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           РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 
           ПОРЕСКА УПРАВА    
       Број: 000-404-01-00515/2018-K0121 
              Датум: 10.12.2018. године 
                       Београд 

                
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 

68/15) и на основу Решења Владе о постављењу на положај помоћника директора 

Пореске управе у Министарству финансија 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 
 ЈНМВ 000/7/2018 

 
 I ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор за јавну набавку добара – радне униформе за 

запослене у кухињи и ресторану друштвене исхране у Централи Пореске управе, 

понуђачу „НАГ д.о.о.“ , Нови Београд, ул. Савских аласа 16, за понуду  заведену код 

наручиоца  под бројем 000-404-01-00536/2018-K0123 од 03.12.2018. године.  
 
 Укупна вредност понуде износи: 289.800,00 динара, без ПДВ-а.  
 

               II ОДБИЈА СЕ понуда понуђача „Вулкан д.о.о.“ Ћирила и Методија 7, 
Крушевац, као неприхватљива, јер је неодговарајућа зато што не испуњава све 

техничке захтеве дефинисане конкурсном документацијом.  
               III ОДБИЈА СЕ понуда понуђача „DP DESIGN DOO,“ Војводе Степе 291, 

Београд, као неприхватљива, зато што је укупна вредност понуде изнад износа  

процењене вредности јавне набавке.   
 
             IV     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 23.11.2018. године донео Одлуку о 

покретању поступка јавне набавке добара – радне униформе за запослене у кухињи и 

ресторану друштвене исхране у Централи Пореске управе,  у складу са чланом 39. 
Закона о јавним набавкама, бр. ЈНМВ 000/7/2018.  
           Позив за подношење понуда објављен је 23.11.2018. године на Порталу јавних 

набавки и сајту наручиоца и одређен је рок за подношење понуда од 8 дана од дана 

објављивања.  
          Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавну набавку је 

приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.  
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          У извештају о стручној оцени понуда бр. 000-404-01-00515/2018-К0121                                      
од 06.12.2018. године, Комисија за јавну набавку је констатовала следеће: 
 
1. Предмет јавне набавке: 
 Добра – радне униформе за запослене у кухињи и ресторану друштвене исхране 

у Централи Пореске управе, редни број јавне набавке мале вредности ЈНМВ 

000/7/2018. Назив и ознака из општег речника набавке: 18110000-радна одећа, 18813000-
обућа са горњиштем од коже. 
 
2.Подаци из плана набавке који се односе на предметну јавну набавку:  
             Средства одобрена Пореској управи Законом о буџету РС за 2018. годину („Сл. 

гласник РС“, бр. 113/2017) и Планом јавних набавки Пореске управе за 2018. годину, 

број: 000-401-00-00254/2017-Ј0115 од 19.01.2018. године, за класу 4, редни број 

1.1.27.1- добра.Опредељена средства за предметну јавну набавку су у износу од 

350.000,00 динара са ПДВ-ом, на ЕК 426 (426100 - Расходи за радну униформу).    
 
3.Процењена вредност јавне набавке: 
Процењена вредност износи  291.667,00 динара, без ПДВ-а. 
 
4.Основни подаци о понуђачима и елементима понуде :  
           Поступак отварања понуда спроведен је 03.12.2018. године, о чему је сачињен 

Записник о отварању понуда број: 000-404-01-00515/2018-К0121 од 03.12.2018. године, 

који је по окончању поступка отварања понуда преузет од стране представника 
Понуђача, „DP DESIGN DOO,“ Војводе Степе 291, Београд, а осталим понуђачима је 

истог дана достављен електронском поштом. 
           Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавну набавку је 

приступила стручној оцени понуде понуђача и констатовала следеће: 
           До истека рока за подношење понуде, односно до 03.12.2018. године до 12:00 

часова, на адресу наручиоца приспеле су 3 (три)  благовремене понуде. 
Елементи приспелих понуда: 
Понуђачи: 

1) „Вулкан д.о.о.“ Ћирила и Методија 7, Крушевац, матични број 20356693, 
 ПИБ 105380783, заведена код наручиоца  под бројем 000-404-01-00534/2018-К0123 

дана 03.12.2018.  Укупна вредност понуде дата у обрасцу понуде, износи 151.540,00 
динара, без ПДВ-а, рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда, рок 

испоруке 30 дана од дана закључења уговора.Понуда се подноси самостално;  
2) „DP DESIGN DOO,“ Војводе Степе 291, Београд, матични број 17169637, 

