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         РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 
         ПОРЕСКА УПРАВА   
  Сектор за материјалне ресурсе  

Регионално одељење за материјалне 
            ресурсе Нови Сад 

 Број: 200-404-01-00062/2019-K0132 
        Датум: 01.04.2019. године 
                       Нови Сад 

                
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», бр. 124/12, 
14/15 и 68/15) и Решења о преносу овлашћења директора Пореске управе, број: 000-119-00-
05556-10-3/2015-I0001, од 15.12.2017. године, координатор Регионалног одељења за 

материјалне ресурсе Нови Сад,  доноси 
 
 

О Д Л У К У 

о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности 
ЈНМВ 200/1/2019 

 
I   ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор понуђачу ''GMT COMPANY'' д.о.о. Београд, Сутеска 

број 50 с,  ПИБ 100825556, МБР 068842288, у поступку јавне набавке мале вредности 

добара - држаних застава Републике Србије, за потребе Пореске управе, Регионалног 

одељења за материјалне ресурсе Нови Сад, на основу понуде која је код понуђача заведена 
под бројем 367/19 од  18.03.2019. године. 
 II Вредност уговора износи 44.000,00 динара без ПДВ-а. 
 III Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца у 

року од 3 дана од дана доношења. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је дана 26.02.2019. године донео одлуку број 200-404-01-00062/2019-K0132 
о покретању јавне набавке мале вредности добара – државних застава Републике Србије, за 

потребе Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Нови Сад, ЈНМВ  
200/1/2019. 
 За наведену јавну набавку наручилац је дана 06.03.2019. године објавио позив за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.  
 Назив и адреса наручиоца, односно пословно име: Министарство финансија, 

Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5. 
 Интернет страница наручиоца: www.purs.gov.rs. 
 Врста наручиоца: Орган државне управе. 
 Број и датум доношења одлуке о покретању поступка: 200-404-01-00062/2019-
К0132 од 26.02.2019. године. 
 Врста предмета јавне набавке: Добра. 
 Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке мале вредности су добра – државне 

заставе Републике Србије, за потребе Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне 

ресурсе Нови Сад. 
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Назив и ознака из општег речника набавки: 35821000 – заставе. 
 Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности. 

Процењена вредност јавне набавке: Процењена вредност јавне набавке износи 

100.000,00 динара без ПДВ-а. 
Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: Јавна набавка је 

предвиђена Планом јавних набавки Пореске управе за 2019. годину,  број 000-401-01-
00569/2018-К0121 од  14.01.2019.  године за класу 4, под редним бројем 1.5.9.1 - ДобраДобра. 

Средства за предметну јавну набавку обезбеђена  су Законом о буџету Републике 

Србије за 2019. годину ("Службени гласник РС" бр. 95/2018), раздео 16 економска 

класификација ЕК 426 
 Основни подаци о понуђачима: Благовремено, односно до 22.03.2019. године до 

11.00 часова, наручилац је примио четири понуде и то: 
 

1. Понуду понуђача ''STONICOM'' д.о.о. Београд, Косанчићев венац број 30, која је код 

наручиоца примљена 13.03.2019. године у 10:00 часова и заведена под бројем 200-404-
01-00068/2019-К0134  

2. Понуду понуђача ''ЈАРБОЛИ И ЗАСТАВЕ'' д.о.о. Београд, Србобранска број 21, која је 

код наручиоца примљена 14.03.2019. године  у 12:50 часова и заведена под бројем  

200-404-01-00069/2019-К0134  
3. Понуду понуђача ''ПОСЛОВНА ЖЕНА'' д.о.о. Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 

број 10 г, која је код наручиоца примљена 19.03.2019. године у 9:40 часова и заведена 

под бројем 200-404-01-00070/2019-К0134 
4. Понуду понуђача ''GMT COMPANY'' д.о.о. Београд, Сутеска број 50 с , која је код 

наручиоца примљена 20.03.2019. године у 12:30 часова и заведена под бројем 200-404-
01-00071/2019-К0134.  
Отварање понуда: 
Поступак отварања понуда је спроведен дана 22.03.2019.  године у 12:00 часова, о 

чему је сачињен Записник о отварању понуда број: 200-404-01-00062/2019-К0132. Отварању 

понуда нису присуствовали представници понуђача.  
 Записник о отварању понуда је у законском року прослеђен понуђачима путем 

електронске поште. Понуђачи су потврдили пријем записника. 
 Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавну набавку је 

приступила стручној оцени у циљу утврђивања прихватљивости понуда,  у смислу члана 3. 

