износ процењене вредности од 3.600.000,00 
динара без ПДВ-а“. 

 
2. У осталом делу одлука остаје непромењена. 

 
3. Решење производи правно дејство од када и Одлука која се исправља.   

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Министарство унутрашњих послова је на основу члана 108. Закона о јавним набавкама, спровело 
отворени поступак јавне набавке  услуга: Сервисирање угоститељске електро опреме и дана 31.07.2019. 
године донело Одлуку о закључењу оквирног споразума 07 број 404-ЈН-73/19-13.  
 
 Приликом објављивања Одлуке о закључењу оквирног споразума на Порталу јавних набавки и 
интернет страници МУП-а, Наручилац је утврдио очигледну техничку грешку у предметној Одлуци. 
Наиме, наручилац је на страни 1/5 у ставу 1 Изреке, страни 2/5 тачка 2. и страни 2/5 тачка 9.  
Образложења, погрешно унео износ процењене  вредности тако да уместо „за 2020. годину на износ 



процењене вредности од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а и за 2021. годину на износ процењене вредности 
од 4.600.000,00 динара без ПДВ-а“, треба да стоји „за 2020. годину на износ процењене вредности од 
4.000.000,00 динара без ПДВ-а и за 2021. годину на износ процењене вредности од 3.600.000,00 динара без 
ПДВ-а“. 
 
Чланом 144. Закона о општем управном поступку, прописано је да орган увек може да исправи своје 
решење или његове оверене преписе и уклони грешке у именима или бројевима, писању или рачунању и 
друге очигледне нетачности. 
 
Како је евидентно да је током писања текста одлуке о додели уговора дошло до очигледне техничке грешке, 
Наручилац је у складу са одредбама члана 144. Закона о општем управном поступку, извршио исправку 
исте. Наведеном исправком се не мења предмет набавке, општи услови, критеријум за избор понуђача, како 
је дефинисано конкурсном документацијом и понудом изабраног добављача с посебним освртом на 
чињеницу да је у предвиђеном поступку достављена само једна благовремена понуда . Такође се ни на који 
начин не нарушава начело једнакости понуђача, обезбеђивања конкуренције, ефикасности и 
економичности нити друга начела прописана Законом о јавним набавкама.  
 
Имајући у виду све напред наведено, одлучено је као у диспозитиву.  
 
 
       
          ПОМОЋНИК МИНИСТРА  
                                                                                                   НАЧЕЛНИК СЕКТОРА 
 
                                                                                          
     Жељко Веселиновић  