 ПИБ 102595892,  заведена код наручиоца  под бројем 000-404-01-00535/2018-К0123 

дана 03.12.2018.  Укупна вредност понуде дата у обрасцу понуде, износи 335.800,00 
динара, без ПДВ-а, рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда, рок 

испоруке 20 дана од дана закључења уговора.Понуда се подноси самостално;  
3) „Наг д.о.о.“,Савских Аласа 16, Нови Београд, матични број 20065966,  

ПИБ 103976720, заведена код наручиоца под бројем 000-404-01-00536/2018-K0123 дана 

03.12.2018.Укупна вредност понуде дата у обрасцу понуде, износи 289.800,00 динара, 
без ПДВ-а, рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда, рок испоруке 30 
дана од дана закључења уговора.Понуда се подноси самостално;   
 

У циљу утврђивања прихватљивости понуде у смислу члана 3. тачка 31. 32. и 

33. ЗЈН, Комисија је утврдила следеће: 
У достављеним понудама понуђачи су поднели следеће доказе и то:  
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1) „Вулкан д.о.о.“ Ћирила и Методија 7, Крушевац 
 За испуњеност обавезних услова из члана 75. став (1.) тачка 1) до 4) и члана 

 75. став (2) Закона, понуђач је  доставио: 
- Изјаву о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке 

 – чл. 75. ЗЈН, оверену и потписану од стране овлашћеног лица; 
- решење АПР-а број БПН 1783/2016 од 14.06.2016.године о упису у регистар 

 понуђача и интернет адресу на којој су доступни подаци о испуњености обавезних 

услова, што је Наручилац проверио дана 04.12.2018.год.  увидом на интернет страници 

АПР-а , www.apr.gov.rs . 
 За испуњеност додатних услова из члана 76. Закона, предвиђених 

 конкурсном документацијом понуђач је доставио следеће: 
-  За доказивање испуњености услова финансијског капацитета, да понуђач у 

 периоду од шест месеци пре објављивања Позива за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки од 23.11.2018.године, није био неликвидан, Наручилац је извршио 

проверу дана 04.12.2018. године, увидом на интернет страници Народне Банке Србије. 
- За доказивање испуњености услова о траженом пословном капацитету, да је 

 понуђач у последње три године (2015, 2016 и 2017) извршио продају и испоруку 

добара која су предмет јавне набавке и фактурисао минимални укупан износ од 

700.000,00 динара са ПДВ, понуђач је доставио Образац референтне листе са доказима 

у облику потврде потписане од стране наручиоца/купца (Образац потврде), издате од 

стране наручиоца о извршеној продаји испоруци предметних добара, као доказ 

траженог услова.   
 Понуђач је такође доставио тражене узоркe предмета јавне набавке са 

приложеним декларацијама о траженом материјалу од кога су направљени.   
2) „DP DESIGN DOO,“ Војводе Степе 291, Београд 

 За испуњеност обавезних услова из члана 75. став (1.) тачка 1) до 4) и члана 
 75. став (2) Закона, понуђач је  доставио: 

- Изјаву о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке 
 –чл. 75. ЗЈН, оверену и потписану од стране овлашћеног лица; 

- Извод о регистрацији привредног субјекта из АПР-а.  
 За испуњеност додатних услова из члана 76. Закона, предвиђених 

 конкурсном документацијом понуђач је доставио следеће: 
-  За доказивање испуњености услова финансијског капацитета, да понуђач у 

 периоду од шест месеци пре објављивања Позива за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки од 23.11.2018.године, није био неликвидан, Наручилац је извршио 

проверу дана 04.12.2018. године, увидом на интернет страници Народне Банке Србије.  
- За доказивање испуњености услова о траженом пословном капацитету, да је  

понуђач у последње три године (2015, 2016 и 2017) извршио продају и испоруку добара 

која су предмет јавне набавке и фактурисао минимални укупан износ од 700.000,00 

динара са ПДВ, понуђач је доставио Образац референтне листе са доказима у облику 

потврде потписане од стране наручиоца/купца (Образац потврде), издате од стране 

наручиоца о извршеној продаји испоруци предметних добара, као доказ траженог 

услова.  
   Понуђач је такође доставио тражене узоркe предмета јавне набавке са 

приложеним декларацијама о траженом материјалу од кога су направљени.   
3) „Наг д.о.о.“,Савских Аласа 16, Нови Београд 

 За испуњеност обавезних услова из члана 75. став (1.) тачка 1) до 4) и члана 
 75.  став (2) Закона, понуђач је  доставио: 

- Изјаву о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке 
 –чл. 75. ЗЈН, оверену и потписану од стране овлашћеног лица; 

http://www.apr.gov.rs/
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- Да је понуђач  уписан у регистар понуђача Наручилац је проверио дана 
 04.12.2018.год.  увидом на интернет страници АПР-а , www.apr.gov.rs .   