тачке 31., 32. и 33. Закона о јавним набавкама, о чему је сачињен извештај о стручној оцени 

понуда од 01.04.2019. године, којим је констатовано следеће: 
                                         

1. Понуда понуђача: ''STONICOM'' д.о.о. Београд, Косанчићев венац број 30,  ПИБ 
100352916, МБР 17197533, заведена код понуђача под бројем 33/19 од  07.03.2019. године. 
 Понуда је дата самостално. 
 У достављеној понуди, поднети су следећи докази о испуњености обавезних услова: 
- Изјава о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из 75. став 1. 

тачка 1) до 4) Закона и услова из члана 75. став 2. Закона (Образац XIII Конкурсне 

документације) 
- Извод о регистрованим подацима из Регистра понуђача који се води код Агенције за 

привредне регистре, према коме је понуђач уписан у Регистар понуђача дана 27.03.2014. 

године.  
Достављеном документацијом понуђач је доказао да испуњава обавезне услове из 

члана 75. став 1. тачке 1) до 4)  као и услов из члана 75. став 2. Закона. 
- Понуђач је доставио и остале обрасце наручиоца који су дати у конкурсној 

документацији и то: Образац понуде, Образац структуре цене са упутством како да се 

попуни, образац изјаве о независној понуди, Образац изјаве чувања поверљивих података и 

модел уговора.       
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Елементи понуде: 
     

 
Р.б

р. 

 
Назив артикла 

 
Јединица 

мере 

 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 
Укупна цена без 

ПДВ-а 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1 Државне заставе за спољну 

употребу за копље 150х100 cm 
(дорада: по ужој левој страни 

тунел ширине 5 cm, остале 

стране поруб). 

 
 

комад 

 
 

80 
 

 
 

689,00 

 
 

55.120,00 

 
1. Укупна цена без пореза на додату вредност износи: 55.120,00 динара. 
2. Рок испоруке је 15 дана од момента пријема захтева за испоруку. 
3.  Рок плаћања је 15  дана, од дана пријема фактуре од стране Наручиоца  
4. Рок важења понуде  је 60 дана од дана отварања понуда. 

 
Комисија је утврдила да понуда нема недостатке у смислу члана 106. Закона, те да је 

одговарајућа, да не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и да је 

у смислу члана 3. став 1. тачка 33. Закона прихватљива. 

2. Понуда понуђача: ''ЈАРБОЛИ И ЗАСТАВЕ'' д.о.о. Београд, Србобранска број 21,  
ПИБ 106127257 , МБР 20526386 , заведена код понуђача под бројем 21/19 од 14.03.2019. 
године. 
 Понуда је дата самостално. 
 У понуди је достављена Изјава о испуњености обавезних услова за учешће у поступку 

јавне набавке из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама и услова из члана 

75. став 2. Закона (Образац XIII Конкурсне документације), којом заступник понуђача, под 

кривичном и материјалном одговорношћу изјављује да испуњава све услове из члана 75. 

Закона о јавним набавкама. 
С обзиром на то да је Конкурсном документацијом предметне јавне набавке мале 

вредности предвиђена могућност доказивања испуњености обавезних услова из члана 75. 

став 1. тачка 1) до 4) и став 2. достављањем поменуте изјаве (образац XIII Конкурсне 

документације), Комисија за јавну набавку сматра да је понуђач доказао да испуњава 

обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама.  
- Понуђач је доставио и остале обрасце наручиоца који су дати у конкурсној 

документацији и то: Образац понуде, Образац структуре цене са упутством како да се 

попуни, образац изјаве о независној понуди, Образац изјаве чувања поверљивих података и 

модел уговора.       
Елементи понуде: 
     

 
Р.бр. 

