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''Експерт'' - везана претплата, за потребе Пореске управе 
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 На основу чл. 36. став 1. тачка 2. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке број: ЈН 6А/2020, деловодни број 000-404-01-00292/2020-1100   

и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр ЈН 6А/2020, деловодни број 000-

404-01-00292/2020-1100, припремљена је: 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – СТРУЧНЕ 

ЛИТЕРАТУРЕ ''ИНФОРМАТОР'', ''ПДВ'' И ПРОГРАМ ''ЕКСПЕРТ'' – ВЕЗАНА 

ПРЕТПЛАТА, ЗА ПОТРЕБЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ 

 БРОЈ: ЈН 000/10/2019  

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

1. Подаци о предмету јавне набавке 3 

2. Техничке карактеристике предмета  4 

II 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона 

и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
4 

III Критерији за доделу уговора 8 

IV Обрасци који чине саставни део понуде 8 

1. Образац понуде 9 

2. Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 11 

3. Образац трошкова припреме понуде 12 

4. Образац изјаве о независној понуди 13 

5. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 14 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 15 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
 

 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Министарство финансија, Пореска управа  

Адреса: Београд, Саве Машковића 3-5  

Интернет страница: www.purs.gov.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без 

објављивања позива за подношење понуда у складу са Законом и подзаконским актима 

којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 
 Предмет јавне набавке брoj: ЈН 6А/2020 су - стручне литературе ''Информатор'', 

''ПДВ'' и програм ''Експерт'' - везана претплата, за потребе Пореске управе.                             

 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт је Биљана Ђекић. 

Е - mail адреса (или број факса): biljana.djekic@purs.gov.rs  

 

 

 

1.  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке ЈН 6А/2020 је набавка добара - стручне литературе 

''Информатор'', ''ПДВ'' и програм ''Експерт'' - везана претплата, за потребе Пореске 

управе.                             

            Назив и ознака из општег речника набавке: 22213000 – часописи. 

 

  2. Партије 

 

 Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 

 

 

 

 

http://www.purs.gov.rs/
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2.   ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) 

ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 

 

Понуђач треба да понуди добра: стручну литературу ''Информатор'', 

''ПДВ'' и програм ''Експерт'' - везана претплата, издавача „Цекос ин“ у количини 

од 139 примерака свих бројева часописа „Информатор“, часописа „ПДВ“ и 

програма „Експерт“ као и коришћење сервиса за обрачуне камата на сајту 

„Цекоса“ : www.kamata.rs. 

На наведеном сајту могуће је вршити обрачун: 

1. Затезне камате 

2. Камате за неблаговремено плаћање јавних прихода 

3. Камате за време одлагања плаћања дугованог пореза 

4. Камате за неблаговремено плаћени царински дуг 

5. Камате по есконтној/референтној стопи НБС 

6. Камате по референтној стопи  ECB 

7. Камате по референтној стопи SAD 

8. Камате по пресудама Европског суда  

9. Камате по простом интересном рачуну 

10.Камате по конформном методу 

Наведена стручна литература се набавља за потребе Пореске управе, за 

временски период од 12 месеци, и то: април - децембар 2020. ( II, III и IV квартал ) и 

јануар-март 2021. године (I квартал). 

 

  

II УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 

И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 

 

 
1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 75. ЗАКОНА) 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. 

Закона, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

(1) Понуђач мора доказати: 

1.1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама); 

 

Доказ за 

правно лице 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда 

Доказ за 

предузетнике 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из 

другог одговарајућег регистра 
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Напомена: Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 

регистре или су уписани у регистар понуђача не морају да доставе овај доказ, јер је 

јавно доступан на интернет страници АПР. 

 

1.2. да понуђач  и његов законски заступник није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона о 

јавним набавкама); 

 

Доказ за 

правно лице 

1) Извод из казнене евиденције ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата 

и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 

надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем 

подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица. 

Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата 

податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 

надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је 

поред уверења Основног суда доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ 

СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног лица, којим 

се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична 

дела против привреде и кривично дело примања мита. 

