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           РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

           ПОРЕСКА УПРАВА                   

Број: 000-404-01-00401/2017-Ј0115 

            21.12.2017. године 

                    Београд 

        

         

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», бр. 124/12,  

14/15 и 68/15),  Решења Владе РС о постављењу вршиоца дужности помоћника 

директора Пореске управе у Министарству финансија 24 број 119-8836/2017 од 

14.09.2017. године и Решења о преносу овлашћења Број: 000-119-00-05556-10-2/2015-

I0001 од 03.08.2017. године, вршилац дужности помоћника директора Пореске управе за 

материјалне ресурсе доноси: 

 

 

О Д Л У К У 

                       о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности  

 

I   ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор o јавнoj набавци добара - радне униформе за запослене у 

кафе кухињама у Централи Пореске управе,  понуђачу DP „DESIGN“ д.о.о.,Београд, ул. 

Војводе Степе бр 291.  

        Укупна вредност понуде износи 158.400,00 динара без ПДВ, односно 190.080,00 

динара са ПДВ. 

II Одбија се као неприхватљива понуда „НАГ“ ДОО, Савских аласа бр. 16, Нови 

Београд. 

 

III    Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Пореске 

управе у року од 3 дана од дана доношења. 

                                         

                                   О б р а з л о ж е њ е 

 

Назив и адреса наручиоца: Министарство финансија, Пореска управа, Београд, Саве 

Машковића 3-5. 

Интернет старница наручиоца: www.purs.gov.rs 

Врста наручиоца: Орган државне управе 

Број и датум доношења одлуке: 000-404-01-00401/2017- Ј0115 од 23.11.2017. године за 

који је позив за достављање понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца дана 24.11.2017. године. 

Врста предмета: добра 

Ознака из општег речника: 18110000-радна одећа, 18813000-обућа са горњиштем од 

коже.  

Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: Средства одобрена 

Пореској управи Законом о буџету РС за 2017. годину, члан 5. и 8. на разделу 16 Глава: 

16.2, Функција 110, Економска класификација: 426 (426121-Расходи за радну униформу). 

Јавна набавка је предвиђена финансијским планом и Планом јавних набавки Пореске 

управе за 2017. годину,  шеста измена и допуна од 03.11.2017. године,   класа 4 - добра, 

редни број 1.22. 

 Процењена вредност јавне набавке:  210.000,00 динара без ПДВ-а. 

http://www.purs.gov.rs/
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  Основни подаци о понуђачима:  До истека рока за подношење понуда, 11.12.2017. 

године достављене су две благовремене понудеа: DP „DESIGN“ , Војводе Степе бр. 291,  

број понуде: 404-01-419/2017-Ј0119 и „НАГ“ ДОО, Савских аласа бр. 16, Нови Београд. 

Отварање понуда спроведено је 11.12.2017. године о чему је сачињен записник о 

отварању понуда број: 000-404-01-00401/2017-Ј0115,  у којем је констатовано да је  

укупна вредност понуде понуђача: DP „DESIGN“, Војводе Степе бр. 291, Београд  

износи  158.400,00 динара без ПДВ, док је вредност понуде понуђача „НАГ“ ДОО, 

Савских аласа бр. 16, Нови Београд износи 155.540,00 динара без ПДВ.  

 Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила 

стручној оцени понуда и у извештају констатовала следеће: 

 

     Понуда понуђача „НАГ“ доо 

  

- Сагласно члану 77. став 4. Закона о јавним набавкама Наручилац је одредио  да понуђач 

може Изјавом доказати испуњеност обавезних услова  за учешће у поступку предметне 

јавне набавке, те да је понуђач „НАГ“ доо, Савских аласа бр. 16, Нови Београд доставио 

конкурсном документацијом предвиђену изјаву којом  под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује  да испуњава услове за учешће у поступку јавне 

набавке из члана 75.став 1 и 2 чиме је доказао испуњеност тражених услова. 

 

- Даљим прегледом достављене понуде Комисија у извештају о стручној оцени за 

предметни поступак констатује да је понуђач „НАГ“ доо, навео све тражене елементе у 

обрасцу понуде, цене и рокове и да је исти потписан и печатиран те да је то довољан 

елемент на основу кога је могуће утврдити стварну садржину понуде. 