 
Назив артикла 

 
Јединица 

мере 

 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 
Укупна 

цена без 

ПДВ-а 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1 Државне заставе за спољну 

употребу за копље 150х100 cm 
(дорада: по ужој левој страни 

тунел ширине 5 cm, остале 

стране поруб). 

 
 

комад 

 
 

80 
 

 
 

690,00 

 
 

55.200,00 
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1. Укупна цена без пореза на додату вредност износи: 55.200,00 динара. 
2. Рок испоруке је 15 дана од момента пријема захтева за испоруку. 
3. Рок плаћања је 30 дана, од дана пријема фактуре од стране Наручиоца  
4. Рок важења понуде  је 30  дана од дана отварања понуда. 

Комисија је утврдила да понуда нема недостатке у смислу члана 106. Закона, те да је 

одговарајућа, да не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и да је 

у смислу члана 3. став 1. тачка 33. Закона прихватљива. 

  3. Понуда понуђача: ''ПОСЛОВНА ЖЕНА'' д.о.о. Нови Београд, Булевар Михајла 

Пупина број 10г,  ПИБ 104129463, МБР 20099399. Понуда је од 18.03.2019. године, без броја 

под којим је заведена код понуђача. 
 Понуда је дата самостално. 
 У понуди је достављена Изјава о испуњености обавезних услова за учешће у поступку 

јавне набавке из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама и услова из члана 

75. став 2. Закона (Образац XIII Конкурсне документације), којом заступник понуђача, под 

кривичном и материјалном одговорношћу изјављује да испуњава све услове из члана 75. 

Закона о јавним набавкама. 
С обзиром на то да је Конкурсном документацијом предметне јавне набавке мале 

вредности предвиђена могућност доказивања испуњености обавезних услова из члана 75. 

став 1. тачка 1) до 4) и став 2. достављањем поменуте изјаве (образац XIII Конкурсне 

документације), Комисија за јавну набавку сматра да је понуђач доказао да испуњава 

обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама.  
- Понуђач је доставио и остале обрасце наручиоца који су дати у конкурсној 

документацији и то: Образац понуде, Образац структуре цене са упутством како да се 

попуни, образац изјаве о независној понуди, Образац изјаве чувања поверљивих података и 

модел уговора.   
  

Елементи понуде: 
     

 
Р.бр. 

 
Назив артикла 

 
Јединица 

мере 

 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 
Укупна цена 

без ПДВ-а 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1 Државне заставе за спољну 

употребу за копље 150х100 cm 
(дорада: по ужој левој страни 

тунел ширине 5 cm, остале 

стране поруб). 

 
 

комад 

 
 

80 
 

 
 

797,00 

 
 

63.760,00 

 
1. Укупна цена без пореза на додату вредност износи: 63.760,00 динара. 
2. Рок испоруке је 15 дана од момента пријема захтева за испоруку. 
3. Рок плаћања је 45 дана, од дана пријема фактуре од стране  
4. Рок важења понуде  је 30 дана од дана отварања понуда. 

Комисија је утврдила да понуда нема недостатке у смислу члана 106. Закона, те да је 

одговарајућа, да не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и да је 

у смислу члана 3. став 1. тачка 33. Закона прихватљива. 
 
4. Понуда понуђача: ''GMT COMPANY'' д.о.о. Београд, Сутеска број 50 с ,  ПИБ 

100825556 , МБР 068842288, заведена код понуђача под бројем 367/19 од  18.03.2019. године. 
 Понуда је дата самостално. 
 У достављеној понуди, поднети су следећи докази о испуњености обавезних услова: 
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- Изјава о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из 75. став 1. 

тачка 1) до 4) Закона и услова из члана 75. став 2. Закона (Образац XIII Конкурсне 

документације) 
- Изјава којом понуђач наводи да испуњење услова из члана 75. Закона о јавним набавкама 

доказује Решењем  бр. БПН 2461/2015 од 11.06.2015. године, наводећи и интернет адресу 

на којој су исти подаци доступни. 
Достављеном документацијом понуђач је доказао да испуњава обавезне услове из 

члана 75. став 1. тачке 1) до 4)  као и услов из члана 75. став 2. Закона. 
- Понуђач је доставио и остале обрасце наручиоца који су дати у конкурсној 

документацији и то: Образац понуде, Образац структуре цене са упутством како да се 

попуни, образац изјаве о независној понуди, Образац изјаве чувања поверљивих података и 

модел уговора.       
Елементи понуде: 
     

 
Р.бр. 

