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    РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

  НАРОДНА СКУПШТИНА 

     03 Број 404-8/41-18-17 

        13.12.2019. године 

            Б е о г р а д 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама и члана 74. и 75. Правилника о набавкама, 

генерални секретари Народне скупштине Републике Србије доноси, 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ДОБАРА), ЈН  бр. 41/19,  ЗА ПАРТИЈУ 2 И ПАРТИЈУ 3 

 

1.   УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ следећим понуђачима:  

 

За Партију 2: Група понуђача коју чине „KANDELABER“ DOO, Београд, Mатице Српске 47, 

носилац посла и „Про Линк“ d.o.o. Стара Пазова, Светосавска бр. 954, члан Групе, број 

заједничке понуде  34-12/2019 од 06.12.2019. године, код наручиоца заведена под бројем  03 бр. 404-

8/41-19-09 од 06.12.2019. године. 

 

За Партију 3: „OGAREVIĆ-TRADE DOO BEOGRAD“, Београд – Чукарица, ул. Церски Венац бр. 

17/7,  број понуде 328/19 од 03.12.2019. године, код наручиоца заведена под бројем 03 број 404-8-

/41-19-06 од 05.12.2019. године. 

 

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

дана од дана њеног доношења. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 01.11.2019. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 03 број 

404-8/41-19  за набавку добара – набавка потрошног материјала за одржавање објеката Народне 

скупштине Републике Србије, ЈН бр. 41/19.  

Наручилац је позив за подношење понуда и конкурсну документацију за предметну набавку објавио 

на Порталу  јавних набавки и интернет страници Народне скупштине Републике Србије. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 2 (две) понуде за Партију 2 и  

2 (две) понуде за Партију 3. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 03 број 

404-8/41-19-10 од 06.12.2019. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда 

и израдила Извештај о стручној оцени понуда 03 број  404-8/41-19-15 од 12.12.2019. године, у коме је 

констатовала следеће: 

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

Предмет јавне набавке број ЈН бр 41/19 је набавка добара – набавка потрошног материјала 

за одржавање објеката Народне скупштине Републике Србије 

    
 
  Предметна јавна набавка обликованa је у три партије и то: 
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Број и назив партије 
Назив и ознака из општег речника 

набавки 

Процењена 

вредност 

по Партијама 

у динара без ПДВ-

а 

Партија 1 Столарски 

материјал 

44191000 – Разни грађевински 

материјал од дрвета 

44500000 – Алати, браве, 

кључеви,шарке, спојни елементи, 

ланци и опруге 

44800000 – Боје, лакови, смоле 

2.000.000,00 

Партија 2 Електроматеријал 31300000 – Изолована жица и 

каблови  

31500000 – Расветна опрема и 

електричне        

светиљке  

31700000 – Електронски, 

електромеханички и електротехнички 

материјал 

2.500.000,00 

Партија 3 Водоинсталатерски 

материјал 

44115210 – Водоинсталатерски 

материјал 

 

2.500.000,00 

 
   

2. Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а):   

Процењена вредност јавне набавке укупно je  7.000.000,00 динара без ПДВ-а, а по партијама: 

Партија 2 – процењена вредност 2.500.000,00 динара без ПДВ-а 

Партија 3 – процењена вредност 2.500.000,00 динара без ПДВ-а. 

 Наведене су само оне партије за које се додељује уговор. 

 

3. Дана 06.11.2019. године, наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки и сајту Народне скупштине Републике Србије. 

  

4.  Укупан број поднетих понуда и основни подаци о понуђачимa: 

Благовремено, до дана 06.12.2019. године, до 10 часова, пристигле су понуде следећих 

понуђача за Партију 2 и Партију 3: 

Број под којим је 

понуда заведена 

П о н у ђ а ч 

(назив, улица , број и место)

 

Партија 

број Датум пријема Час пријема 

03 бр. 404-8/41-19-06 
Понуда бр. 2 

„OGAREVIĆ-TRADE DOO 
BEOGRAD“, Београд – Чукарица, 

ул. Церски Венац бр. 17/7 
3 05.12.2019. 12.42 

03 бр. 404-8/41-19-07 
Понуда бр. 3 

„IVAN I–TIM DOO BEOGRAD“, 
Војводе Степе бр. 127 

3 06.12.2019. 8,45 

03 бр. 404-8/41-19-08 
Понуда бр. 4 

„UNIPROM DOO ZEMUN“, 
Батајнички пут 3А 

2 06.12.2019. 9,28 

03 бр. 404-8/41-19-09 
Понуда бр. 5 

Заједничка понуда Групе 
понуђача коју чине: 

„KANDELABER“ DOO, Београд, 
Mатице Српске 47,  носилац 

посла, и 
„Про Линк“ d.o.o. 

