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        РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 
        ПОРЕСКА УПРАВА    

 Број: 200-404-01-00056/2019-K0132 
     Датум: 15.03.2019. 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 на положај помоћника 

директора Пореске управе у Министарству финансија, 24 број: 119-9546/2018 од 11.10.2018. 
године и Решења о преносу овлашћења директора Пореске управе, 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 200/2/2019 

 
I   ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор понуђачу ''E-SMART SYSTEMS'' д.о.о. Београд, Кнеза 

Вишеслава 70а, 11030 Београд,  ПИБ 101833141, МБР 17247565, у поступку јавне набавке 

мале вредности услуга издавања квалификованих електронских сертификата за потребе 

Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Нови Сад, на основу понуде 

која је код понуђача заведена под бројем 190307-1 од 07.03.2019. године. 
 II Уговор ће бити реализован највише до износа процењене вредности јавне набавке, 
односно до 1.533.333,33  динара без ПДВ-а. 
 III Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца у 

року од 3 дана од дана доношења. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је дана 20.02.2019. године донео одлуку број 200-404-01-00056/2019-K0132 
о покретању јавне набавке мале вредности – услуге издавања квалификованих електронских 

сертификата за потребе Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Нови 

Сад, ЈНМВ  200/2/2019. 
 За наведену јавну набавку наручилац је дана 27.02.2019. године објавио позив за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.  
 Назив и адреса наручиоца, односно пословно име: Министарство финансија, 

Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5. 
 Интернет страница наручиоца: www.purs.gov.rs. 
 Врста наручиоца: Орган државне управе. 
 Број и датум доношења одлуке о покретању поступка: 200-404-01-00056/2019-
К0132 од 20.02.2019. године. 
 Врста предмета јавне набавке: услуге. 
 Опис предмета набавке: услуге издавања квалификованих електронских 

сертификата за потребе Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Нови 

Сад. 
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Назив и ознака из општег речника набавки: 30237131-6 – Електронске картице, 

79132100-9 – Услуге оверавања електронског потписа  
 Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности. 

Процењена вредност јавне набавке: Укупна процењена вредност јавне набавке 

износи 1.533.333,33 без ПДВ-а и то: 333.333,33 динара без ПДВ-а за 2019. годину, 600.000,00 

динара без ПДВ-а  за 2020. годину и 600.000,00 динара без ПДВ-а за 2021. годину. 
Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: Набавка је 

предвиђена Планом јавних набавки Пореске управе за 2019. годину, број: 000-404-01-
00569/2018-К0121 од 14.01.2019. године, за класу 4 , под редним бројем 1.5.5.2 – Услуге. 

Средства за предметну јавну набавку за 2019. годину за обезбеђена  су Законом о 

буџету Републике Србије за 2019. годину ("Службени гласник РС" бр. 95/2018), раздео 16 

економска класификација ЕК 423.  
За преузимање обавеза по основу вишегодишњих уговора добијена је сагласност 

Министарства финансија број 401-00-131/2019-03 од 10.01.2019. године. 
 Основни подаци о понуђачима: 

Благовремено, односно до истека рока за подношење понуда, наручилац је примио 

једну понуду и то понуду понуђача ''E-SMART SYSTEMS'' д.о.о. Београд, Кнеза Вишеслава 

70а, 11030 Београд, која је код наручица примљена дана 11.03.2019. године у 9:05 часова и 

заведена под бројем 200-404-01-00067/2019-К0134. 
 Неблаговремених понуда није било.  

Поступак отварања понуда је спроведен дана 11.03.2019.  године у 12:00 часова, о 

чему је сачињен Записник о отварању понуда број: 200-404-01-00056/2019-К0132. Отварању 

понуда нису присуствовали представници понуђача.  
  Записник о отварању понуда је у законском року прослеђен понуђачу путем 

електронске поште. Понуђач је потврдио пријем записника. 
 Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавну набавку је 

приступила стручној оцени у циљу утврђивања прихватљивости понуде,  у смислу члана 3. 

тачке 31., 32. и 33. Закона о јавним набавкама, о чему је сачињен извештај о стручној оцени 

понуда од 13.03.2019. године, којим је констатовано следеће: 
 

1. Понуда понуђача ''E-SMART SYSTEMS'' д.о.о. Београд, Кнеза Вишеслава 70а, 

Београд,  ПИБ 101833141, МБР 17247565,  заведена је код понуђача под бројем 190307-1 од 

07.03.2019. године. 
 Понуда је поднета самостално. 
 У достављеној понуди, поднети су следећи докази о испуњености обавезних услова: 
- Изјава о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из 75. став 1. 

