
 

 
Република Србије 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Сектор за материјално финансијске послове  
07 број 404 - ЈН-25/20-07 
06.08.2020. године 
Б е о г р а д 
  
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 
68/15) у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за јавну набавку добара: 
Уље сунцокретово, ЈН број 25/20, доносим 
 
 

О Д Л У К У 
 
 

1. ОБУСТАВЉА СE отворени поступак са закључењем оквирног споразума за јавну 
набавку добара: Уље сунцокретово, ЈН број 25/20, из разлога што у предметном 
поступку није прибављена ниједна понуда. 
  
2. Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 
 
3. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року 
од три дана од дана доношења. 
 
 
                О б р а з л о ж е њ е: 
 
На основу члана 32., 40. и 40а. Закона о јавним набавкама и Одлуке о покретању поступка 
јавне набавке добара 07 број 404-ЈН-25/20-02 од 30.06.2020. године, Министарство 
унутрашњих послова као Наручилац, спровело је отворени поступак са закључењем 
оквирног споразума за јавну набавку добара: Уље сунцокретово, ЈН број 25/20. 
 
Процењена вредност јавне набавке за три године је 25.000.000,00 без ПДВ-а и то:  
- за 2020. годину  износи 5.000.000,00 динара без ПДВ-а,  
- за 2021. годину износи  11.000.000,00 динара без ПДВ-а и 
- за 2022. годину  износи 9.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 
Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 
2020. годину, економска класификација 4268.  

 
Наручилац је предвидео да ће се одлука о закључењу оквирног споразума донети на основу 
критеријума најнижа понуђена цена. 
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За предметни поступак Наручилац је дана 17.12.2019. године, у складу са одредбом члана 
59. Закона о јавним набавкама објавио претходно обавештење о намери да спроведе 
поступак јавне набавке. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација 
објављени су дана 14.07.2020. године на Порталу Управе за јавне набавке, Службеном 
гласнику Републике Србије и на сајту Министарства унутрашњих послова.  

 
Рок за подношење понуда био је 29.07.2020. године до 10:00 часова. 
 
Утврђено је да понуду благовремено није доставио ниједан понуђач. 
 
Неблаговремених понуда није било. 
     
С обзиром да Наручилац није добио ниједну понуду и да се нису стекли услови за 
закључење оквирног споразума, поступак јавне набавке се на основу члана 109. Закона о 
јавним набавкама 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 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            
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