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           РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 
           ПОРЕСКА УПРАВА    
       Број: 000-404-01-00471/2018-K0121 
              Датум: 29.11.2018. године 
                     Београд 

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

14/15 и 68/15) и Решења Владе Републике Србије о постављењу вршиоца дужности 

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, помоћник директора Сектора за материјалне ресурсе доноси: 

 
 

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

ЈН 000/30/2018 
 
 

I  ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор у поступку јавне набавке мале вредности - добара – 
књиге за библиотеку  Пореске управе, ЈН 000/30/2018 понуди понуђача ЈП  

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“ ул. Јована Ристића бр. 1, Београд,  матични број 07453710, 
ПИБ 100002782. 

Укупна вредност понуде износи 757.691,00  динара без ПДВ.  
 II  OДБИЈА СЕ  понуда „МАКАРТ“ доо, Милутина Миланковића бр.158, Нови 

Београд,  као неприхватљива, зато што прелази износ процењене вредности јавне 

набавке.   
   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 
 

            Пореска управа - Наручилац је дана 02.11.2018. године донео Одлуку о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности - добара – књиге за библиотеку  
Пореске управе  сагласно члану 39. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон). 
Редни број јавне набавке ЈН 000/30/2018. 
 Позив за подношење понуда објављен је 02.11.2018. године на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Наручиоца.  
Након спроведеног поступка отварања понуда од 13.11.2018. године, Комисија 

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

извештају о стручној оцени понуда бр. 000-404-01-000471/2018-К0121 од 28.11.2018. 
године, Комисија за јавну набавку констатовала је следеће: 
 
 Предмет јавне набавке, назив:  јавна набавка добара – књиге за библиотеку  
Пореске управе.  
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            Назив и ознака из општег речника набавке: 22113000 књиге за библиотеку. 
 Укупна процењена вредност јавне набавке износи 833.333,33 динара, без ПДВ.  
            Средства за предметну јавну набавку су одобрена Пореској управи Законом о 

буџету РС за 2018. годину, Глава: 16.2, Функција 110, Економска класификација: 515 

(515121-књиге за библиотеку). 
 Јавна набавка је предвиђена финансијским планом и Планом јавних набавки 

Пореске управе за 2018. годину,  класа 5 - добра, редни број 1.2.30.1. 
   
 Основни подаци о понуђачу: Поступак отварања понуда спроведен је 

13.11.2018.године, о чему је сачињен Записник о отварању понуда број 000-404-01-
00471/2018-К0121, који је понуђачима прослеђен и уручен електронском поштом. 
        
            У року за достављање понуда благовремено су приспеле две понуде и то: 
 

 

Назив или шифра понуђача 
Бр. под којим 
је понуда 
заведена 

ЈП „Службени гласник“, 
Београд, Јове Ристића бр. 1 000-404-01-00498/2018-К0123 

„Макарт“ доо, Београд,  
Милутина Миланковића бр. 158 000-404-01-00496/2018-К0123 

 
 
 У Извештају о стручној оцени понуда комисија је констатовала да су за 

испуњеност услова понуђачи доставили попуњен и потписан образац изјаве о 

испуњености обавезних услова за учешће поступку јавне набавке, члан 75. Закона о 

јавним набавкама чиме су доказали да испуњавају обавезне услове за учешће у 

поступку набавке.   
 
У достављеним понудама понуђени су следећи елементи: 
 
 

1) Понуда ЈП „Службени гласник“ ,  Јована Риситића бр. 1, Београд  
 Укупна вредност понуде износи  757.421,00 динара, без ПДВ,  
 Рок испоруке је 20 дана од дана закључења уговора,  
 Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.  

 
Комисија је приликом прегледа понуде констатовала  рачунске грешке у 

обрасцу понуде те је сагласно члану 93. став 4. Закона о јавним 

набавкама  уз добијену сагласност понуђача извршила исправку. У колони 

укупно без ПДВ уместо 757.421,00 исправљен је износ на 757.691,00 динара. 
 

2) Понуда  понуђача „МАКАРТ“ доо, Милутина Миланковића бр.158, Нови 

Београд,   
 Укупна вредност понуде износи  920.858,75 динара, без ПДВ,  
 Рок испоруке је 20 дана од дана закључења уговора,  
 Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.  
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 Комисија за јавну набавку је, у извештају о стручној оцени понуда, 

констатовала да  понуђена цена  у понуди понуђача „МАКАРТ“ доо, Милутина 

Миланковића бр.158, Нови Београд,  за предметна добра – књиге за библиотеку, износи 

920.858,75 динара без ПДВ, што је изнад процењене вредности предметне набавке која 

износи 833.333,00 динара, те је у складу са чланом 3. став 3. тачка 33. Закона поменута 

понуда  неприхватљива. На основу предлога Комисије ова понуда се одбија, у складу 

са чланом 107. став 1. Закона. 
 

  Комисија за јавну набавку је, у извештају о стручној оцени број: 000-404-01-
00471/2018-К0121 од 28.11.2018. констатовала да је достављена  понуда понуђача  ЈП 

„Службени гласник“,  Јована Риситића бр. 1, Београд, сходно чл. 3. тачка 33. Закона 

прихватљива, јер је благовремена, нема битне недостатаке, не ограничава нити 

условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене 

вредности јавне набавке.      
 

 Критеријум за избор најповољније понуде је најниже понуђена цена. С обзиром 

да је након стручне оцене понуда констатовано да је достављена само једна  
прихватљива понуда, није вршено рангирање понуда по напред наведеном 

критеријуму. 
  
      На основу свега изнетог, Комисија за предметну јавну набавку, сагласно члану 

107. став 3. Закона о јавним набавкама предлаже,  те Наручилац у складу са чланом 

108. Закона о јавним набавкама, додељује  уговор  о набавци књига за библиотеку 

Пореске управе,  понуђачу  ЈП „Службени гласник“,  Јована Риситића бр. 1, Београд, 
матични број 07453710, ПИБ 100002782, понуда 000-404-01-00498/2018-К0123 од 

13.11.2018. године.  
  

Укупна вредност понуде износи 757.691,00  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. 
 
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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