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             РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

           ПОРЕСКА УПРАВА 

   Број: 000-404-01-00473/2018-K0121 

      Датум: 20.11.2018. године 

                 Б е о г р а д 

                   

На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), на основу 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 Пореске управе за материјалне 

ресурсе доноси: 

 

О Д Л У К У 

  o обустави  поступка јавне набавке мале вредности   

ЈНМВ 000/5/2018 
 

I ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке консултантских услуга – Оквир политике 

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

Пореске управе, за коју је позив за подношење понуда објављен 02.11.2018. године. 

         II Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Наручиоца року од 3 дана од дана доношења. 

        III Наручилац ће обавештење о обустави поступка објавити на Порталу јавних 

набавки, у року од 5 дана од коначности одлуке.  

                                        

                                       О б р а з л о ж е њ е 

 

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

покретању поступка јавне набавке консултантских услуга – Оквир политике расељавања у 

вези са кредитном линијом  Светске банке, у оквиру пројекта трансформације Пореске 

управе, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама. Редни број јавне набавке 

ЈНМВ 000/5/2018. 

 Позив за подношење понуда објављен је 02.11.2018. године на Порталу јавних 

набавки и на сајту наручиоца.  

  

 Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавну набавку је 

приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. У извештају о стручној 

оцени понуда бр. 000-404-01-00473/2018-K0121 од 15.11.2018. године, Комисија за јавну 

набавку је констатовала следеће: 

 

Предмет јавне набавке, назив:  набавке консултантских услуга – Оквир политике 

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

Пореске управе  

 Назив и ознака из општег речника набавке: 73200000 – саветодавне услуге у 

области истраживања и развоја. 

 Набавка је предвиђена Законом о буџету РС за 2018. годину ("Службени гласник 

РС" бр. 113/2017) и Планом јавних набавки Пореске управе за 2018. годину, број: 401-
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00-00254/2017-Ј0115 од 19.01.2018. године, за класу 4, под редним бројем 1.54. - услуге, 

у финансијском плану на економској класификацији ЕК 423 

За ову јавну набавку је објављено претходно обавештење 04.01.2018. године. 

 

Процењена вредност јавне набавке: 1.500.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Основни подаци о понуђачу: У року за достављање понуда  благовремено је приспела 

понуда бр. 000-404-01-00495/2018-К0123 од 13.11.2018. године, понуђача Нине Валчић, 

из Београда, Вишњићева број 7. 

 

Елементи понуде: 

- Укупна  вредност понуде за консултантске услуге израде Оквира политике 

расељавања у вези са кредитном линијом Светске банке у оквиру пројекта 

трансформације Пореске управе  износи 336.300,00 динара, без ПДВ. 

- Рок плаћања фазе 1  и 2 је 15 дана од дана достављања рачуна. 

- Рок важења понуда: 30 дана од дана отварања понуда.  

- Понуда се подноси самостално.  

 

            

Поступак отварања понуда спроведен је 13.11.2018.године, о чему је сачињен 

Записник о отварању понуда број 000-404-01-00473/2018-K0121, који је уручен 

понуђачу који је понео понуду. 

 

 Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку 

приступила је стручној оцени понуде и увидом у садржину достављених доказа 

констатовала следеће: 

 

Обавезни услови: 

- За испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона понуђач је 

доставио изјаву. 

- За услов да је понуђач  поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као 

и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде  достављен је потписан и оверен Образац изјаве, дат у конкурсној 

документацији. 

 

Додатни услови: 

За испуњеност додатних услова предвиђених конкурсном документацијом понуђач је 

доставио следеће: 

 

 

Кадровски капацитет 

 

УСЛОВИ ДОКАЗИ 

Универзитетско образовање из области 

друштвених или правних наука или сродне 

струке. 

Понуђач је доставио Универзитетску диплому 

(оверену фотокопију). 
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Пословни капацитет: 

 

УСЛОВИ ДОКАЗИ 

Најмање пет година професионалног 

искуства, од чега најмање три године на 

пословима спровођења социјалних 

заштитних мера у јавном сектору и на 

међународним пројектима 

Понуђач је доставио три уговора о 

ангажовању на пројектима као и свој CV. 

Документовано и доказано искуство у 

припреми и/или спровођењу најмање 

четири Акциона плана за расељење. 

Понуђач је доставио три уговора о 

ангажовању на пројектима.  

  Документовано и доказано познавање 

социјалних заштитних мера Светске 

банке или других међународних 

организација и познавање одговарајућег 

управног и законског оквира у Србији. 

 

Понуђач није доставио Потврду/ други 

одговарајући документ издат од стране 

Светске банке или других међународних 

организација о учествовању на 

међународним пројектима у области 

социјалних заштитих мера. 

  

 

 

Разлози за обуставу поступка јавне набавке:  
 

Комисија за јавну набавку, ценећи достављене доказе – уговоре о ангажовању,  

утврдила је да исти не пружају доказ да понуђач има пет година професионалног 

искуства од којих најмање 3 године практичног искуства у области спровођења 

социјалних заштитних мера у јавном сектору  и на међународним 

пројектима(приложени уговори пружају доказ о траженом искуству у трајању од око 21 

месец, остало се односи на будући период), као ни учешће у припреми и/или 

спровођењу  четири акциона плана за расељавање (понуђач је у понуди доставио CV у 

ком наводи да је израдио 16 различитих акционих планова расељавања за различите 

деонице аутопута Коридора 10, али о томе није достављен ниједан доказ). Даље, 

понуђач није доставио Потврду или други одговарајући документ Светске банке или 

других међународних организација о учествовању на међународним пројектима у 

области социјалних заштитих мера. Наведени недостаци, сходно чл. 106. тачка 2. Закона 

о јавним набавкама, ову понуду чини неприхватљивом,  у смислу члана 3. тачка 33.  

истог закона,  те је комисија за јавну набавку предложила да се иста одбије.  

         На основу  наведеног, Наручилац констатује да нису испуњени услови за доделу 

уговора и прихвата предлог Комисије за јавну набавку да се одбије приспела понуда, 

сходно члану 106. тач. 1. Закона о јавним набавкама, а у вези са чланом 107. став 1. 

истог Закона, те одлуком обуставља поступак јавне набавке консултантских услуга – 

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

трансформације Пореске управе.              
 

         Oдлука о обустави  поступка биће објављена на Порталу јавних набавки и на сајту 

Наручиоца, у складу са чланом 109. став 3. Закона о јавним набавкама. 
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         Обавештење о обустави поступка биће објављено на Порталу јавних набавки и на 

сајту Наручиоца, у складу са чланом 109. став 4. 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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