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             РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

           ПОРЕСКА УПРАВА 

Број: 000-404-01-00943/2020-0000 

      Датум: 24.08.2020. 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) и Решења Владе Републике Србије о постављењу на положај 

помоћника директора Пореске управе, 24 број: 119-9546/2018 од 11.10.2018. године и 

Решења о преносу овлашћења, број: 000-119-00-05232/2019-0000 од 01.07.2019. године, 

помоћник директора Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе доноси: 

 

О Д Л У К У 

  o обустави отвореног поступка јавне набавке  

ЈН 85А/2020 
 

I ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке добара - интеграција апликације за 

подршку ИТ пословању са ЕРП системом, јер је  приспела једна понуда оцењена као  

неприхватљива, чиме нису испуњени услови за доделу уговора. 

         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 30.06.2020. године, донела Одлуку о 

покретању отвореног поступка јавне набавке добара - интеграција апликације за 

подршку ИТ пословању са ЕРП системом, у складу са чланом 32. Закона о јавним 

набавкама. Редни број јавне набавке ЈН 85А/2020. 

 Позив за подношење понуда објављен је 29.07.2020. године, на Порталу Управе 

за јавне набавке и на интернет адреси Наручиоца.  

Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Добра- - 

интеграција апликације за подршку ИТ пословању са ЕРП системом, у складу са чланом 

32. Закона о јавним набавкама.  

Назив и онака из општег речника набавке: 48200000 – програмски пакет за 

умрежавање интернет и интранет, 48400000 – програмски пакет за пословне 

трансакције и лично пословање, 48900000 – разни програмски пакети и рачунарски 

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

Србије за 2020. годину ("Службени гласник РС" бр. 84/2019). Глава: 16.2, Функција 110, 

Економска класификација: 515. 

Набавка је  предвиђена Планом набавки Пореске управе за 2020. годину, број: 

404-01-5314/2019-C1M од 08.01.2020. године, за класу 5, под редним бројем 1.2.14.1 – 

добра. 

Претходно обавештење бр. 000-404-01-00043-1/2020-1100 од 16.01.2020. године, 

објављено је на Порталу јавних набавки и на интернет страници Пoреске управе дана 

16.01.2020. године.  

За покретање поступка јавне набавке добијена је Сагласност Министарства 

Финансија, број: 401-00-1510/2020-03 од 12.05.2020. године. 

Процењена вредност јавне набавке износи  3.333.333,00 динара, без ПДВ-а. 

 

Основни подаци о понуђачима: Поступак отварања понуда спроведен је дана 

14.08.2020. године, о чему је сачињен Записник о отварању понуда, број: 000-404-01-

00943/2020-0000 од 14.08.2020. године, који је на отварању понуда достављен 

понуђачу. 

 

Благовремено, тј. до дана 14.08.2020. године до 11.00 часова, примљена је  1( 

једна) понуда понуђача:  

 

Рб Назив или шифра понуђача 
Бр. под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Сат 

пријема 

1. 
Омни логика д.о.о, Београд, 

Чарлија Чаплина 37 

000-404-01-

01162/2020-0000 
14.08.2020. 10:18 

 

У поступку јавног отварања понуда прочитани су подаци из приспеле  понуде: 

1. Цена 

Ред. 

бр. 
Опис 

 

Износ  у 

динарима без 

ПДВ-а 

Износ  у 

динарима са 

ПДВ-ом 

 Интеграција апликације за подршку ИТ 

пословању са ЕРП системом /////////// /////////// 

1 Фаза 1. Анализа и дизајн – износи 20%  

укупне вредности 

 

666.666,60 

799.999,92 

2 Фаза 2. Реализација -  износи 50 %  укупне 

вредности 

1.666.666,50 1.999.999,80 

3 Фаза 3. Тестирање – износи  20% укупне 

вредности 

666.666,60 799.999,92 

4 Фаза 4. Продукција – износи  10% укупне 

вредности 

333.333,30 399.999,96 

5 Укупно 

 

3. 333.333,00 3.999.999,60 

 

2. Рок испоруке је: 

Фаза 1. Анализа и дизајн – 30 дана (максимално 30 дана) од дана потписивања уговора. 