 

2) За кривична дела организованог криминала – извод из казнене 

евиденције ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ 

КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ. 

 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, за законског заступника понуђача да 

није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има 

више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од 

њих.  

 

Доказ за 

предузетнике 

и за физичка 

лица 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта). 

  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.  
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1.3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона о јавним набавкама); 

 

Доказ за 

правно лице 

- Уверење Министарства финансија, Пореске управе да је измирио   

доспеле порезе и доприносе или потврда надлежног органа да се 

понуђач налази у поступку приватизације, 

- Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 

Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 

приватизације. 

Доказ за 

предузетнике  

- Уверење Министарства финансија, Пореске управе да је измирио 

доспеле порезе и доприносе,  

- Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 

Доказ за 

физичка лица 

- Уверење Министарства финансија, Пореске управе да је измирио 

доспеле порезе и доприносе  

- Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 

  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

  

Напомена: Понуђачи који су уписани у регистар понуђача који води АПР не морају да 

доставе овај доказ јер је јавно доступан на интернет страници АПР. 

 

(2)  Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне срединекао и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде  (чл. 75. став 2. Закона о 

јавним набавкама). 

Доказ за 

правно лице 

 

Доказ за 

предузетнике  

Попуњене, потписане и оверене Изјаве од стране понуђача које су 

саставни део конкурсне документације (Образац изјаве, дат у 

поглављу IV конкурсне документације) 

Доказ за 

физичка лица 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаве морају бити потписане од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом. 

 

 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 

неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи 

од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као 

најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа.  
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 Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 

дана, не достави доказе доказе из става 1. члана 79. Закона о јавним набавкама, 

наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

 Понуђачи нису дужни да достављају доказе  који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа и да наведе који су то докази. 

 

 Понуђачи који су уписани у регистар понуђача који води Агенција за привредне 

регистре нису дужни да доставе доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 

1) до  4). Закона, сходно члану 78. Закона. 

 

 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 

одређен законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди 

интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

 

 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 

доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим 

се уређује електронски документ. 

 

 Понуђач је дужан да, без одлагања, писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 

доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 

набавци и да је документује на прописани начин. 
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III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
 

 

Избор понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена 

цена“. 

 

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН 

ПРЕГОВАРАЊА  

 

           Поступак преговарања ће се обавити у 2 круга, а предмет преговарања ће бити 

укупна вредност понуде. Понуђач ће се о укупној вредности понуде у поступку 

преговарања изјаснити усмено.  

Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда, са 

понуђачем који достави понуду. Представник понуђача који је поднео понуду, пре 

почетка поступка поступка преговарања мора предати комисији посебно писано  

овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника 

понуђача. 

 Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку 

сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди. 

 У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у 

достављеној понуди. 

 Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не 

буде већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет 

предмета набавке. 

 Наручилац ће о поступку преговарања сачинити записник. 

 

 

 

IV  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 
 
 

(1)    Образац понуде - попуњен и потписан од стране овлашћеног лица;  

(2)    Образац структуре цене, са упутством како да се попуни -  попуњен и 

потписан од стране овлашћеног лица;  

(3)    Образац трошкова припреме понуде (понуђач није у обавези да исти достави)  

(4)    Образац изјаве о независној понуди --  попуњен и потписан од стране 

овлашћеног лица;  

(5)    Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о 

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

да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде;  

(6)   Обрасце и изјаве који су у склопу конкурсне документације. 
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1.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 

Понуда бр ________________ од ______ 2020. године за јавну набавку стручне 

литературе “Информатор”, “ПДВ” и програм ''Експерт'' - везана претплата, чији је 

издавач «ЦЕКОС - ИН», Ул Светогорска 28, из Београда, за потребе Пореске управе, 

број: ЈН 6А/2020. 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Понуђач (заокружити): 

 

        А: Правно лице 

        Б: Предузетник: 

        В: Физичко лице 

Врста - величина правног лица 

(заокружити) 

   A: Велико 

       Б: Средње 

       В: Мало 

       Г: Микро 
 

Име особе за контакт: 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон, Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 

 

 

