
               
   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 НАРОДНА СКУПШТИНА 

      03 Број 404-8/9-19-13 

        17.04.2019. 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 и Извештаја о стручној оцени понуда за јавну 

набавку ЈН бр. 9/19, 03 Број 404-8/9-19-12, генерални секретар Народне скупштине доноси: 

                         

О Д Л У К У  

 О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (РАДОВА)  ЈН бр. 9/19 

 

 1. Обуставља се отворени поступак са оквирним споразумом за набавку услуга – Текуће 

одржавање постојећих сплит система у објектима које користи Народна скупштина Републике 

Србије, ЈН бр. 9/19, 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 12.03.2019. године године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне 

набавке са оквирним споразумом 03 број 404-8/9-19 за набавку услуга текућег одржавања постојећих 

сплит система у објектима које користи Народна скупштина Републике Србије, ЈН Бр. 9/19. 

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 сачињавања записника о отварању понуда 03 број 

404-8/9-19-11 од 11.04.2019. године, Комисија за јавну набавку је сачинила Извештај о стручној оцени 

понуда 03 број 404-8/9-19-12 од 17.04.2019. године. 

Предмет поступка је обустављен после истека рока за подношење понуда, а пре доношења одлуке о 

закључењу оквирног споразума. Разлог за обуставу поступка: у року за подношење понуда поднете су 

све неприхватљиве понуде. 

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

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

Предмет јавне набавке број ЈН 9/19 је набавка услуга – Текуће одржавање постојећих сплит 

система у објектима које користи Народна скупштина Републике Србије. 

     Назив и ознака из општег речника:  50730000 – услуге поправке и одржавања расхладних група 
 

2. Процењена вредност јавне набавке: 6.000.000,00 динара без ПДВ-а, за период од две године. 

 

3. Дана 12.03.2019. године, наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки и  интернет страници Народне скупштине Републике Србије. 

 

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

Благовремено, до дана 11.04.2019. године, до 10,00 часова, пристигле су понуде следећих 

понуђача: 

- Понуђач: MD TECHNICS D.O.O., Капетана Милоша Жуњића 34а, 11160 Београд,  матични број 
21227595, ПИБ 109706745.  

- Понуђач: T.Z.R. FRIGOLUX Београд, Сланачки пут бр.27а,  матични број 60635005, ПИБ 
101226528.  
 

Није било неблаговремених понуда.  



 

2 

 

Отварање благовремено приспелих понуда обављено је јавно, дана 11.04.2019. године, у просторијама 
Народне скупштине Републике Србије, Краља Милана 14, са почетком у 11,00 часова, о чему је 
састављен Записник 03 број 404-8/9-19-11. 
 

5. Анализа понуда: 

Након разматрања понуда Комисија за јавну набавку је утврдила је следеће: 
 

5.1. - понуда понуђача MD TECHNICS D.O.O., Капетана Милоша Жуњића 34а, број понуде 1503/19 од 
15.03.2019., код наручиоца заведена под бројем 03 бр. 404-8/9-19-9 године је неприхватљива у складу 
са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 
Прегледом понуде коју је доставио понуђач MD TECHNICS D.O.O., Капетана Милоша Жуњића 34а, 
утврђено је да наведени понуђач није доказао да испуњава додатне услове из члана 76. Закона, и то 
доказе за испуњеност пословног, техничког и кадровског капацитета, који су предвиђени конкурсном 
документацијом, из следећих разлога: 
 
- Понуђач MD TECHNICS D.O.O., Капетана Милоша Жуњића 34а је у својој понуди, као доказ о 
испуњености додатног услова пословног капацитета „2.1.1. Да је понуђач у протеклој (2018.) години 
имао од 1 до 3 закључена уговора са државном институцијом или јавним предузећем, у 
области одржавања и поправки расхладних и климатизационих уређаја у укупној вредности 
од минимум 5.000.000,00 дин“ доставио попуњен Образац референтна листа, Образац VI- 5 КД. У 
прилогу обрасца доставио је доказе о изјављеном, и то за два референтна наручиоца: МУП Републике 
Србије, Уговор закључен дана 13.06.2018. године на износ од 3.050.600,00 динара и уговор закључен 
са Народном скупштином Републике Србије, Уговор од 29.10.2018. године на износ од 4.960.000,00 
динара. Увидом у садржај наведених уговора, током стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку 
утврдила је да Уговор закључен са Народном скупштином Републике Србије није у вези са предметом 
набавке. Предмет наведеног Уговора набавка, испорука и монтажа сплит клима система у објектима 
Народне скупштине РС, а не одржавање и поправка расхладних и климатизационих уређаја, како 
је Наручилац захтевао Конкурсном документацијом, што и јесте у вези са предметом ове јавне набавке 
- Текуће одржавање постојећих сплит система у објектима које користи Народна скупштина Републике 
Србије. Комисија констатује да је наведени понуђач у протеклој, 2018. години има закључен један 
уговор и то на износ од 3.050.600,00 динара, а не на минимум 5.000.000,00 динара, како је Наручилац 
захтевао конкурсном докуементацијом. Комисија констатује да понуђач није испунио овај услов. 
 

-  Понуђач MD TECHNICS D.O.O., Капетана Милоша Жуњића 34а је у својој понуди, као доказ о 
испуњености додатног услова техничког капацитета „2.1.1. Понуђач мора да располаже минимум 
једним регистрованим теретним моторним возилом минималне носивости 900 кг за 
сопствене потребе“ доставио попуњен Образац изјаве – Технички капацитет, Образац VI- 6 КД. 
Понуђач је у изјави уписао податке за возило FIAT SCUDO, за које је доставио очитану саобраћајну 
дозволу и слику регистрационе налепнице. Увидом у садржину наведених доказа, а како на 
одштампаној фотографији стоји да је наведено возило регистровано закључно са датумом 21.03.2019. 
године, Комисија констатује да понуђач није доказао да поседује минимум једно регистровано возило, 
како је тражено Конкурсном документацијом. 
 
