
 

               

   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 НАРОДНА СКУПШТИНА 

      03 Број 404-8/16-18-11 

        22.10.2018. године 

            Б е о г р а д 
 

 

 

На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, број 

124/12,14/15,68/15), члана 76. Правилника о набавкама, Извештаја о стручној оцени понуда за јавну 

набавку ЈНМВ бр. 16/18,  03 Број 404-8/16-18-10, заменик генералног секретара Народне скупштине на 

основу овлашћења председника Народне скупштине број: 9-582/18 од 09.03.2018. године, доноси 

 

                         

О Д Л У К У  

 О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 16/18 

 

 

                  1. Обуставља се поступак  јавне набавке мале вредности добара - Набавка потрошног 

материјала и ситног инвентара за одржавање хигијене у објектима Народне скупштине Републике 

Србије, ЈНМВ бр. 16/18, јер нису испуњени услови за доделу уговора. 

 

                  2. Ову одлуку  објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, у року од 

три дана од дана доношења одлуке. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Наручилац је дана 2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности 03 

број 404-8/16-18 од 21.09.2018. године за јавну набавку добара – Набавка потрошног материјала и 

ситног инвентара за одржавање хигијене у објектима Народне скупштине Републике, ЈНМВ бр. 16/18. 

За наведену јавну набавку Наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки и на интернет страници Народне скупштине Републике Србије. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавању записника о отварању понуда 03 број 

404-8/16-18-09 од 10.10.2018. године, Комисија за јавну набавку је сачинила Извештај о стручној оцени 

понуда 03 број 404-8/16-18-10 од 19.10.2018. године. 

Предмет поступка је обустављен после истека рока за подношење понуда. 

Разлог за подношење понуда: у року за подношење понуда поднете су све неодговарајуће и 

неприхватљиве понуде. 

 

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки 

Предмет јавне набавке ЈНМВ бр. 16/18 су добра – Набавка потрошног материјала и ситног инвентара 

за одржавање хигијене у објектима Народне скупштине Републике Србије. 

Назив и ознака из општег речника набавки: 

33760000-Тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете 

39800000-Производи за чишћење и полирање 

Процењена вредност јавне набавке износи: 5.000.000,00  динара без ПДВ-а. 
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2. Подаци из плана набавки који се односи на предметну набавку: 

Средства за јавну набавку предвиђена су Законом о буџету РС за 2018 годину.                            

 

3. Укупан број поднетих понуда 

Благовремено, до 10,00 часова, до дана 10.10.2018. године, пристигле су понуде следећих понуђача    

и  то: 

 

Број под којим је 

понуда заведена 

П о н у ђ а ч 

(назив, улица, број и место)

 

Датум пријема 
Час 

пријема 

03 бр. 404-8/16-18-05 

          Понуда бр. 1 

„OFFICE LAND“ DOO 

Нови Београд, ул. Милутина Миланковића 120Е 
10.10.2018. године 8,45 

03 бр. 404-8/16-18-06 

          Понуда бр. 2 

Предузеће за производњу, промет и услуге 
„B2M“ d.o.o.,  

Лештане, Гроцка, Кружни пут 15 в 

 
10.10.2018. године 9,12 

03 бр. 404-8/16-18-07 

          Понуда бр. 3 

СЗР „РОЛ ПАПИР“ Предузетник Радомир 

Аџић 

Београд, Булевар ЈНА 160П 

 
10.10.2018. године 9,33 

03 бр. 404-8/16-18-08 

          Понуда бр. 4 

TP HELENA GRAF DOO 

Зрењанин, Иве Лоле Рибара 28 

 
10.10.2018. године 9,50 

 

 

4.  Измена конкурсне документације 

Дана 08.10.2018. године, Наручилац је извршио измену конкурсне документације, у делу Обрасца 

структуре цене, с обзиром на чињеницу да је дошло до техничке грешке у дуплирању назива артикала, 

а самим тим и редних бројева у истом. Измена је постала саставни део конкурсне документације. 

 

 

  5. Отварање понуда 

Отварање благовремено приспелих понуда обављено је јавно, дана 10.10.2018. године, у просторијама 

Народне скупштине Републике Србије, Краља Милана 14, са почетком у 11,00 часова, о чему је 

састављен Записник 03 број 404-8/16-18-09.  

 

6. Анализа понуда 

6.1. Понуда понуђача „OFFICE LAND“ DOO, број понуде 112 од 09.10.2018. године, код наручиоца 
заведена под 03 број 404-8/16-18-05 од 10.10.2018. године, понуђене укупне цене у износу од 
4.235.870,00 динара без ПДВ-а, садржи следеће недостатке у односу на тражене конкурсном 
документацијом: 
1) Наручилац је у конкурсној документацији у обрасцу структуре цене под ставком 12. тражио -Вим 
течни 750 мл „ЦИФ“ или одговарајуће, а понуђач је као узорак доставио „ЦИФ“ у паковању од 500 мл. 
2) Наручилац је у конкурсној документацији у обрасцу структуре цене под ставком 18. Тражио – 
средство за прање керамике „АЈАКС“ или одговарајуће у паковању од 750 мл, а понуђач је као узорак 
доставио „АЈАКС“ у паковању од 1 литра. 
 
Понуда понуђача „OFFICE LAND“ DOO, није припремљена у складу са захтевима наручиоца 

садржаним у конкурсној документацији и оцењена је као неодговарајућа. 