Уписан у Регистар понуђача (уписати да 

или не) 

 

Адреса интернет странице на којој су 

доступни подаци о испуњености 

обавезних услова за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1) 

до 4) Закона о јавним набавкама 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: за јавну набавку стручне литературе “Информатор”, 

“ПДВ” и програм ''Експерт'' - везана претплата, чији је издавач «ЦЕКОС - ИН» Ул 

Светогорска 28, из Београда, за потребе Пореске управе: 

 

Назив 

литературе 

Јединица 

мере 

Коли

чина 

Јединична 

цена 

комплета/ 

претплате 

без ПДВ 

Јединична 

цена 

комплета/ 

претплате 

са ПДВ 

Укупна 

вредност 

понуде, без 

ПДВ 

Укупна 

вредност 

понуде, са 

ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 

„Информатор“, 

„ПДВ“ и 

програм 

''Експерт'' 

везана 

претплата – за 

период: април-

децембар 2020. 

године 

Комплет/ 

претплата 
139   

  

„Информатор“, 

„ПДВ“ и 

програм 

''Експерт'' 

везана 

претплата – за 

период:  

јануар-март 

2021. године 

Комплет/ 

претплата 
139   

  

 
 

 
ххххххххххх УКУПНО: 

  

Рок важења понуде: _________ календарских дана, од дана подношења понуде 

(минимум 30 дана). 

Испорука стручне литературе се врши у количинама и на адресе организационих 

јединица Пореске управе, према спецификацији која ће бити саставни део уговора. 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

     

       _______________________   ________________________________ 
 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су 

у обрасцу понуде наведени.  
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2.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 

 

 

Назив 

литературе 

Јединица 

мере 

Коли

чина 

Јединична 

цена 

комплета/ 

претплате 

без ПДВ 

Јединична 

цена 

комплета/ 

претплате 

са ПДВ 

Укупна 

вредност 

понуде, без 

ПДВ 

Укупна 

вредност 

понуде, са 

ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 

„Информатор“, 

„ПДВ“ и 

програм 

''Експерт'' 

везана 

претплата – за 

период: април-

децембар 2020. 

године 

Комплет/ 

претплата 
139   

  

„Информатор“, 

„ПДВ“ и 

програм 

''Експерт'' 

везана 

претплата – за 

период:  

јануар-март 

2021. године 

Комплет/ 

претплата 
139   

  

 
 

 
ххххххххххх УКУПНО: 

  

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 колона 4 - уписује се јединична цена, без ПДВ-а; 

 колона 5 - уписује се јединична цена,  са ПДВ-ом; 

 колона 6 - уписује се укупна вредност понуде без ПДВ-а; 

 колона 7 - уписује се укупна вредност понуде са ПДВ-ом; 

 

 

 

 

 Датум:                                                                            Потпис понуђача 

 

       _________________                                                              ________________ 
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3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 
Сагласно члану 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________, 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ СА ПДВ-ом 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН,  дужан да понуђачу надокнади трошкове 

израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 

наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 

тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

 

Датум:  Потпис овлашћеног лица 

   

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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4.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке  добара - стручне литературе ''Информатор'', ''ПДВ'' и програм 

''Експерт'' - везана претплата, за потребе Пореске управе, број: ЈН 6А/2020, поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 

Закона. 
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5.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. 

ЗАКОНА 
 

 

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 

следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

 

Понуђач ________________________________________________ у поступку јавне 

набавке –  стручне литературе ''Информатор'' и ''ПДВ'' и програм ''Експерт'' - везана 

претплата, за потребе Пореске управе, број: 6А/2020, поштовао је обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине као и да понуђач нема забрану обављања делатности која 

је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                                                                  __________________ 
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сва документација у понуди која се 

односи на понуду мора бити на српском језику. Сва достављена документација на 

страном језику мора бити преведена на српски језик.  

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

Понуду доставити на адресу: Министарство финансија, Пореска управа, 

Београд, Саве Машковића 3-5, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара  

стручне литературе ''Информатор'', ''ПДВ'' и програм ''Експерт'' - везана 

претплата, за потребе Пореске управе, број: ЈН 6А/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда 

се доставља у року од 10 дана од дана слања позива за достављање понуда. Понуда се 

сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24.03.2020. године  

до 12.00 часова.  

