
 

 

 

Дел.број: 1/22-8 

Датум: 22.09.2021.године 

 

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" 

бр.91/19), чл. 12. став 3. Одлуке о оснивању привредног друштва „25. мај – Милан Гале 

Мушкатировић“ д.о.о. („Службени лист града Београда“ бр. 56/2019 и 69/2019) и 

Извештаја о поступку јавне набавке бр. 1/22-7 од 21.09.2021. године, у отвореном 

поступку јавне набавке, чији је предмет набавка добара –  Надоградња система техничке 

заштите, директор Привредног друштва „25.мај – Милан Гале Мушкатировић“ д.о.о. 

Београд, доноси 

  

ОДЛУКУ О  ДОДЕЛИ УГОВОРА 

   

       У јавној набавци добара – Надоградња система техничке заштите  ДОДЕЉУЈЕ 

СЕ уговор понуђачу „MACCHINA SECURITY“ д.о.о. Београд, Ул. Владимира Поповића 

бр.6, број понуде 2009 од 20.09.2021.године, у укупној вредности од 4.157.280,00 динара 

без ПДВ-а односно 4.988.736,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом и роком испоруке и 

уградње од 30 дана; 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац,  Привредно друштво „25.мај – Милан Гале Мушкатировић“ д.о.о. Београд, 

Тадеуша Кошћушка бр.63, Београд,  Одлуком број 1/22-1 од 09.09.2021. године, 

покренуо је отворени поступак јавне набавке чији је предмет набавка добара – 

Надоградња система техничке заштите. 

 

Подаци о набавци:   

Врста поступка:   Отворени поступак 

 

Врста предмета јавене набавке:  Добра 

 

Датум и време отварања понуда: 21.09.2021. године у 10:00 часова 

 

Предмет јавне набавке: Добра – Надоградња система техничке заштите 

OРН:  32323500-8 Систем за видео надзор 

 

Број јавне набавке: 04/21 

Процењена вредност јавне набавке је   4.200.000,00  динара  
 

До истека рока за подношење понуда на електронску адресу Наручиоца путем Портала 

јавних набавки приспелa je понудa од једног (1) понуђача. 

 

Неблаговремених понуда није било. 
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Основни подаци о понуђачима и понудама: 

 

Комисија за јавну набавку 04/21 приступила је прегледу понуде од понуђача, 

односно прегледу документације и скенираних фајлова достављених путем Портала 

јавних набавки, извршила рачунску проверу података наведених у образцу структуре 

понуђене цене и констатовала следеће: 

 

I) Понуђач „MACCHINA SECURITY“ д.о.о. Београд, Ул. Владимира Поповића 

бр.6 је у својој понуди број 2009 од 20.09.2021.године, електронским путем тј. путем 

Портала јавних набавки доставио: 

- Образац понуде; 

- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта 

у складу са чланом 118. ЗЈН; 

- Модел уговора о јавној набавци; 

- Образац структуре цене; 

- Образац трошкова припреме понуде; 

- Копију Решења МУП-а; 

- Копију уговора о извођењу радова  са копијом рачуна и копијом окончане 

ситуације; 

- Копију уговора и копију рачуна; 

- Копију уговора и копију окончане ситуације; 

- Копију ауторизације произвођача; 

- Копију лиценце 453; 

- Копију лиценце 353; 

- Копију потврде ИКС лиценца број 453; 

- Копију потврде ИКС лиценца број 353; 

- Копију лиценце 453; 

- Копију лиценце 353; 

- Копију потврде ИКС лиценца број 453; 

- Копију потврде ИКС лиценца број 353; 

- Девет копија образца МА; 

- Копија сертификата ИСО 27001; 

- Копија сертификата ИСО 9001; 

- Копија сертификата ИСО 14001; 

- Копија сертификата ИСО 45001; 

- Копија потврде о обиласку локације; 

- Копија списка испоручених добара; 
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Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

код 

Наручиоца 

 

Назив или шифра понуђача 

Број и 

датум 

понуде 

1/22-5 од 

21.09.2021

.год 

„MACCHINA SECURITY“ д.о.о. Београд,  

Ул. Владимира Поповића бр.6 

2009 од 

20.09.2021.год 



 

Понуђена цена из понуде износи 4.157.280,00 динара без ПДВ-а односно 

4.988.736,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом. Рок испоруке и уградње је 30 дана. Рок 

важења понуде је 30 дана. 

 

Стручна оцена понуде 

 

Чланом 118. став 1. ЗЈН назначено је да привредни субјект у понуди доставља 

изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта на 

стандардном обрасцу, којом потврђује да:  

1) не постоје основи за искључење;  

2) испуњава захтеване критеријуме за избор привредног субјекта;  

3) испуњава критеријуме или правила одређена за смањење броја способних 

кандидата у складу са чланом 64. овог закона, ако је применљиво. 