тачка 1) до 4) Закона и услова из члана 75. став 2. Закона (Образац XIII Конкурсне 

документације) 
- Изјава у којој понуђач под кривичном и материјалном одговорношћу изјављује да је 

уписан у Регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре, са 

назначеном интернет адресом на којој је могуће проверити податке 
- Решење АПР-а број БПН 1404/2013 од 22.11.2013. године о упису у Регистар понуђача. 

Извршеном провером на интернет страници Агенције за привредне регистре, 

констатовано је да је статус понуђача''E-SMART SYSTEMS'' д.о.о. Београд – активан. 
 - За испуњеност обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, да понуђач има 

важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, 

односно, да је понуђач уписан у Регистар сертификационих тела, у понуди је достављен  

тражени  доказ - Решење број 345-01-260/2018-12 од 07.05.2018. године, издато од стране 

Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије, којим се уписује ''E-
SMART SYSTEMS'' д.о.о. Београд  - ESS CA – Smart Systems Сертификационо тело у 

Регистар пружалаца квалификованих услуга од поверења, које води ово министарство. 
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 Достављеном документацијом понуђач је доказао да испуњава обавезне услове из 

члана 75. став 1. тачке 1) до 5)  као и услов из члана 75. став 2. Закона. 
- Понуђач је доставио и остале обрасце наручиоца који су дати у конкурсној 

документацији и то: Образац понуде, Образац структуре цене са упутством како да се 

попуни, образац изјаве о независној понуди, Образац изјаве чувања поверљивих података и 

модел уговора. 
Подаци из понуде који су одређени као елементи понуде и који се могу 

нумерички приказати: 
               Елементи понуде:  
1. Цена услуге за израду једног квалификованог електронског сертификата износи 1.900,00 
динара без ПДВ-а. 
2. Укупна цена услуге за процењену количину (500 сертификата) износи: 950.000 динара без 

ПДВ. 
3. Рок за плаћање износи 15 дана од дана службеног пријема исправно испостављеног 

рачуна.  
4. Рок испоруке износи 30 радних дана од дана подношења захтева за испоруку. 
5. Рок важења понуде је 30 дана од дана јавног отварања понуда.   

Прегледом понуде, Комисија за јавну набавку је утврдила да понуда понуђача ''E-
SMART SYSTEMS'' д.о.о. Београд, Кнеза Вишеслава 70а, Београд, ПИБ 101833141, МБР 
17247565, садржи све потребне доказе о испуњености обавезних услова, да нема недостатке 

у смислу члана 106. Закона, да је одговарајућа, да не ограничава нити условљава права 
наручиоца или обавезе понуђача и да је у смислу члана 3. тачка 33. Закона прихватљива. 
 
 Критеријум за оцењивање понуда и начин примене методологије пондера: 
 У складу са чланом 85. Закона о јавним набавкама и имајући у виду предмет набавке, 

наручилац је одлучио да критеријум за оцењивање понуда буде ''најнижа понуђена цена''.  
 С обзиром на то да је наручилац примио једну одговарајућу и прихватљиву понуду, 

рангирање није вршено. 
  
 Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор: Уговор се додељује 

понуђачу ''E-SMART SYSTEMS'' д.о.о. Београд, Кнеза Вишеслава 70а, 11030 Београд,  ПИБ 
101833141, МБР 17247565, који је поднео једину одговарајућу и прихватљиву понуду, 
заведену код понуђача под бројем 190307-1 од 07.03.2019.године. 

 
  Период важења уговора: Уговор ће важити у периоду од две године од дана 

закључења. 
 Вредност уговора: Уговор ће бити реализован највише до износа процењене 

вредности јавне набавке, односно до 1.533.333,33  динара без ПДВ-а. 
  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права сходно члану 149. Закона 

о јавним набавкама у року од 5 дана од дана пријема одлуке. Захтев се подноси наручиоцу 

непосредно, електронском поштом, факсом  или поштом препоручено са повратницом и 

мора да садржи све елементе из члана 151. став 1. Закона о јавним набавкама. 
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