 

- Комисија је, даље утврдила да је Понуђач уз понуду доставио тражене узорке артикала 

под редним бројем 1, 3 и 7 који су наведени у делу Опис предмета јавне набавке као и 

декларацију о материјалу. Комисија за предметну набавку је прегледала достављене 

узорке и констатовала да узорак под редним бројем 1. Женске панталоне није у складу 

са описом датим у техничкој спецификацији. Прегледом достављеног узорка комисија је  

у извештају о стручној оцени констатовала  да достављени узорак панталона нема косе 

џепове што је захтевано конкурсном документацијом и што је чини неодговарајућом, па 

самим тим и неприхватљивом сагласно члану 3. став 1. тачка 33. Закон о јавним 

набавкама те да je као таква достављена понуда неприхватљива, па се иста, у складу са 

чланом 107. став 1. Закона о јавним набавкама одбија.  

 Понуђена цена из достављене понуде износи 155.540,00 динара без ПДВ и иста не 

прелази износ процењене вредности за ову јавну набавку. 

 

Понуда понуђача DP „DESIGN“ 

 

-Наручилац је сагласно члану 77. став 4. Закона о јавним набавкама одредио  да понуђач 

може Изјавом доказати испуњеност обавезних услова  за учешће у поступку предметне 

јавне набавке, те да је понуђач DP „DESIGN“ , Војводе Степе бр. 291, Београд доставио 

наведену изјаву којом  под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује  

да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75.став 1. и 2. чиме је 

доказао испуњеност тражених услова. 

 

-Прегледом достављене понуде комисија је констатовала да је понуђач DP „DESIGN“ у 

обрасцу понуде – део у који се уносе основни подаци о понуђачу  навео да је уписан у 

регистар понуђача. Комисија је увидом у регистар установила да исти није евидентиран. 

Kомисија је сходно члану 106. Закона о јавним набавкама, констатовала да овако 

поступање понуђача није битан недостатак који би понуду учинио неприхватљивом  с 

обзиром да је конкурсном документацијом за испуњеност обавезних услова Наручилац 
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 предвидео да се доказује Изјавом и  која је саставни део конкурсне документације а које 

је понуђач уредно попунио и приложио уз понуду.  

 

-Даљим прегледом достављене понуде Комисија за предметни поступак констатује да је 

понуђач DP „DESIGN“  навео све тражене елементе у обрасцу понуде, цене и рокове и 

да је исти потписан и печатиран, те да је, на основу истог, могуће утврдити стварну 

садржину понуде, односно могуће је упоредити са другом понудом. Такође  понуђена 

цена не прелази износ процењене вредности те је понуда прихватљива. 

Понуђена цена из достављене понуде износи  158.400,00 динара без ПДВ и иста не 

прелази износ процењене вредности за ову јавну набавку. 

 

-Понуђач је уз понуду доставио тражене узорке артикала под редним бројем 1, 3 и 7 који 

су наведени у делу Опис предмета јавне набавке као и декларацију о материјалу од кога 

су направљени тражени артикли. Комисија за предметну набавку је прегледала 

достављене узорке и констатовала да су исти одговарајући и да у целости одговарају 

захтевима Наручиоца датим у конкурсној документацији. 

  

Критеријум за оцењивање понуде је: „најниже понуђена цена“  

 

 Како је након стручне оцене понуда у предметној набавци понуда „НАГ“ доо 

одбијена као недговарајућа, Комисија је  у извештају о стучној оцени констатовала да  

достављена понуда DP „DESIGN“  Београд, Кумодрашка бр. 255, број понуде: 404-01-

419/2017-Ј0119,  једина благовремена, одговарајућа и приватљива, те да не ограничава, 

нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене 

вредности. С тим у вези није спроведен поступак рангирања понуда.  

 

Назив понуђача коме се додељује уговор:        

                 

  На основу свега изнетог, Комисија за предметну јавну набавку, после стручне 

оцене понуда, предложила је, у складу са чланом 107. став 3. Закона о јавним набавкама, 

да уговор буде додељен понуђачу који је доставио понуду са најнижом ценом, која нема 

битне недостатке и која је одговарајућа, не ограничава нити условљава права наручиоца 

или обавезе понуђача, што је, у смислу члана 3. тачка 33 Закона о јавним набавкама 

чини прихватљивом, па се у складу са  чланом 108. Закона о јавним набавкама уговор  

додељује понуђачу: DP „DESIGN“ d.o.o.,  Београд, Војводе Степе бр. 291, ПИБ 

102595892, МБР 17169637, број понуде: 000-404-01-00419/2017-Ј0119, чија је понуђена 

цена 158.400,00 динара без ПДВ,  односно 190.080,00 динара са ПДВ.  

 Понуда је поднета као самостална. 

 

 Ова Одлука ће бити објављена на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници Наручиоца у року од 3 дана од дана доношења, у складу са чл. 108. став 5. 

Закона о јавним набавкама. 

   

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 

поднети захтев за заштиту права у року од  

5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки                                               
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