Фаза 2. Реализација – 45 дана(максимално 45 дана) од дана потписивања записника за 

Фазу 1. 
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Фаза 3. Тестирање –20 дана(максимално 20 дана) од дана потписивања записника за 

Фазу 2. 

Фаза 4. Продукција –10 дана(максимално 10 дана) од дана потписивања записника за 

Фазу 3. 

 Укупно- – 105 дана (максимално 105 дана) од дана потписивања уговора. 

 

3. Период пружања подршке софтверском апликативном решењу  је 12 месеци од дана 

од дана извршене испоруке (не може бити краћи од 12 месеци од дана коначне 

испоруке последње целине, тј. од дана стављања решења у продукцију ). 

4. Рок важења понуде је 30 дана (не може бити краћи од 30 дана)од дана отварања понуда.  

 

          Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавну набавку је 

приступила стручној оцени понуде у циљу утврђивања прихватљивости исте и увидом 

у садржину достављених доказа констатовала: 

 

1. Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама  доказује се: 

- достављеном Изјавом о упису  у регистар понуђача; 

- достављеном Изјавом о поштовању обавеза 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  (чл. 75. 

став 2. ЗЈН-а); 

2. Испуњеност додатних  услова за учешће у поступку јавне набавке дефинисаних 

конкурсном документацијом, сходно члану 76. Закона, односно неопходан пословни, 

финансијски и   технички  капацитет доказује се:   

-достављеним обрасцем референтне  листе; 

-достављеном потврдом референтног наручиоца наведеног у референтној листи; 

-достављеном фотокопијом Сертификата о акредитацији  ISO/IEC 27001:2013, број: 

ТА420131331838 од 09.09.2019. године; 

-достављеном фотокопијом Сертификата о акредитацији  ISO 9001:2015, број: 

20100131331837 од 09.09.2019. године; 

-достављеном потврдом издатом од стране Народне банке Србије да понуђач нема 

евидентиране дане блокаде  за тражени период; 

-достављеном фотокопијом потврде од 07.08.2020. године, издате од стране компаније 

ORACLE о партнерском статусу понуђача. 

        Понуђач је доставио све остале обрасце тражене конкурсном документацијом: 

- Образац понуде; 

- Образац структуре цене; 

- Образац  трошкова припреме понуде; 

- Образац изјаве о независној понуди; 

- Образац изјаве о чувању поверљивих података; 

- Модел уговора; 

-Банкарска гаранција за озбиљност понуде, бр. 6738458 од 12.08.2020. године. 

 

 За испуњеност кадровског капацитета наведени понуђач је у складу са конкурсном 

документацијом доставио Образац изјаве о кадровском капацитету - изјава о 

кадровском капацитету дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. 

Наведена изјава садржи попуњену табелу у којој су садржани подаци о именима 10 

ангажованих лица за пружање предметне услуге, а према стручној спреми и струци и то 

за 9 запослених  лица ВСС-техничке струке и 1 запослено лице ВСС-економске струке. 
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Имајући у виду наведено, односно чињеницу да је понуђач у Обрасцу изјаве о 

кадровском капацитету за испуњеност кадровског капацитета навео да има 9 запослених  

лица ВСС-техничке струке и 1 запослено лице ВСС-економске струке,  наручилац је у 

складу са чл. 93. ЗЈН затражио додатна објашњења од понуђача. 

Понуђач је поступио у складу са захтевом наручиоца и доставио одговор да 

једно од 10 (десет) наведених лица у Обрасцу изјаве о кадровском капацитету има ВСС 

економске струке. 

Због свега наведеног, Комисија је констатовала да понуђач није доказао да 

испуњава тражени кадровски капацитет јер је доказао да има 9 запослених  лица ВСС-

техничке струке, а не 10 како је захтевано конкурсном документацијом. Наведени 

недостатак има карактер битног недостатка, па је понуда оцењена као неприхватљива у 

смислу члана 3. тачка 33) ЗЈН, у вези са чланом 106. став 1. тачка 2) истог закона те се 

иста одбија сходно одредбама члана 107. истог закона.  

 

Разлози за обуставу поступка јавне набавке: Наручилац обуставља поступак 

јавне набавке у складу са чланом 109. став 1.  Закона о јавним набавкама јер нису 

испуњени услови за доделу уговора – није  приспела  ниједна прихватљива понуда. 

 

         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. 

         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. 

                                                                                                      

 


