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             РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

           ПОРЕСКА УПРАВА 

   Број: 000-404-01-00279/2017-J0115 

       Дана: 18.09.2017. године 

                 Б е о г р а д 

                   

На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), Решења Владе РС о постављењу вршиоца дужности помоћника 

директора Пореске управе у Министарству финансија 24 Број: 119-4565/2017 од 

29.05.2017. године и Решења о преносу овлашћења Број: 000-119-00-05556-10-2//2015-

I0001 од 03.08.2017. године, в.д. помоћника директора доноси: 

  

 
О Д Л У К У 

  o обустави поступка јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 000/1/2017 

 
I ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности, услуге – обављање 

обавезних здравствених прегледа запослених у Пореској управи, спроведен по Позиву за 

подношење понуда, објављеном 28.08.2017. године  на Порталу јавних набавки и 

интернет адреси наручиоца. 

        II Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца 

у складу са чланом 109. став 3. Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана 

доношења. 

       III Обавештење о обустави поступка објавити на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца, у складу са чланом 109. став 4. Закона о јавним 

набавкама, у року од 5 дана од коначности одлуке.   

  

 

                                       О б р а з л о ж е њ е 

 

Назив и адреса наручиоца, односно пословно име: Министарство финансија, Пореска 

управа, Централа, Београд, Саве Машковића 3-5. 

Интернет страница наручиоца: www.purs.gov.rs/javne-nabavke      

Врста наручиоца: Орган државне управе. 

Број и датум доношења одлуке о покретању поступка: 000-404-01-00279/2017-J0115 

од  22.08.2017. године. 

Врста предмета: услуге 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: услуге – 

обављање обавезних здравствених прегледа запослених у Пореској управи.  

Назив и ознака из општег речника набавке: 85100000 – здравствене услуге. 

Подаци из плана набавке који се односе на предметну јавну набавку:  

Средства одобрена Пореској управи Законом о буџету РС за 2017. годину („Сл. гласник 

РС“, бр. 99/2016), члан 5. и 8. на разделу 16 Глава: 16.2, Функција 110, Економска 

класификација: 424 (424311- Здравствена заштита по уговору. 

 Јавна набавка је предвиђена финансијским планом и Планом јавних набавки Пореске 

управе за 2017. годину број 000-401-00-278/2016-Ј0115 од 25.01.2017. године,   класа 4 - 

услуге , редни број 1.15.  

 

http://www.purs.gov.rs/javne-nabavke
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Процењена вредност јавне набавке: 125.000,00 динара, без ПДВ-а,  150.000,00 динара, 

са ПДВ-ом.  

 Основни подаци о понуђачима и елементима понуде :   

            Поступак отварања понуда спроведен је  дана 08.09.2017. године, са почетком у 

13:00 часова, о чему је сачињен Записник о отварању понуда број: 000-404-01-

00279/2017-J0115 од 08.09.2017. године, који је по окончању поступка отварања понуда  

уручен понуђачу електронским путем.                    

            Благовремено до 12:00 часова 08.09.2017.године достављена је 1 (једна) понуда 

следећег понуђача: 

Понуда са подизвођачем:  

- Понуђач: Дом Здравља „ Др Милутин Ивковић“ Палилула, ул. Кнез Данилова 16, 

Београд, матични број 07036965, ПИБ 100123514. 

- Подизвођач: Завод за лабораторијску дијагностику „Biomedica“, ул. Пожешка 

бр.67а, Београд, матични број 17637606, ПИБ 104122125,  

заведена под бројем 000-404-01-00295/2017-Ј0119 од 08.09.2017. године.   

     Елементи понуде: 

Укупна вредност понуде дата у обрасцу понуде, износи 182.000,00 динара , без ПДВ-а,  

Рок извршења услуге: 7 дана од дана достављања Захтева Наручиоца, 

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 

  

У циљу утврђивања прихватљивости понуде у смислу члана 3. став 1. тачка 31. 

32. и 33. ЗЈН, Комисија за предметну јавну набавку утврдила је следеће: 

 

У достављеној понуди понуђач је поднео следеће доказе и то:  

 

 За испуњеност обавезних услова из члана 75. став (1.) тачка 1) до 4) и члана 

75. став (2) Закона, понуђач је  доставио: 
- Изјаве Понуђача и Подизвођача, (Образац изјаве 5. и 5а. у поглављу V  

конкурсне документације), оверене и потписане од стране овлашћених лица, 

којима понуђач и подизвођач, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђују да испуњавају горе наведене обавезне услове, (из 

члана 75. ЗЈН), за учешће у поступку јавне набавке, а који су дефинисани 

Конкурсном документацијом.  