 
Назив артикла 

 
Јединица 

мере 

 
Количина 

 
Јединична 

цена без ПДВ-
а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1 Државне заставе за спољну 

употребу за копље 150х100 cm 
(дорада: по ужој левој страни 

тунел ширине 5 cm, остале 

стране поруб). 

 
 

комад 

 
 

80 
 

 
 

550,00 

 
 

44.000,00 

 
1. Укупна цена без пореза на додату вредност износи: 44.000,00 динара. 
2. Рок испоруке је 10 дана од момента пријема захтева за испоруку. 
3. Рок плаћања је 30 дана, од дана пријема фактуре од стране Наручиоца  
4. Рок важења понуде  је 60 дана од дана отварања понуда. 

Комисија је утврдила да понуда нема недостатке у смислу члана 106. Закона, те да је 

одговарајућа, да не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и да је 

у смислу члана 3. став 1. тачка 33. Закона прихватљива. 
 

 Критеријум за оцењивање понуда и начин примене методологије пондера: 
 У складу са чланом 85. Закона о јавним набавкама и имајући у виду предмет набавке, 

наручилац је одлучио да критеријум за оцењивање понуда буде ''најнижа понуђена цена''.  
 С обзиром на постављени критеријум, понуде су рангиране на следећи начин: 
 

1. Понуда понуђача: ''GMT COMPANY'' д.о.о. Београд, Сутеска број 50 с ,  ПИБ 

100825556 , МБР 068842288, заведена код понуђача под бројем 367/19 од  18.03.2019. 

године, који је понудио јединичну цену у износу од 550,00 динара, односно 44.000,00 

динара за укупну количину од 80 државних застава. 
2. Понуда понуђача: ''STONICOM'' д.о.о. Београд, Косанчићев венац број 30,  ПИБ 

100352916, МБР 17197533, заведена код понуђача под бројем 33/19 од  07.03.2019. 

године. који је понудио јединичну цену у износу од 689,00 динара, односно 55.120,00 
динара за укупну количину од 80 државних застава. 
 

3. Понуда понуђача ''ЈАРБОЛИ И ЗАСТАВЕ'' д.о.о. Београд, Србобранска број 21,  ПИБ 

106127257 , МБР 20526386 , заведена код понуђача под бројем 21/19 од 14.03.2019. 

године који је понудио јединичну цену у износу од 690,00 динара, односно 55.200,00 
динара за укупну количину од 80 државних застава. 
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4. Понуда понуђача: ''ПОСЛОВНА ЖЕНА'' д.о.о. Нови Београд, Булевар Михајла 

Пупина број 10г,  ПИБ 104129463, МБР 20099399. Понуда је од 18.03.2019. године, 

без броја под којим је заведена код понуђача. који је понудио јединичну цену у износу 

од 797,00 динара, односно 63.760,00 динара за укупну количину од 80 државних 

застава. 
  
 Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор: Уговор у поступку 

јавне набавке мале вредности добара – државних застава Републике Србије, за потребе 

Пореске управе, Регионалног одељеља за материјалне ресурсе Нови Сад, додељује се 

понуђачу ''GMT COMPANY'' д.о.о. Београд, Сутеска број 50 с ,  ПИБ 100825556 , МБР 

068842288, који је поднео понуду са најнижом ценом, заведену код понуђача под бројем 

367/19 од  18.03.2019. године. 
  Период важења уговора: Уговор ће важити од дана закључења до извршења 

уговорних обавеза. 
 Вредност уговора: Вредност уговора износи 44.000,00 динара без ПДВ-а. 
  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права сходно члану 149. Закона 

о јавним набавкама у року од 5 дана од дана пријема одлуке. Захтев се подноси наручиоцу 

непосредно, електронском поштом, факсом  или поштом препоручено са повратницом и 

мора да садржи све елементе из члана 151. став 1. Закона о јавним набавкама. 
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