Отварање понуда обавиће се истог дана са почетком у 13.00 часова.  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 

сат пријема понуде.  

Понуда достављена по истеку рока остављеног за подношење понуда сматраће 

се неблаговременом. 

 

Понуда мора да садржи: 

 образац понуде (уредно попуњен и потписан од стране овлашћеног лица на 

посебно предвиђеном месту); 

 обрасце и изјаве који су у склопу конкурсне документације; 

 Доказе о испуњењу обавезних услова наведених у делу УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА. 

 

Израда понуде: 

 

 понуда мора бити у складу са Законом о јавним набавкама, позивом за 

подношење понуда и конкурсном документацијом, 

 понуђач понуду доставља у писаном облику на обрасцима садржаним у 

конкурсној документацији, 
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 обрасце и изјаве дате у конкурсној документацији, односно податке који морају 

бити њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице понуђача 

исте потписује, 

 потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и 

прихватио све услове из конкурсне документације, 

 евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца, изјава и модела 

уговора из конкурсне документације и исправљене коректором или рукописом, 

морају се оверити потписом одговорног лица, 

 

3.ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ И ПРЕГОВАРАЊЕ 

 

Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење 

понуда, дана  24.03.2020. године у 13:00 часова на адреси: Пореска управа, Централа, 

Београд, Саве Машковића 3-5. 

Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда односно 

пре преговарања, морају комисији за јавну набавку наручиоца уручити писмена 

овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда и преговарања. Овлашћења  

морају  бити заведена код понуђача и потписана од стране одговорног лица понуђача. 

Преговарање ће се обавити истог дана, 24.03.2020. године, одмах по завршетку 

поступка отварања понуда. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство 

финансија, Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку – добара стручне литературе ''Информатор'', 

''ПДВ'' и програм ''Експерт'' - везана претплата, за потребе Пореске управе број: 

ЈН 6А/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку – добара стручне литературе ''Информатор'', 

''ПДВ'' и програм ''Експерт'' - везана претплата, за потребе Пореске управе број: 

ЈН 6А/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или  

„Опозив понуде за јавну набавку – добара стручне литературе ''Информатор'', 

''ПДВ'' и програм ''Експерт'' - везана претплата, за потребе Пореске управе број: 

ЈН 6А/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку – добара стручне литературе 

''Информатор'', ''ПДВ'' и програм ''Експерт'' - везана претплата, за потребе 

Пореске управе број: ЈН 6А/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 

своју понуду. 
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6. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 

6.1. Захтеви у погледу цене, начина, рока и услова плаћања. 

 

 Понуђач је у обавези да изврши дистрибуцију робе франко Наручилац, 

организационе јединице Пореске управе, а по спецификацији која је саставни део 

уговора. 

 Плаћање понуђачу врши се уплатом на рачун.  

Плаћање се врши квартално, у четири рате и то: 

  Прва рата: у другом кварталу 2020. године, у року до 30 дана од дана службеног 

пријема исправног рачуна а након закључења уговора, 

  Друга рата: у трећем кварталу 2020. године, у року до 30 дана од дана службеног 

пријема исправног рачуна, 

  Трећа рата: у четвртом кварталу 2020. године, у року до 30 дана од дана 

службеног пријема  исправног рачуна, 

  Четврта рата: у првом кварталу 2021. године, у року до 30 дана од дана 

службеног пријема исправног рачуна.             

 Уколико је изабрани понуђач страно правно или физичко лице дужан је да 

пре закључења уговора достави доказ о отвореном нерезидентном динарском рачуну 

и да приликом закључења уговора достави доказ о томе.  
   

6.2. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 

мењати понуду. 

 

7. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

  

 Цена у понуди мора бити фиксна за период трајања уговора.  

 Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима, укључујући трошкове транспорта и испоруке,  које 

понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде 

узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. Закона. 