 
6.2. Понуда понуђача Предузеће за производњу, промет и услуге „Б2М“ д.о.о., број понуде 317/18  
од 10.10.2018. године, код наручиоца заведена под 03 број 404-8/16-18-06 од 10.10.2018. године, 
понуђене укупне цене у износу од 3.702.952,00 динара без ПДВ-а, садржи следеће недостатке у односу 
на тражене конкурсном документацијом: 
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1) Наручилац је у конкурсној документацији у обрасцу структуре цене под ставком 18. тражио – 
средство за прање керамике „АЈАКС“ или одговарајуће у паковању од 750 мл, а понуђач је као узорак 
доставио „АЈАКС“ у паковању од 1 литра. 
2) Наручилац је у конкурсној документацији у обрасцу структуре цене под ставком 9. тражио - Течни 
сапун за руке, густи, кајсија „ДОНА“ или одговарајуће, а понуђач је доставио течни сапун за руке кокос, 
беле боје. 
3) Наручилац је у конкурсној документацији тражи да се достави узорак за ставку под редним бројем 
27. у обрасцу струкуре цене– бриско уложак за брисање 190 гр „Виледа“ или одговарајуће, а понуђач 
није доставио узорак за исти, што је био услов да би понуда била исправна. 
 
Понуда понуђача „Б2М“ д.о.о., није припремљена у складу са захтевима наручиоца садржаним у 
конкурсној документацији и оцењена је као неодговарајућа. 
 
 
6.3. Понуда понуђача СЗР „РОЛ ПАПИР“ Предузетник Радомир Аџић, број понуде 252/18  од 
10.10.2018. године, код наручиоца заведена под 03 број 404-8/16-18-07 од 10.10.2018. године, понуђене 
укупне цене у износу од 4.364.675,00 динара без ПДВ-а, садржи следеће недостатке у односу на 
тражене конкурсном документацијом: 
1) Наручилац је у конкурсној документацији у обрасцу структуре цене под ставком 12. тражио -Вим 
течни 750 мл „ЦИФ“ или одговарајуће, а понуђач је као узорак доставио „ЦИФ“ у паковању од 500 мл. 
2) Наручилац је у конкурсној документацији у обрасцу структуре цене под ставком 17. тражио –
Средство за прање паркета „ПРОНТО“ од 750 мл или одговарајуће, а понуђач је као узорак доставио 
паковању од 1 литра. 
3) Наручилац је у конкурсној документацији тражи да се доставе узорак за ставку под редним бројем 
21. у обрасцу струкуре цене– фланен за крпе, дупла ширина, 140 цм, а понуђач није доставио узорак 
за исти, што је био услов да би понуда била исправна. 
 
Понуда понуђача СЗР „РОЛ ПАПИР“ Предузетник Радомир Аџић, није припремљена у складу са 
захтевима наручиоца садржаним у конкурсној документацији и оцењена је као неодговарајућа. 
 
 
6.4. Понуда понуђача ТР ХЕЛЕНА ГРАФ д.о.о., број понуде 139/2018  од 09.10.2018. године, код 
наручиоца заведена под 03 број 404-8/16-18-08 од 10.10.2018. године, понуђене укупне цене у износу 
од 5.049.780,00 динара без ПДВ-а, оцењена је као неприхватљива с обзиром на чињеницу да понуђач 
није припремио понуду у складу са захтевим наручиоца садржаним у конкурсној документацији. 
Понуђач није доставио тражене узорке, као ни потписане и оверене обрасце и модел уговора, што је 
захтевано у конкурсној документацији. 
 
Понуда понуђача ТР ХЕЛЕНА ГРАФ д.о.о, није припремљена у складу са захтевима наручиоца 
садржаним у конкурсној документацији и оцењена је као неприхватљива. 
 

 
У фази стручне оцене понуда, Комисија је утврдила да је у опису за ставку WC санитар наведено 0.75л 
„Мер“ или одговарајуће, а наручилац је као јединицу мере тражио боцу од 1 литра, што показује 
неусаглашеност описа артикла и јединице мере. Наведена неусаглашеност  је довела понуђаче у 
заблуду и немогућност да доставе одговарајућу понуду. 
 
Такође, на основу приспелих неодговарајућих понуда, Комисија је поново истражила тржиште за 
одређене производе и њихову грамажу и утврдила да је неадекватном техничком спецификацијом 
наручилац поново довео у заблуду понуђаче који на основу исте нису могли да доставе одговарајуће 
понуде јер на тржишту за одређене оригиналне производе грамажа паковања која је тражена не 
постоји. 
 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама а у року за подношење понуда, ниједно 
заинтересовано лице није указало Наручиоцу на евентуалне учињене недостатке и неправилности у 
конкурсној документацији, а које се односе на грамажу оригиналног паковања или неусаглашености 
описа траженог артикла са траженом јединицом мере. 
 
Због горе наведених пропуста, а циљу припреме  исправне техничке спецификације, Наручилац ће 
извршити поново истраживање тржишта. 
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Комисија за јавну набавку је предлажила Наручиоцу да, сходно члану 109. став 1. Закона о јавним 
набавкама, („Сл. Гласник Рс“ , број 124/12,14/15,68/15), донесе Одлуку о обустави поступка јавне 
набавке добара- Набавка потрошног материјала и ситног инвентара за одржавање хигијене у објектима 
Народне скупштине Републике Србије, ЈНМВ  бр.16/18, јер нису испуњени услови за доделу уговора. 
 
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку и на основу законског 
овлашћења донело одлуку о обустави поступка  као у диспозитиву. 
 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, 
a копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
Рок за подношење захтева за заштиту права је 
Пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу 
јавних набавки. 
 
 

                                                                                                         ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА 

                                                                                                                      

                                                                                                                  __________________________ 

                                                                                                                            Срђан Смиљанић 

 

 
 

Д о с т а в и т и  

- Одељењу за буџетске, финансијско –  

рачуноводствене послове         

- Одсеку за јавне набавке,                                                                                       

- Писарници.                              