 За испуњеност додатних услова из члана 76. Закона, предвиђених 
 конкурсном документацијом понуђач је доставио следеће: 

-  За доказивање испуњености услова финансијског капацитета, да понуђач у 
 периоду од шест месеци пре објављивања Позива за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки од 23.11.2018.године, није био неликвидан, понуђач је доставио Изјаву 

да нема евидентираних дана неликвидности за задати период. Наручилац је извршио 

проверу горе наведеног, дана 04.12.2018. године, увидом на интернет страници 

Народне Банке Србије.  
- За доказивање испуњености услова о траженом пословном капацитету, да је 

 понуђач у последње три године (2015, 2016 и 2017) извршио продају и испоруку 

добара која су предмет јавне набавке и фактурисао минимални укупан износ од 

700.000,00 динара са ПДВ, понуђач је доставио Образац референтне листе са доказима 

у облику потврде потписане од стране наручиоца/купца (Образац потврде), издате од 

стране наручиоца о извршеној продаји испоруци предметних добара, као доказ 

траженог услова.    
 Понуђач је такође доставио тражене узоркe предмета јавне набавке са 

приложеним декларацијама о траженом материјалу од кога су направљени. 
  

     Чланови техничког дела комисије ове јавне набавке, размотрили су 

достављене понуде у вези са доказима за тражене техничке карактеристике понуђених 
добара  о чему су сачинили Извештај од 04.12.2018. године и констатовали следеће:  

1) Понуда понуђача „Вулкан д.о.о.“ Ћирила и Методија 7, Крушевац,  
матични број 20356693, ПИБ 105380783, бр. понуде 30/11 од 30.11.2018. године, која 

је заведена код наручиоца под бројем 000-404-01-00534/2018-К0123 дана 03.12.2018. 

године, има недостатке, односно достављена документација (декларација и 

приложени Извештај о контроли) не испуњава све техничке захтеве јер уз понуду 

није достављен доказ о дозвољеном проценту скупљања до 2% за тканине од којих 

се производе предметна радна одела, како је тражено конкурсном документацијом  
број 000-404-01-00515/2018-К0121 од 23.11.2018. године и то: (бела боја, 100% 

памук и скупљање дозвољено до 2%),  што је чини  неодговарајућом у складу са  

чланом 3. тачком 32. Закона о јавним набавкама. 
2) Понуда понуђача „DP DESIGN DOO,“ Војводе Степе 291, Београд, 

 матични број 17169637, ПИБ 102595892, бр. понуде 30-18 од 30.11.2018. године, 

која је заведена код наручиоца под бројем 000-404-01-00535/2018-K0123 дана 

03.12.2018. године нема недостатке, односно достављена документација испуњава 

све техничке захтеве и додатне услове који су тражени конкурсном документацијом 

број 000-404-01-00515/2018-К0121 од 23.11.2018. године, што је чини одговарајућом, 

у складу са  чланом 3. тачком 32. Закона о јавним набавкама.    
3) Понуда понуђача „Наг д.о.о.“,Савских Аласа 16, Нови Београд,  

матични број 20065966, ПИБ 103976720, бр. понуде 0490-18 од 03.12.2018. године, 

која је заведена код наручиоца под бројем 000-404-01-00536/2018-K0123 дана 

03.12.2018. године, нема недостатке, односно достављена документација испуњава 

све техничке захтеве и додатне услове који су тражени конкурсном документацијом 

број 000-404-01-00515/2018-К0121 од 23.11.2018.године, што је чини одговарајућом, 

у складу са  чланом 3. тачком 32. Закона о јавним набавкама. 
 
            Како је у Извештају, технички део комисије констатовао да понуда понуђача 

„Вулкан д.о.о.“ Ћирила и Методија 7, Крушевац не испуњава тражени услов 

http://www.apr.gov.rs/
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дозвољеног % скупљања тканине за радна одела, а у циљу исправног вредновања и 

упоређивања понуда у складу са чланом 93. тачка (1) ЗЈН, Комисија за ову ЈНМВ је 

дана 04.12.2018.године упутила овом Понуђачу, електронском поштом, Захтев за 
додатним објашњењима у вези са претходно поменутим и оставила рок  до следећег 

дана, 05.12.2018. године да се о томе изјасни и евентуално укаже чиме је у 

достављеној понуди доказао тражени услов.У траженом року Понуђач је као 

додатно објашњење, накнадно доставио тражени доказ у виду Извештаја о 

испитивању, али Наручилац, сходно члану 93. тачка (3) ЗЈН, не може да дозволи 

промену у смислу накнадног достављања доказа, којом би се понуда која је 

неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом. 
 
