РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА
Регионално одељење
за материјалне ресурсе Крагујевац
Број: 400-404-01-00006-6/2016-I4008
Датум: 11.05.2016. године
Крагујевац
На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», бр.
124/2012, 14/2015, 68/2015) и Решења директора Пореске управе о преносу овлашћења, број
000-119-00-05556-10/2015-I0001 од 10.02.2016.године, координатор Пореске управе
Регионалног одељења Крагујевац Драгутин Миловановић, доноси
ОДЛУКУ
o обустави поступка јавне набавке услуга – технички преглед возила, редни број
1У/2016
ОБУСТАВЉА СЕ отворени поступак јавне набавке услуга – технички преглед возила
Пореске управе Регионалног одељења Крагујевац са припадајућим организационим
јединицама (филијалама и експозитурама) редни број 1У/2016, јер нису испуњени услови за
доделу уговора из члана 107 став 3. Закона о јавним набавкама.
Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет адреси наручиоца, у
року од 3(три) дана од дана доношења.
Образложење
Назив и адреса наручиоца: Министарство финансија, Пореска управа - Централа, Београд,
улица Саве Машковића 3-5, за потребе Регионалног одељења Крагујевац, улица 27 марта број
14, Крагујевац.
Интернет страница наручиоца: www.purs.gov.rs/javnenabavke
Врста наручиоца: Органи државне управе.
Број и датум доношења одлуке о покретању поступка: 400-404-01-00006/2016-I4008 од
30.03.2016.године.
Врста предмета: Услуга.
Опис предмета јавне набавке: Набавка услуга – технички преглед возила Пореске управе
Регионалног одељења Крагујевац са припадајућим организационим јединицама (филијалама и
експозитурама), редни број 1У/2016, која се спроводи за временски период од годину дана од
дана потписивања уговора.
Ознака из општег речника набавки: 71631200 - услугa техничког прегледа возила.
Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: Закон о буџету РС за
2016. годину ("Сл. гласник РС", бр. 103/2015) члан 5 и 7, раздео 16, глава 16.2, програм 2302,
функција 110, програмска активност/ пројекат 0001 и 0002, економска класификација: 425 –
текуће поправке и одржавање.
Јавна набавка је предвиђена финансијским планом за 2016.годину на конту 425219 - текуће
поправке и одржавање и Планом јавних набавки Пореске управе за 2016. годину број: 401-001/2014-I0116 од 08.02.2016.године, у делу услуге, класа 4 редни број 7.2, страна 19/24, за
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Регионално одељење Крагујевац, а на основу Одлуке директора Пореске управе, број: 401-00001/2016-IО116 од 08.02.2016.године, о доношењу Плана набавки Министарства финансија –
Пореске управе за 2016.годину.
Процењена вредност јавне набавке је 291.666,67 динара, без ПДВ-а, односно 350.000,00
динара, са ПДВ-ом.
Разлози за обуставу поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке услуга – технички
преглед возила Пореске управе Регионалног одељења Крагујевац са припадајућим
организационим јединицама (филијалама и експозитурама) редни број 1У/2016, се обуставља
из разлога што у остављеном року за подношење понуда није поднета ниједна понуда на
адресу наручиоца, па самим тим нису испуњени ни услови за доделу уговора.
Предметна јавна набавка покренута је Одлуком број 400-404-01-00006/2016-I4008 од
30.03.2016.године за коју је објављен Позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки
и на интернет адреси Наручиоца, сагласно члану 62. Закона о јавним набавкама.
У остављеном року за подношење понуда, односно до 04.05.2016.године, до 12,00 часова, на
адресу наручиоцу није поднета ниједна понуда.
Неблаговремених понуда није било.
У извештају о стручној оцени понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала, да нису
испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама, те
предлаже Наручиоцу, да се предметни поступак јавне набавке обустави, јер нису испуњени
законски услови за доношење одлуке о додели уговора.
Одговорно лице наручиоца, прихватило је предлог Комисије за јавну набавку те је на основу
законског овлашћења донело одлуку којом се отворени поступак јавне набавке услуга –
технички преглед возила Пореске управе Регионалног одељења Крагујевац са припадајућим
организационим јединицама (филијалама и експозитурама) редни број 1У/2016, обуставља,
јер нису испуњени законски услови за доношење одлуке о додели уговора из члана 107 став 3.
Закона о јавним набавкама.
Обавештење о обустави отвореног поступка јавне набавке биће објављено на Порталу јавних
набавки и на интернет страници Наручиоца, сагласно члану 109. став 4. Закона о јавним
набавкама.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права
сходно члану 149. Закона о јавним набавкама у року од 10 дана од дана објављивања одлуке
на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији и мора да садржи све елементе из члана 151. став 1. Закона о јавним
набавкама.
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