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           РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 
           ПОРЕСКА УПРАВА    
       Број: 000-404-01-00533/2018-K0121 
              Датум: 21.12.2018. године 
                     Београд 

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

124/12,  14/15 и 68/15, Решења Владе Републике Србије о постављењу  помоћника 

директора Пореске управе, 24 број: 119-9546/2018 од 11.10.2018. године и Решења о 

преносу овлашћења, број: 000-119-00-05556-10-3/2015-I0001 од 15.12.2017. године 

доносим: 
 

О Д Л У К У 
о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности 

ЈНМВ 000/8/2018 
 
 

I ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор понуђачу Нина Валчић ПР Консалтинг, ул. 

Новобрдска бр. 7, Београд за понуду бр. 000-404-01-00557/2018-К0123 од 11.12.2018. 

године, у поступку јавне набавке мале вредности консултантских услуга – Оквир 

политике расељавања у вези са кредитном линијом Светске банке у оквиру пројекта 

трансформације Пореске управе. 
Укупна вредност понуде износи 440.000,00, 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 30.11.2018. године донела одлуку 

о покретању поступка јавне набавке мале вредности консултантских услуга – Оквир 

политике расељавања у вези са кредитном линијом Светске банке у оквиру пројекта 

трансформације Пореске управе, у складу са чланом 39. 1. Закона о јавним набавкама, 
редни број јавне набавке ЈНМВ 000/8/2018 
 

Позив за подношење понуда објављен је 30.11.2018.године на Порталу јавних 

набавки и сајту Наручиоца.  
 
Након спроведеног поступка отварања понуда од 11.12.2018. године, Комисија 

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

извештају о стручној оцени понуда бр. 000-404-01-00533/2018-K0121 од 21.12.2018. 

године, Комисија за јавну набавку констатовала је следеће: 
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Предмет јавне набавке, назив: Консултантске услугe, у поступку јавне набавке мале 

вредности– Оквир политике расељавања у вези са кредитном линијом Светске банке у 

оквиру пројекта трансформације Пореске управе. 
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 (423900). 
Јавна набавка је предвиђена финансијским планом и Планом јавних набавки Пореске 

управе за 2018. годину, класа 4 - услуге, редни број 1.54. 
 
Процењена вредност јавне набавке: 500.000,00 динара, без ПДВ-а.  
 
Чланови техничког дела комисије за  предметну јавну набавку су дописом 000-404-01-
00533/2018-K0121 од 21.12.2018. године известили су Комисију да достављена понуда 

нема недостатке, односно да понуђена документација испуњава додатне услове који су 

тражени конкурсном документацијом број: 000-404-01-00533/2018-K0121 од 

30.11.2018. године Основни подаци о понуђачу: До истека рока за подношење 

понуда, односно до 11.12.2018. године, достављена је једна благовремена понуда 

понуђача: Нина Валчић, ПР Консалтинг Београд, ул. Новобрдска бр. 7, Београд. 
Поступак отварања понуда спроведен је 11.12.2018.године, о чему је сачињен Записник 

о отварању понуда број 000-404-01-00533/2018-K0121, у ком је констатовано да 

приспела понуда нема недостатаке и иста је након поступка отварања електронском 

поштом уручена понуђaчу.  
        
Елементи приспеле понуде су: 

 Понуда бр. 000-404-01-00557/2018-К0123 од 11.12.2018. године понуђача 

Нина Валчић ПР Консалтинг, Београд, Новобрдска бр. 7, матични број 

64402510, ПИБ 109749980. 
- Укупна вредност понуде износи 440.000,00 динара, без ПДВ,  
- Рок плаћања: у року од 20 дана од дана достављања рачуна 
- Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.  
 
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је 

приступила стручној оцени понуде и увидом у садржину достављених доказа 

констатовала следеће: 
 
          Понуда бр. 000-404-01-00557/2018-К0123 од 11.12.2018. године понуђача 

Нина Валчић ПР Консалтинг, Београд, Новобрдска бр. 7 
 

-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 је понуђач Нина Валчић ПР Консалтинг, 

Београд, Новобрдска бр. 7 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 обавезних услова. 
-За испуњеност додатних услова предвиђених конкурсном документацијом 

понуђач је доставио следеће: 
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УСЛОВ ДОКАЗИ 

Универзитетско образовање из области 

друштвених наука 

За испуњење овог услова достављена је 

универзитетска диплома (оверена 

фотокопија). 

Најмање две године кумулативно на 

пословима спровођења социјалних 

заштитних мера у јавном сектору и/или на 

међународним пројектима 

За испуњење овог услова достављен је 

анекс уговора о раду и потврда Коридора 

Србије. 

Документовано и доказано искуство у 

припреми и/или спровођењу најмање два 

Акциона плана за расељење. 

За испуњење услова достављена је 

потврда референтног наручиоца да је 

понуђач учествовао у припреми и/или 

спровођењу пет Акционих планова за 

расељавање као и изјава понуђача у којој 

су наведени акциони пројекти и која је 

оверена од стране јавног бележника. 
 

Чланови техничког дела комисије за предметну јавну набавку су дописом 000-
404-01-00533/2018-К0121 од 21.12.2018. године известили Комисију да достављена 

понуда нема недостатке, односно да понуђена документација испуњава додатне услове 

који су тражени конкурсном документацијом број: 000-404-01-00557/2018-К0121 од 

30.11.2018. године. 
Комисија за јавну набавку, након увида у садржину достављених доказа у 

понуди, констатује да достављена понуда бр. 000-404-01-00557/2018-К0123 од 

11.12.2018. године понуђача Нина Валчић ПР Консалтинг, Београд, Новобрдска бр. 7, 

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. 
 

 
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“. 
 Како је у предметној набавци поднета само једна понуда понуђача Нина Валчић ПР 

Консалтинг, Београд, Новобрдска бр. 7 за коју је Комисија за јавну набавку констатовала 

да је, сагласно члану 3. тачка 31, 32. и 33. Закона о јавним набавкама, благовремена, 

одговарајућа и да нема битне недостатке, не ограничава, нити условљава права наручиоца 

или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности, што исту чини 

прихватљивом, сагласно члану 107. став 3. Закона о јавним набавкама, стекли су се 

услови за доделу уговора. 
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Назив понуђача коме се додељује уговор: 
                        
На основу свега претходно изнетог, Наручилац, на основу предлога Комисије за јавну 

набавку, а у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, уговор о јавној набавци у 

поступку јавне набавке мале вредности консултантских услуга – Оквир политике 

расељавања у вези са кредитном линијом Светске банке у оквиру пројекта 

трансформације Пореске управе, додељује понуди понуђача Нина Валчић ПР Консалтинг, 

Београд, Новобрдска бр. 7, ПИБ 109749980, матични број 64402510 за понуду бр. 000-404-
01-00557/2018-К0123 од 11.12.2018. године, чија укупна вредност износи 440.000,00 

динара, без ПДВ. 
          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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