Стара Пазова, Светосавска бр. 9, 
члан Групе 

2 06.12.019. 9,32 

 

             Констатује се да није било неблаговремених понуда.  
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5. Назив понуђача, односно шифра понуђача: 

Понуђач: „OGAREVIĆ-TRADE DOO BEOGRAD“, Београд – Чукарица, ул. Церски Венац бр. 17/7, 

матични број:17084968, ПИБ 101833570; 

Понуђач: „IVAN I–TIM DOO BEOGRAD“, Војводе Степе бр. 127,  матични број 20479043,  ПИБ 

105874962; 

Понуђач: „UNIPROM DOO ZEMUN“, Батајнички пут 3А, матични број 17141457, ПИБ 100014203; 

Понуђач: носилац посла: „KANDELABER“ DOO, Београд, Mатице Српске 47,  матични број: 17324403, 

ПИБ: 100220186 и  члан Групе: „Про Линк“ d.o.o. Стара Пазова, Светосавска бр. 954, матични број: 

08811369, ПИБ:103306465.  

 

Отварање благовремено приспелих понуда обављено је јавно, дана 06.12.2019. године, у 

просторијама Народне скупштине Републике Србије, Краља Милана 14, са почетком у 11,00 часова, 

о чему је састављен Записник 03 број 404-8/41-19-10. 

 

6. Анализа понуда, понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђена цена 

тих понуда: 

 

Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) је након отварања понуда приступила стручној 

оцени благовремено пристиглих понуда. Комисија је, сходно члану 93. став 1. ЗЈН, дана 09.12.2019. 

године упутила Захтев наручиоца за додатним објашњењем понуђачима „IVAN I – TIM DOO 

BEOGRAD“, Војводе Степе бр. 127 и „OGAREVIĆ-TRADE DOO BEOGRAD“, Београд – Чукарица, ул. 

Церски Венац бр. 17/7, који ће јој помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. 

Комисија је, сходно члану 93. Став 1. Закона о јавним набавкама, одредила примерен рок за одговор 

понуђача, најкасније до 10.12.2019. године до 12,00 часова. 

Понуђач „IVAN I –TIM DOO BEOGRAD“, Војводе Степе бр. 127, је у наведеном року доставио 

наручиоцу „Одговор на Захтев“ (03 број 404-8/41-19-13 од 10.12.2019. године). Понуђач је доставио 

образложење да не поседује потребна уверења (уверење Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду и уверење Пореске управе Министарства финансија) са датумима 

пре отварања понуда којима се испуњавају обавезни услови (докази не могу бити старији од два 

месеца пре отварања понуда).  

Понуђач „OGAREVIĆ-TRADE DOO BEOGRAD“, Београд – Чукарица, ул. Церски Венац бр. 17/7, је у 

наведеном року доставио наручиоцу „Одговор на Захтев (03 број 404-8/41-19-14 од 10.12.2019. 

године) са образложењем да за два возила, за која је доставио очитане саобраћајне дозволе, 

доставља скениране Полисе осигурања и тиме доказује да су возила регистрована у моменту 

подношења понуде. 

 

Након разматрања достављених понуда и Одговора на захтев за додатним објашњењем понуда, 

Комисија је утврдила следеће: 

 

 Понуде које су одбијене и разлог за њихово одбијање и цене одбијених понуда: 

 

ПАРТИЈА 3 

 

6.1. - понуда понуђача „IVAN I –TIM DOO BEOGRAD“, Војводе Степе бр. 127,  број понуде 6023 од 

05.12.2019. године за Партију бр. 3, код наручиоца заведена под бројем 03 број 404-8-/41-19-07 од 

06.12.2019. године, је неприхватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. Закона о 

јавним набавкама. 

