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           РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 
           ПОРЕСКА УПРАВА    
       Број: 000-404-01-00315/2018-K0121 
              Датум: 15.08.2018 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: 119-5528/2018 од 

21.06.2018. године и Решења о преносу овлашћења, број: 000-119-00-05556-10-3/2015-
I0001 од 15.12.2017. 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 
ЈНМВ 000/3/2018 

 
 

I ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор понуђачу SRĐAN SUŠIĆ PR AGENCIJA ZA 

KONSULTANTSKE USLUGE MASTER CONSULTING, ул. 4 децембар 17. Лучани, 
за понуду бр. 000-404-01-00325/2018-К0123 од 10.08.2018. године, у поступку јавне 

набавке мале вредности консултантских услуга - Оквир за заштиту животне средине и 

социјално управљање (ЕСМФ) у делу управљања документима и архивирања, за 

Пројекат трансформације Пореске управе (Пројекат).  
 

Укупна вредност понуде износи 149.990,00, динара без ПДВ. 
 

II 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 

 
 

Пореска управа, Централа - Наручилац је дана 03.08.2018. године донела 

Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности консултантских услуга - 
Оквир за заштиту животне средине и социјално управљање (ЕСМФ) у делу управљања 

документима и архивирања, за Пројекат трансформације Пореске управе (Пројекат), у 

складу са чланом 39. став 1. Закона о јавним набавкама, редни број јавне набавке 

ЈНМВ 000/3/2018. 
 

Позив за подношење понуда објављен је 03.08.2018. године на Порталу јавних 

набавки и сајту Наручиоца.  
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Након спроведеног поступка отварања понуда од 13.08.2018. године, Комисија 

за јавну набавку приступила је стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. У 

извештају о стручној оцени понуда бр. 000-404-01-00315/2018-K0121 од 15.08.2018. 
године, Комисија за јавну набавку констатовала је следеће: 
 
Предмет јавне набавке, назив: Консултантске услуга - Оквир за заштиту животне 

средине и социјално управљање (ЕСМФ) у делу управљања документима и 

архивирања, за Пројекат трансформације Пореске управе (Пројекат) 
Ознака из општег речника: 73200000 – саветодавне услуге у области истраживања и 

развоја.  
Набавка је предвиђена Законом о буџету РС за 2018. годину ("Службени гласник РС" 

бр. 113/2017), Глава: 16.2, Функција 110, Економска класификација: 423 (конто 

423900), Финансијским планом и Планом јавних набавки Пореске управе за 2018. 

годину, класа 4 - услуге, редни број 1.1.53.2.- услуге. 
 
Процењена вредност јавне набавке: 160.000,00 динара, без ПДВ-а.  
 
Основни подаци о понуђачу: До истека рока за подношење понуда, односно до 

13.08.2018. године, достављена је једна благовремена понуда понуђача SRĐAN SUŠIĆ 

PR AGENCIJA ZA KONSULTANTSKE USLUGE MASTER CONSULTING, ул. 4 

децембар 17. Лучани. Поступак отварања понуда спроведен је истог дана, о чему је 

сачињен Записник о отварању понуда број 000-404-01-00315/2018-K0121, у ком је 

констатовано да приспела понуда нема недостатака и исти је у законском року 

достављен понуђачу који је поднео понуду.  
        
Елементи приспеле понуде су: 
 Понуда бр. 000-404-01-00325/2018-К0123 од 10.08.2018. године понуђача 

SRĐAN SUŠIĆ PR AGENCIJA ZA KONSULTANTSKE USLUGE MASTER 
CONSULTING, ул. 4 децембар 17. Лучани, матични број 63887633, ПИБ 

109050601.  
- Укупна вредност понуде износи 149.990,00 динара, без ПДВ,  
- Рок испоруке: у року од 30 дана од дана закључења уговора, 
- Рок плаћања: у року од 15 дана од дана достављања рачуна, 
- Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.  
Понуда се подноси самостално. 
 