            Комисија за јавну набавку је даљим разматрањем понуда утврдила следеће: 

1) С обзиром да понуда понуђача „Вулкан д.о.о.“ Ћирила и Методија 7,  
Крушевац има недостатке, односно достављена документација  не испуњава све 

техничке захтеве јер уз понуду није достављен доказ о дозвољеном проценту 

скупљања до 2% за тканине од којих су произведени узорци за предметна радна 

одела, како је тражено конкурсном документацијом број 000-404-01-00515/2018-
К0121 од 23.11.2018. године и то: (бела боја, 100% памук и скупљање дозвољено до 

2%), иста је неодговарајућа у складу са  чланом 3. тачком 32. Закона о јавним 

набавкама, а самим тим и неприхватљива у складу са  чланом 3. тачком 33. Закона о 

јавним набавкама. 
2) С обзиром да понуда понуђача „DP DESIGN DOO,“ прелази износ процењене 

 вредости јавне набавке, иста је неприхватљива у складу са  чланом 3. тачком 33. 

Закона о јавним набавкама.  
3) С обзиром да понуда понуђача „НАГ д.о.о.“ , Нови Београд,ул. Савских аласа 

 16, испуњава све услове из конкурсне документације, не ограничава, нити условљава 

права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне 

набавке, те је у смислу члана 3. тачка 31. 32. и 33. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) благовремена, одговарајућа и прихватљива. 
 
5.Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих 

понуда:  
      - Понуда Понуђача „Вулкан д.о.о.“, Крушевац је неодговарајућа сходно члану 3. 

тачка 32. Закона о јавним набавкама јер  достављена документација  не испуњава све 

техничке захтеве, што је уједно чини и неприхватљивом у складу са  чланом 3. 

тачком 33. Закона о јавним набавкама, те се иста одбија.Понуђена цена је   

151.540,00 динара, без ПДВ-а.  
       - Понуда Понуђача „DP DESIGN DOO,“ прелази износ процењене вредости јавне 

набавке, што је чини неприхватљивом у складу са  чланом 3. тачком 33. Закона о 

јавним набавкама, те се иста одбија. Понуђена цена је  335.800,00 динара, без ПДВ-а. 
 
6.Критеријум за оцењивање понуде је:„најнижа понуђена цена“ 

С обзиром да су приспеле 3 (три) понуде, од којих су 2 (две) понуде 

неприхватљиве, није спроведено рангирање понуда применом критеријума „најнижа 

понуђена цена“,  већ је Комисија за јавну набавку констатовала да је једина 

прихватљива понуда  понуђача „НАГ д.о.о.“ , Нови Београд,ул. Савских аласа 16, 
заведена код наручиоца под бројем 000-404-01-00536/2018-K0123 дана 03.12.2018. 

године,  чија укупна вредност понуде,  дата у обрасцу понуде, износи 289.800,00 
динара, без ПДВ-а.  
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7. Назив понуђача коме се додељује уговор: 
          Комисија за јавну набавку је прегледом достављене понуде у поступку стручне    
оцене констатовала, да је понуда понуђача „НАГ д.о.о.“ , Нови Београд,ул. Савских 

аласа 16, заведена код наручиоца под бројем 000-404-01-00536/2018-K0123 од 

03.12.2018. године, благовремена, одговарајућа, прихватљива, па су се стекли услови 

из члана 107. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15) за 

доделу уговора. 
          Сагласно члану 108. Закона о јавним набавкама, уговор се додељује понуђачу:   
„НАГ д.о.о.“ Нови Београд, ул. Савских аласа 16, матични број 20065966, ПИБ 

103976720, за понуду заведену код наручиоца под бројем 000-404-01-00536/2018-
K0123 од 03.12.2018. године 
              Укупна вредност понуде износи 289.800,00 динара, без ПДВ-а. 

 
              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 („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у складу 

са чланом 148-156 Закона о јавним набавкама у року од 5 дана од дана објављивања 

одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу, а 

копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.   
 

                                                                                         


		2018-12-10T15:09:07+0100
	Beograd, Srbija
	Potpis dokumenta.