 

 

8. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Меница за добро извршење посла   

             

 За предметну набавку Понуђач је дужан да, на дан закључења уговора, достави 

средство финансијског обезбеђења - бланко сопствену меницу ( соло меницу ) уредно 
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оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење за добро 

извршење посла у висини од 10 % од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, у корист 

Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ 

и роком важења 10 дана дуже од дана трајања овог уговора. 

 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност сопствене менице (соло менице) мора се продужити. 

 Наручилац ће средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да 

понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 

уговором. 

  

9. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ 

 

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима 

ставља на располагање. 

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и 

штити, без обзира на степен те поверљивости. 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 

понуди који су посебним прописима утврђени као поверљиви и које је као такве 

понуђач означио речију „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање 

информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, као и 

подаци о цени. 

 

10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу 

наручиоца, електронске поште на e-mail: vesna.krunic@purs.gov.rs тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 

најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 

захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације добара 

стручне литературе ''Информатор'', ''ПДВ'' и програм ''Експерт'' - везана 

претплата, за потребе Пореске управе, број: ЈН 6А/2020. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 

пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда 

и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 

нити да допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 

чланом 20. Закона.  
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Уколико понуђач изабере комуникацију путем електронске поште или факсом, 

наручилац ће пријем документа вршити у току радног дана и радног времена од 7.30 до 

15.30 часова (субота, недеља и државни празници не сматрају се радним данима). 

Када једна страна изабере комуникацију путем електронске поште или факсом 

дужна је да у складу са одредбом члана 20. Закона о јавним набавкама, на захтев стране 

која врши достављање, потврди пријем сваког документа достављеног на изабрану 

адресу електронске поште или број факса када је то неопходно као доказ да је 

достављање извршено, а колико такву потврду не изврши, узеће се претпоставка да је 

достављање предметног документа извршено.  

 

11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

  У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 

12. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у 

поглављу IV конкурсне документације). 

 

13. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано 

лице које има интерес за доделу уговора. 

  Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији.    

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-

mail: biljana.djekic@purs.gov.rs  или препорученом пошиљком са повратницом.  

Уколико се захтев за заштиту права доставља путем e-mailа, исти се може 

доставити радним даном од понедељка до петка, у радно време наручиоца од 7.30 до 

15.30 часова (субота, недеља и државни празници не сматрају се радним данима). 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 
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У случају када се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 

позива или конкурсна документација наручиоца, захтев за заштиту права може се 

поднети најкасније  седам дана пре исптека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог 

закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте 

није отклонио, захтев ће се сматрати благовременим уколико је поднет најкасније до 

истека рока за подношење понуда. 

Одредбе из претходног става не примењују се у случају преговарачког поступка 

без објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим 

повезано лице није учествовао у том поступку. 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок 

за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из чл. 149. ст. 3. и 

4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 

претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 

јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.  

Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 

Порталу јавних набавки на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од 

дана пријема захтева за заштиту права. 

Захтев за заштиту права мора да садржи између осталог потврду о уплати таксе 

из члана 156. Закона о јавним набавкама. 

Подносилац захтева за заштиту права  је дужан да на рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона о јавним набавкама. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу од 60.000,00 динара 

Као доказ о уплати таксе прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе: 

(1) да буде издата од стране банке (поште) и да садржи печат банке (поште); 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда 

мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за 

пренос средстава реализован, као и и датум извршења налога; 

(3) износ таксе у висини од 60.000,00 динара; 

(4) број рачуна буџета: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке 

поводом које се подноси захтев за заштиту права;  

(8) корисник: Буџет Републике Србије; 
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(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којег је извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке (поште). 

 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или поште, који садржи и друге елементе из потврде о 

извршеној уплати  таксе наведене под тачком 1. 

 

Примерак правилно попуњеног налога за  пренос: 

 

 

 

 
 

 

Поступак заштите права  у поступку јавних набавки регулисан је одредбама чл. 

138. – 167. Закона о јавним набавкама. 
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14. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у 

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 

149. Закона.  

 

 

 

 

 

 