 

Разлози за одбијање понуда: 

Понуђач у понудама није доставио доказе за испуњеност обавезних услова и то: 

- Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 

Београду, 

- Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе које администрира ова управа, 
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- Понуђач је доставио Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 

по основу изворних локалних јавних прихода и то Уверење градске управе града Београда, 

Секретаријат за јавне приходе, XXVI-1-437-2/67-У од 27.02.2019. године. Наведени доказ је 

неприхватљив јер је старији од 2 месеца пре отварања понуда и издат је пре рока за 

подношење понуда.  

Како наведена понуда има битан недостатак у смислу члана 106. став 1. тачка 1. ЗЈН, оцењена је као 

неприхватљива и није узета у даље разматрање. 

 

Цена одбијене понуде: 

Понуђена укупна јединична цена одбијене понуде: 607.864,00 динара без ПДВ-а. 

 

 Анализа прихватљивих понуда и понуђена цена тих понуда 

 

ПАРТИЈА 2: 

 

6.2 - да је понуда понуђача „UNIPROM DOO ZEMUN“, Батајнички пут 3А, број понуде 2380 од 

06.12.2019. године, код наручиоца заведена под бројем 03 број 404-8-/41-19-08 од 06.12.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 

 

Прегледом понуде коју је доставио понуђач „UNIPROM DOO ZEMUN“, Батајнички пут 3А,  утврђено је 

да је понуда у целини  припремљена у складу са техничком спецификацијом, захтевима наручиоца и 

да садржи све доказе који се односе на испуњеност обавезних услова и додатних услова из члана 

75. и 76. Закона о јавним набавкама који су предвиђени конкурсном документацијом. 

Понуђена укупна јединична  цена износи:  209.070,00 динара без ПДВ-а. 

 

 

6.3 - да је заједничка понуда Групе понуђача  коју чине „KANDELABER“ DOO, Београд, Mатице 

Српске 47, носилац посла и  „Про Линк“ d.o.o. Стара Пазова, Светосавска бр. 954, члан Групе, 

број заједничке понуде  34-12/2019 од 06.12.2019. године, код наручиоца заведена под бројем   03 

бр. 404-8/41-19-09 од 06.12.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 

33. Закона о јавним набавкама. 

 

Прегледом заједничке понуде коју је доставила Група понуђача коју чине „KANDELABER“ DOO, 

Београд, Mатице Српске 47, носилац посла и „Про Линк“ d.o.o. Стара Пазова, Светосавска бр. 954, 

члан Групе,  утврђено је да је понуда у целини припремљена у складу са техничком спецификацијом, 

захтевима наручиоца и да садржи све доказе који се односе на испуњеност обавезних и додатних 

услова из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама коју су предвиђени конкурсном 

документацијом. 

Понуђена укупна јединична цена износи: 80.886,00 динара без ПДВ-а.              
           

 ПАРТИЈА 3: 

 

6.4. - да је понуда понуђача  „OGAREVIĆ-TRADE DOO BEOGRAD“, Београд – Чукарица, ул. 

Церски Венац бр. 17/7,  број понуде 328/19 од 03.12.2019. године, код наручиоца заведена под 

бројем 03 број 404-8-/41-19-06 од 05.12.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. 

став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 

 

Прегледом понуде коју је доставио понуђач „OGAREVIĆ-TRADE DOO BEOGRAD“, Београд – 

Чукарица, ул. Церски Венац бр. 17/7, утврђено је да је понуда у целини  припремљена у складу са 

техничком спецификацијом, захтевима наручиоца и да садржи све доказе који се односе на 

испуњеност обавезних и  додатних услова из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама коју 

су предвиђени конкурсном документацијом. 

Понуђена укупна јединична  цена износи  763.055,00 динара без ПДВ-а. 
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7. Критеријум за оцењивање понуда: 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  

Како се ради о добрима чију количину није могуће прецизно утврдити, Наручилац је одредио 

вредност Уговора у висини процењене вредности предметне набавке, док вредност из понуде 

представља основ за примену критеријума „најнижа понуђена цена“ и служи за вредновање понуда 

по том основу. 