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је 

приступила стручној оцени понуде и увидом у садржину достављених доказа 

констатује следеће: 
 
1) Понуда 000-404-01-00325/2018-К0123 од 10.08.2018. године понуђача SRĐAN 

SUŠIĆ PR AGENCIJA ZA KONSULTANTSKE USLUGE MASTER 

CONSULTING, ул. 4 децембар 17. Лучани 
- За испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона понуђач је 

доставио Решење о упису у регистар понуђача од 03.08.2018. године, што је 

Комисија за јавну набавку проверила на сајту Агенције за привредне 

регистре. 
- За испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона понуђач је доставио Изјаву 

о испуњењу истог. 
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- За испуњеност додатних услова предвиђених конкурсном документацијом 

понуђач је доставио следеће: 
 

УСЛОВИ ДОКАЗИ 

Да има 1 (једно) лице са стеченим 
високим образовањем на студијама другог 

степена из области животне средине, 

инжењерства животне средине, економије 

животне средине, права животне средине 

или у сродној области. 

Понуђач је доставио за једно ангажовано 

лице уверење Биолошког факултета у 

Београду о стеченом звању дипломирани 

билог и доказ о стеченом звању магистра 

из области политике, планирања и 

регулативе у области животне средине на 

Лондонском факултету за економију и 

политичке науке, којима је доказао да је 

испунио тражени услов. 

Најмање седам година професионалног 

искуства од којих је најмање 3 године 

практичног искуства у области заштите 

животне средине и социјалне заштите, 

стеченог у јавном сектору и на 

међународним пројектима.  

Понуђач је доставио потврде којима је 

доказао испуњење улова да има најмање 

седам година професионалног искуства од 

којих најмање 3 године практичног 

искуства у области животне средине и 

социјалне заштите, стеченог у јавном 

сектору и на међународним пројектима.  
Документовано и доказано искуство у 

изради најмање 4 оквира за заштиту 

животне средине и социјалног управљања 

(ЕСМФ), према ОР 4.01 Светске Банке, за 

потребе државних органа Републике 

Србије. 

Понуђач је доставио доказе о искуству у 

изради траженог броја оквира за заштиту 

животне средине и социјалног управљања 

(ЕСМФ), којима је доказао да је испунио 

тражени услов. 

Документовано знање о захтевима 
Светске банке или других међународних 

организација за заштиту животне средине 

и социјалног осигурања 

Понуђач је доставио потврда издату од 

стране Светске банке о учествовању на 

међународним пројектима у области 

животне средине и социјалне заштите, 
којом је доказао да је испунио тражени 

услов. 
 
 

Чланови техничког дела комисије за  предметну јавну набавку су  дописом 000-
404-01-00315/2018-K0121 од 15.08.2018. године известили су Комисију да достављена 

понуда нема недостатке односно да понуђена документација испуњава све техничке 

захтеве односно додатне услове који су тражени конкурсном документацијом број: 

000-404-01-00315/2018-K0121 од 03.08.2018. године. 
 
Комисија за јавну набавку, након увида у садржину достављених доказа у 

понуди, констатује да је достављена понуда бр. 000-404-01-00325/2018-К0123 од 

10.08.2018. године, испуњава све услове из конкурсне документације, те је у смислу 

члана 3. тачка 31. 32. и 33. Закона о јавним набавкама благовремена, одговарајућа и 

прихватљива. 
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Критеријум за оцењивање понуде је: „најнижа понуђена цена“.  
 

С обзиром да је приспела само једна благовремена, одговарајућа и прихватљива 

понуда, није спроведено рангирање понуда применом критеријума „најнижа понуђена 

цена“ те је Комисија за јавну набавку констатовала да је најповољнија понуда понуђача 

SRĐAN SUŠIĆ PR AGENCIJA ZA KONSULTANTSKE USLUGE MASTER 

CONSULTING, ул. 4 децембар 17. Лучани, бр. 000-404-01-00325/2018-К0123 од 

10.08.2018.године. 

 
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. ЗЈН, да се уговор додели 
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. ЗЈН чини прихватљивом, па се у складу са  

чланом 108. ЗЈН уговор додељује понуђачу: SRĐAN SUŠIĆ PR AGENCIJA ZA 

KONSULTANTSKE USLUGE MASTER CONSULTING, ул. 4 децембар 17. Лучани, 

матични број 63887633, ПИБ 109050601, број понуде: 000-404-01-00325/2018-К0123 

од 10.08.2018. године, чија је понуђена цена 149.990,00 динара без ПДВ. 
  

 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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