- За понуђача: Решење АПР-а број БПН 673/2013 од 17.10.2013.године о упису 

у регистар понуђача и Решење АПР-а, из регистра понуђача, бр. БПН 

2377/2016 од 15.08.2016. године о регистрацији промене законског 

заступника, што је проверено дана 13.09.2017. год.  увидом на интернет 

страници АПР-а , www.apr.gov.rs . 

- За подизвођача: Решење АПР-а број БПН 2826/2015 од 08.07.2015.год. о 

упису у регистар понуђача, што је проверено дана 13.09.2017. год.  увидом на 

интернет страници АПР-а , www.apr.gov.rs . 

      

 За испуњеност обавезних услова из члана 75. став (1.) тачка 5) Да има важећу 

дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, 

ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, Понуђач је доставио 

Фотокопију Решења надлежног Министарства здравља о испуњености услова за 

обављање делатности која је предмет јавне набавке и то: 

- За понуђача: Решење број: 53-00-00116/2015-07 од 16.04.2015. године; 

- За подизвођача: Решење број: 510-01-149/2006-02 од 22.12.2006. године. 

 За испуњеност додатних услова из члана 76. Закона, предвиђених 

конкурсном документацијом понуђач је доставио следеће: 

http://www.apr.gov.rs/
http://www.apr.gov.rs/
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- За доказивање испуњености услова финансијског капацитета, да понуђач у 

периоду од 6 месеци пре објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки није био неликвидан, Понуђач је доставио потврду 

НБС од 07.09.2017.године да нема евидентираних дана блокаде за дати 

период, што је и потврђено, дана 13.09.2017. год, увидом на интернет 

страници Народне Банке Србије.Исто је потврђено и за подизвођача. 

- За доказивање испуњености услова о траженом техничком капацитету, да 

понуђач располаже (као власник, закупац, корисник и сл.) одговарајућим 

просторијама за обављање здравствених услуга на територији града Београда, 

 Понуђач је  доставио Изјаву о техничом капацитету у складу са Конкурсном 

документацијом, (Образац изјаве 6. у поглављу V ове конкурсне 

документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове техничког капацитета.Такође је 

достављена Изјава о техничом капацитету за подизвођача. 

- За доказивање испуњености услова о траженом пословном капацитету, да 

понуђач  имa искуство на пословима који су предмет јавне набавке, минимум 

1(уговор) за најмање 50 обавезних здравствених прегледа у току 2016. године 

. Уговор о извршењу предметне услуге систематског прегледа – ради 

утврђивања психофизичке способности возача, Понуђач је  доставио 

Потписан и оверен Образац референтне листе (Образац 7. у поглављу V), са 

доказима у облику референтне потврде потписане од стране 

наручиоца/купца (Образац потврде 8. у поглављу V), да је понуђач извршио  

услуге здравствених прегледа за минимум 50 лица у току 2016. године.  

- За доказивање испуњености услова о траженом кадровском капацитету , 

да до дана отварања понуда  Понуђач има запосленог/ангажованног лекара 

опште праксе, лекара офтамолога, интернисту и психолога који ће бити 

одговорни за извршење уговора, Понуђач је  доставио фотокопије М-А, М-3А 

образаца  и уговоре о раду, за тражене запослене лекаре.  

 

Разлози за обуставу поступка јавне набавке:  

 

          Комисија за јавну набавку је прегледом достављене понуде у поступку стручне 

оцене констатовала да је Понуда са подизвођачем, где је понуђач   Дом Здравља „ Др 

Милутин Ивковић“ Палилула, а подизвођач Завод за лабораторијску дијагностику 

„Biomedica“ Београд, прелази износ процењене вредности јавне набавке, те је у 

смислу члана 3.  тачка 33. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), неприхватљива.  

           Како је у смислу члана 3. тачка 33. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), достављена понуда неприхватљива, иста се у складу са чланом 

107. став 1.Закона о јавним набавкама одбија. 

           На основу свега наведеног нису испуњени услови за доделу уговора, па се у 

складу са чланом 109. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15)  обуставља поступак јавне набавке. 
 

          Ова одлука биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Наручиоца у року од 3 дана од дана доношења у складу са чланом 109. став 3. Закона о 

јавним набавкама. 

          Обавештење о обустави поступка биће објављено на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца, у складу са чланом 109. став 4. Закона о јавним 

набавкама, у року од 5 дана од коначности ове Одлуке. 
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

          Против ове одлуке понуђач може у складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним 

набавкама, поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања 

одлуке на Порталу јавних набавки. 
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