 

Чланом 119. став 1. ЗЈН назначено је да је Наручилац дужан да пре доношења 

одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски 

најповољнију понуду да у примереном року, не краћем од пет радних дана, достави 

доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, у 

неовереним копијама.  

 

Чланом 119. став 2. ЗЈН назначено је да Наручилац није дужан да поступи у складу 

са ставом 1. овог члана за јавну набавку чија је процењена вредност једнака или нижа 

од 5.000.000 динара. 

Чланом 119. став 3. ЗЈН назначено је да Наручилац може, без обзира на процењену 

вредност јавне набавке, да затражи од понуђача и кандидата да доставе све доказе или 

део доказа о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта ради 

провере података наведених у изјави о испуњености критеријума, ако је то потребно за 

правилно спровођење поступка. 

 

Чланом 119. став 4. ЗЈН назначено је да Наручилац не мора да захтева од понуђача 

да достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, ако: 

1) на основу података наведених у изјави о испуњености критеријума може да 

прибави доказе, односно изврши увид у доказе о испуњености критеријума за 

квалитативни избор привредног субјекта; и  

2) наручилац већ поседује важеће релевантне доказе;  

 

С тим у вези, Комисија констатује да је Понуђач „MACCHINA SECURITY“ д.о.о. 

Београд, Ул. Владимира Поповића бр.6, у својој понуди број 2009 од 20.09.2021.године, 

електронским путем тј. путем Портала јавних набавки доставио и то: 

 

1) За тачку 2. Обављање професионалне делатности – 2.1. Овлашћење, дозвола 

или чланство, Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, Копију Решења МУП-а 03/4 бр.7441 од 29.12.2016.године којим се 

понуђачу издаје лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања 

система техничке заштите и обуке корисника; 
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2) За тачку 3. Технички и стручни капацитет – 3.1. Списак испоручених добара, 

Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, Списак 

испоручених добара на меморандуму и 3 копије уговора који су предмет ове 

набавке са копијама рачуна/окончаним ситуацијама; 

 

3) За тачку 3. Технички и стручни капацитет – 3.2. Техничка лица или тела – 

контрола квалитета, Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор 

привредног субјекта, копију ауторизационог документа/сертификата са назнаком 

за предметну јавну набавку (назив набавке и наручиоца); 

 

4) За тачку 3. Технички и стручни капацитет – 3.3. Техничка средства и мере за 

обезбеђивање квалитета, Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор 

привредног субјекта, копију ауторизационог документа/сертификата са назнаком 

за предметну јавну набавку (назив набавке и наручиоца); 

 

5) За тачку 3. Технички и стручни капацитет – 3.4. Образовне и стручне 

квалификације, Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, за два лица, две копије лиценце 453, 2 копије лиценце 353, 2 копије 

потврде ИКС да је лиценца 453 важећа, 2 копије потврде ИКС да је лиценца 353 

важећа; 

 

6) За тачку 3. Технички и стручни капацитет – 3.5. Сертификати институција или 

агенција за контролу квалитета, Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни 

избор привредног субјекта –  Копију сертификата ИСО 27001;- Копију сертификата 

ИСО 9001; - Копија сертификату ИСО 14001; - Копију сертификата ИСО 45001; 

 

Чланом 151. став 2. тачка 3) ЗЈН назначено је да Наручилац може да закључи 

уговор о јавној набавци и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је 

поднета само једна понуда, која је прихватљива. 

Сходно наведеном, Комисија за јавну набавку констатује, на основу достављене 

документације, да је понуда бр.2009 од 20.09.2021.године понуђача „MACCHINA 

SECURITY“ д.о.о. Београд, Ул. Владимира Поповића бр.6, прихватљива, јер: 

 

- не постоје основи за искључивање привредног субјекта; 

 

- су испуњени критеријуми за избор привредног субјекта; 

 

- су испуњeни захтеви и услови у вези са предметом набавке и 

техничким спецификацијама;  

 

- не постоје ваљани докази о повреди конкуренције или корупцији; 

 

- нису утврђени други недостаци због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама; 

 

С обзиром да је путем Портала јавних набавки пристигла само једна 

(прихватљива) понуда, није било места примени критеријума „најнижа понуђена цена“. 
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На основу стручне оцене понуде, Комисија за јавне набавке је констатовала да је 

понуда број 2009 од 20.09.2021.године понуђача „MACCHINA SECURITY“ д.о.о. 

Београд, Ул. Владимира Поповића бр.6, у укупној вредности од 4.157.280,00 динара 

без ПДВ-а односно 4.988.736,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом, роком испоруке и 

уградње од 30 дана и роком важења понуде од 30 дана, одговарајућа и прихватљива и 

предложила Наручиоцу да уговор додели овом Понуђачу. 

 

Одговорно лице Наручиоца је прихватило предлог Комисије за јавну набавку и одлучило 

као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке понуђач може поднети 

Захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања на Порталу јавних 

набавки 

                                                                             

 

                                                                                                          Директор  

              

                                                                                                     ______________ 

                                                                      Милош Милић 
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