Након прегледа и стручне оцене понуда, Комисија је сходно члану 107. став 2. Закона о јавним 

набавкама применила наведени критеријум само на прихватљиве понуде.  

 

Ранг листа понуђача: 

 

ПАРТИЈА 2: 

 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив и седиште понуђача 
Начин на који 

понуђач наступа и 
број понуде 

 
Укупна 

(јединична) 
цена у 

динарима  
без ПДВ-а 

 

03 бр. 404-8/41-19-09 
Понуда бр. 5 

Заједничка понуда Групе понуђача 
коју чине: 

„KANDELABER“ DOO, Београд, 
Mатице Српске 47,  носилац 

посла, и 
„Про Линк“ d.o.o. 

Стара Пазова, Светосавска бр. 9, 
члан Групе 

Заједничка 
понуда 

Бр. Понуде 
34-12/2019 од 

06.12.2019. године 

80.886,00 

03 бр. 404-8/41-19-08 
Понуда бр. 4 

„UNIPROM DOO ZEMUN“, 
Батајнички пут 3А 

Самостално 
бр. понуде 

2380 
Oд 06.12.2019. 

године 

209.070,00 

 

 

ПАРТИЈА 3: 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив и седиште понуђача 
Начин на који 

понуђач наступа и 
број понуде 

 
Укупна 

(јединична) 
цена у 

динарима  
без ПДВ-а 

 

03 бр. 404-8/41-19-06 
Понуда бр. 2 

„OGAREVIĆ-TRADE DOO 
BEOGRAD“, Београд – Чукарица, 

ул. Церски Венац бр. 17/7 

Самостално 
бр. понуде 

328/19 
oд 03.12.2019. 

године 

763.055,00 

 

 

8. Назив  понуђача коме се додељује уговор: 

 

За Партију 2: 

Комисија је, након стручне оцене понуда, утврдила да је најповољнија заједничка понуда Групе 

понуђача коју чине „KANDELABER“ DOO, Београд, Mатице Српске 47,  носилац посла и „Про 

Линк“ d.o.o. Стара Пазова, Светосавска бр. 954, члан Групе, број заједничке понуде  34-12/2019 

од 06.12.2019. године, код наручиоца заведена под бројем  03 бр. 404-8/41-19-09 од 06.12.2019. 
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године, понуђенe укупне јединичне цене у износу од  80.886,00  динара без ПДВ-а, односно  

97.063,20 динара са ПДВ-ом. 

 

Комисија је предложила наручиоцу да уговор у поступку јавне набавке добара - набавка потрошног 

материјала за одржавање објеката Народне скупштине Републике Србије, за Партију 2 - 

електроматеријал, додели Групи понуђача коју чине „KANDELABER“ DOO, Београд, Mатице 

Српске 47,  носилац посла и  „Про Линк“ d.o.o. Стара Пазова, Светосавска бр. 954, члан Групе. 

  

    

За Партију 3: 

Комисија је, након стручне оцене понуда, утврдила да је најповољнија понуда понуђача „OGAREVIĆ-

TRADE DOO BEOGRAD“, Београд – Чукарица, ул. Церски Венац бр. 17/7,  број понуде 328/19 од 

03.12.2019. године, код наручиоца заведена под бројем 03 број 404-8-/41-19-06 од 05.12.2019. 

године, понуђенe укупне јединичне цене у износу од  763.055,00  динара без ПДВ-а, односно  

915.666,00 динара са ПДВ-ом. 

 

Комисија је предложила наручиоцу  да уговор у поступку јавне набавке добара - набавка потрошног 

материјала за одржавање објеката Народне скупштине Републике Србије, за Партију 3 - 

водоинсталатерски материјал, додели понуђачу „OGAREVIĆ-TRADE DOO BEOGRAD“, Београд – 

Чукарица, ул. Церски Венац бр. 17/7.              

                                     

                     
                                                                                                               ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР 

                                                                                                                                           

                                                                                                               _____________________________ 

           Срђан Смиљанић 

 

 

Д о с т а в и т и  

 Одељењу за буџетске и финансијско-рачуноводствене 

послове; 

 Одсек за јавне набавке; 

 Писарници.                              

 