- Понуђач MD TECHNICS D.O.O., Капетана Милоша Жуњића 34а је у својој понуди као доказ о 
испуњености додатног услова кадровског капацитета „У моменту подношења понуде понуђач има 
у радном односу (одређено и/или неодређено време) или по другом правно дозвољеном основу 
ангажовано, и то: 2.3.1. Минимум два ангажована фригомеханичара са минимум 5 година 
радног искуства у струци и сертификатом А1 о положеном испиту за руковање опасним 
материјама штетним за околину (фреонима) и 2.3.2. Минимум једног лиценцираног 
машинског инжењера са минимум 10 година радног искуства у струци и референтном 
листом објеката на којима је радио и лиценцама: - 430 Одговорни извођач радова 
термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике И - 330 Одговорни пројектант 
термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике.“ доставио попуњен Образац изјаве 
– Кадровски капацитет, Образац VI- 7 КД. Понуђач је као доказ да поседује тражени кадровски 
капацитет за једног фригомеханичара доставио тражени доказ. За другог фригомеханичара доставио је 
Уговор о пословно-техничкој сарадњи, Уговор бр. 011/2014 закључен између фирме MD TECHNICS 
D.O.O. и S.Z.R. „MR FRIGO“, Београд, као извођач радова. Као доказ за једног лиценцираног 
машинског инжењера доставио је такође Уговор о пословно-техничкој сарадњи, Уговор од 01.10.2016. 
године закључен између фирме MD TECHNICS D.O.O. и дипл.маш.инг.мр Миодрага Миленковића из 
Београда, као спољног сарадника.  
Комисија констатује да је понуђач поднео самосталну понуду, односно да понуђач није поднео 
заједничку понуду. Имајући у виду наведено, Комисија констатује да у конкретном случају понуђач није 
могао испуњеност услова кадровски капацитет да докаже на начин како је то учинио приликом 
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подношења понуде у предметном поступку јавне набавке. Како је наведени понуђач испуњеност 
додатног услова, кадровски капацитет, једног од два фригомеханичара обезбедио преко другог правног 
лица, S.Z.R. „MR FRIGO“ Београд, са којим има уговор о пословно-техничкој сарадњи, а за једног 
лиценцираног машинског инжењера приложио доказ - Уговор о пословно-техничкој сарадњи са 
дипл.маш.инг.мр Миодрагом Миленковићем из Београда, а који у конкретном случају нису учесници у 
заједничкој понуди са поменутим понуђачем, како је то предвиђено чланом 81. Закона о јавним 
набавкама и конкурсном документацијом, Комисија констатује да наведени услов кадровског 
капацитета овај понуђач није испунио.  
 
Сходно свему горе наведеном, комисија констатује да понуђач MD TECHNICS D.O.O. није у потпуности 
испунио додатне услове из члана 76. ЗЈН и то услов пословног, техничког и кадровског капацитета, који 
су предвиђени конкурсном документацијом. У вези са тим Комисија констатује да понуда понуђача MD 
TECHNICS D.O.O., Капетана Милоша Жуњића 34а има битан недостатак у смислу члана 106. став 1. 
тачка 2., оцењена је као неприхватљива и није узета у даље разматрање. 
 
5.2. - понуда понуђача T.Z.R. FRIGOLUX Београд, Сланачки пут бр.27а, број понуде 01 од 05.04.2019., 
код наручиоца заведена под бројем 03 бр. 404-8/9-19-10 године је неприхватљива у складу са 
одредбама члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 
Прегледом понуде коју је доставио понуђач T.Z.R. FRIGOLUX Београд, Сланачки пут бр.27а, утврђено 
је да наведени понуђач није доказао да испуњава додатни услов из члана 76. Закона, и то испуњеност 
услова пословног капацитета, како је предвиђено конкурсном документацијом. 
 
Понуђач T.Z.R. FRIGOLUX Београд, Сланачки пут бр.27а је у својој понуди као доказ о испуњености 
додатног услова пословног капацитета доставио попуњен Образац референтна листа, Образац VI- 5 
КД. У прилогу обрасца доставио је доказе о изјављеном, и то за три референтна наручиоца, али на 
укупан износ од 4.083.168,00 динара, а не на минимум 5.000.000,00 динара, како је Наручилац 
захтевао конкурсном докуементацијом. Комисија констатује да понуђач није доказао да испуњава овај 
додатни услов. 
Комисија констатује да понуда понуђача T.Z.R. FRIGOLUX Београд, Сланачки пут бр.27а има битан 
недостатак у смислу члана 106. став 1. тачка 2., оцењена је као неприхватљива и није узета у даље 
разматрање. 
 

 

Како Наручилац у предметном поступку јавне набавке није примио ниједну благовремену, одговарајућу 
и прихватљиву понуду, нису испуњени услови за доделу уговора у смислу члана 107. Закона о јавним 
набавкама. 
Сходно горе наведеном, Комисија је предлажила наручиоцу да обустави поступак предметне јавне 
набавке и да сходно члану 109. став 1. Закона о јавним набавкама, донесе Одлуку о обустави поступка 
јавне набавке за предметне услуге. 
 

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 десет 
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. 
 

                                                                                                                     ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР 

                                                                                                                      

                                                                                                                  __________________________ 

                                                                                                                            Срђан Смиљанић 

Д о с т а в и т и  

- Одељењу за буџетске, финансијско –  

рачуноводствене послове         

- Одсеку за јавне набавке,                                                                                       

- Писарници.                              


