
 
           РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 
           ПОРЕСКА УПРАВА    

  Сектор за материјалне ресурсе 
   Регионално одељење за материјалне 
                  ресурсе Београд 
       Број: 300-404-01-00092/2019-K0129 
              Датум: 25.04.2019. године 
                     Београд 

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

124/12,  14/15 и 68/15) и на основу Решења о преносу овлашћења, број: 000-119-00-
05556-10-3/2015-I0001, од 15.12.2017. године, координатор Регионалног одељења за 

материјалне ресурсе Београд доноси: 
 

О Д Л У К У 

о додели уговора у  поступку јавне набавке мале вредности 
  ЈНМВ 300/1/2019 
 

I    ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор понуђачу„E-smart systems“ д.о.о. Београд, Kнеза 

Вишеслава 70а, матични број: 17247565, ПИБ: 101833141 за понуду бр. 190424-1 од 

24.04.2019. године, заведена код наручиоца под бр. 300-404-01-00098/2019-к0131 од 

24.04.2019 године, на период од 12  месеци у поступку јавне набавке мале вредности 

услуга Услуга издавања квалификованог електронског сертификата (сертификовани 

електронски потпис) за потребе РО Београд. 
 

Укупна вредност уговора износи 209.000,00 динара, без ПДВ, односно 

250.800,00 динара, са 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 - Наручилац је дана 16.04.2019. године,  донео одлуку о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга Услуга издавања 

квалификованог електронског сертификата (сертификовани електронски потпис) за 

потребе РО Београд. 
 
 Позив за подношење понуда објављен је 17.04.2019. године,  на Порталу јавних 

набавки и сајту Наручиоца.  
 
 Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавну набавку је 

приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. У извештају о 
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стручној оцени понуда бр. 300-404-01-00092/2019-K0129 од 25.04.2019. године, 
Комисија за јавну набавку је констатовала следеће: 
 
 
Назив и адреса Наручиоца, односно пословно име: Министарство финансија, 

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне 

ресурсе Београд, 27. марта 28-32, Београд.      
 
Предмет јавне набавке, назив: Предмет јавне набавке је услуга Услуга издавања 

квалификованог електронског сертификата (сертификовани електронски потпис) за 

потребе РО Београд. 
Назив и ознака из општег речника набавке: 79132100-9 - Услуге оверавања електронског 

потписа. 
Средства за предметну јавну набавку обезбеђена су Законом о буџету Републике 

Србије за 2019. годину ("Службени гласник РС" бр. 95/2018). Глава: 16.2, Функција 

110, Економска класификација: 423, конто 4235 
   Јавна набавка је предвиђена Планом јавних набавки Пореске управе за 2019. годину, 

Друга измена и допуна од 05.03.2019. године, број: 000-401-00-00569/2018-K0121, за 

класу 4, под редним бројем 1.3.13.2 - Услуге. 
 
Процењена вредност јавне набавке: Укупна процењена вредност јавне набавке 

250.000,00 динара без ПДВ-а, а 300.000,00 динара са ПДВ-ом   
        

Основни подаци о понуђачима:  

 
Поступак отварања понуда спроведен је 25.04.2019. године, о чему је сачињен 

Записник о отварању понуда број: 300-404-01-00092/2019-K0129 који је истог дана 

достављен понуђачу који је поднео понуду. 
 
Благовремено, до 25.04.2019. године до 10,00 часова, пристигле су понуде 

следећих понуђача: 
 

Рб Назив или шифра понуђача Бр. под којим је понуда 
заведена 

Датум 
пријема 

Сат 
пријема 

1. „E-smart systems“ д.о.о. 300-404-01-00098/2019-к0131 24.04.2019. 13:10 

 
У поступку јавног отварања понуда прочитани су подаци из поднетих  понуда. 
 

1. Понуђач „E-smart systems“ д.о.о. Београд, Kнеза Вишеслава 70а, матични број: 

17247565, ПИБ: 101833141, понудио је: 
 

-цену услуге за израду једног квалификованог електронског сертификата 1.900,00 

динара без ПДВ-а. 
-укупну цену услуге за  укупну  количину (110 сертификата) 209.000,00 динара без 

ПДВ-а. 
-рок испоруке 15 дана; 
-рок важења понуде 30 дана. 
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Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила 

стручној оцени понуде и увидом у садржину достављених доказа констатовала 

следеће: 
 

I. да се у понуди  понуђача „E-smart systems“ д.о.о. Београд, Kнеза Вишеслава 70а, 

матични број: 17247565, ПИБ: 101833141, пристиглој дана 24.04.2019. године,   у 

13:10 часова, заведеној под бројем: 300-404-01-00098/2019-к0131: 
 
1. Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним 

набавкама,  доказује: 
-достављеном Изјавом понуђача о извршеној регистрационој пријави у Регистру 

понуђача, сходно члану 78. Закона о јавним набавкама; 
- достављеним Обрасцем Изјаве о испуњености обавезних услова за учешће у поступку 

јавне набавке члан 75. ЗЈН; 
- Решењем о упису у Регистар сертификационих тела, издато од стране Министарства 
трговине, туризма и телекомуникација, бр: 345-01-260/2018-12 од 07.05.2018. године. 
 
2. Понуђач је доставио све остале обрасце тражене конкурсном документацијом: 
- Образац понуде; 
- Образац структуре цене; 
- Образац изјаве о независној понуди; 
- Образац изјаве о чувању поверљивих података; 
- Модел уговора. 
 

Комисија је прегледом понуде оценила да је иста благовремена, одговарајућа, да 

нема битних недостатака, да не ограничава права наручиоца, нити обавезе понуђача и 

не прелази износ процењене вредности,, што је чини прихватљивом у смислу члана 3. 

тачка 33. а сходно одредбама члана 107. Закона о јавним набавкама (,,Службени 
гласник РС“, број 124/12, 14/2015, 68/2015). 
 
Конкурсном документацијом предвиђено је да се избор најповољније понуде 

врши применом критеријума „најниже понуђена цена“. 
       Како је у овом поступку јавне набавке прибављена само једна понуда, која је 

благовремена, одговарајућа и прихватљива, Комисија је става да нема места рангирању 

понуде применом прописаног критеријума.   
 
На основу изнетог Комисија за предметну јавну набавку, после стручне оцене понуде у 

складу са чланом 107. став 3. Закона о јавним набавкама(„Сл.гласник РС“, број: 124/12, 

14/15, 68/15), констатује да је понуда понуђача благовремена, нема битних недостатака, 

одговарајућа, не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и 

не прелази износ процењене вредности, што је чини прихватљивом у смислу члана 3. 

тачка 33. ЗЈН и даје предлог координатору да се уговор о јавној набавци додели у 

складу са чланом 108. ЗЈН, понуђачу „E-smart systems“ д.о.о. Београд, Kнеза 

Вишеслава 70а, матични број: 17247565, ПИБ: 101833141. 
 
 
Назив понуђача коме се додељује уговор: 
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Сагласно члану 108. Закона о јавним набавкама, уговор се додељује понуђачу „E-smart 
systems“ д.о.о. Београд, Kнеза Вишеслава 70а, матични број: 17247565, ПИБ: 

101833141, за понуду бр. 190424-1 од 24.04.2019. године, заведена код наручиоца под 

бр. 300-404-01-00098/2019-к0131 од 24.04.2019 године, на период од 12  месеци. 
 

Укупна вредност до које се може реализовати уговор износи 209.000,00 динара, 

без ПДВ, односно 250.800,00 динара, са 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 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.                                               
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