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           РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

           ПОРЕСКА УПРАВА                   

      Број: 000-404-01-00563/2018-К0121 

           Дана: 08.01.2019. године 

                      Београд 

                

На основу члана 108. 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 у Министарству финансија, 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 Сектора за материјалне ресурсе 

доноси: 

 

О Д Л У К У 

о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности 

     ЈНМВ 000/9/2018 
 

 

       I  ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор понуђачу „Велебит д.о.о.“ Нови Сад, Булевар 

војводе Степе 64, матични број 08266697, ПИБ 100459777, за понуду заведену код 

наручиоца под бројем: 000-404-01-00575/2018-К0123, од  26.12.2018. године у поступку 

јавне набавке добара – бар код налепнице. 

       Јединична цена за пвц бар код налепницу износи 7,00 динара, без 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 17.12.2018. године донео Одлуку о 

покретању поступка јавне набавке добара – бар код налепнице, у складу са чланом 39. 

Закона о јавним набавкама. Редни број јавне набавке ЈНМВ 000/9/2018. 

 Позив за подношење понуда објављен је 18.12.2018. године на Порталу јавних 

набавки и сајту Наручиоца.  

  

Предмет јавне набавке, назив: добра – бар код налепнице. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 30199761 – Ознаке и налепнице са 

бар-кодом. 

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, за 

класу 4, под редним бројем 1.1.5.1. – добра. 

 

Процењена вредност јавне набавке: 291.667,00 динара, без ПДВ. 
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Основни подаци о понуђачима: Поступак отварања понуда спроведен је 27.12.2018. 

године, о чему је сачињен Записник о отварању понуда број 000-404-01-00563/2018-

K0121 који је истог дана уручен понуђачу који је поднео понуду.       

Благовремено, тј. до 27.12.2018. године до 12,00 сати, поднета је 1 (једна) понуда 

и то понуда  бр. 000-404-01-00575/2018-К0123  од  26.12.2018. године  понуђача  

„Велебит д.о.о.“ Нови Сад. 
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку 

приступила је стручној оцени понуде и увидом у садржину достављених доказа 

констатовала следеће: 

 

Елементи понуде: 

- Јединична цена за пвц бар код налепницу износи 7,00 динара, без ПДВ. 

- Укупна вредност понуде износи 140.000,00 динара, без ПДВ.  

- Рок испоруке добара је 7 дана од дана упућивања захтева од стране Наручиоца.   

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

- Понуда је поднета самостално.  

- Понуђач је доставио узорке, како је тражено конкурсном документацијом. 

 

 Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је 

приступила 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 je 

доставиo Решење о упису у регистар понуђача који пружа доказ да je 

понуђач уписани у Регистар понуђача, што је Комисија за јавну набавку 

проверила на сајту Агенције за привредне регистре. 

- За испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона понуђач je доставиo изјаву 

(Образац XI) о испуњењу истог. 

Додатни услови: 

- За испуњеност додатних услова предвиђених конкурсном документацијом 

понуђач је доставио следеће: 

 

Финансијски капацитет: 

 

 

УСЛОВИ ДОКАЗИ 

Да понуђач нема евидентираних дана 

неликвидности за претходних шест 

месеци од дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних 

набавки 

Понуђач је доставио Потврда о броју  дана 

блокаде, издату од  Народне банке Србије дана 

18.12.2018. године, број IX/2.2-500270/2/18, да 

понуђач у периоду  од 20.11.2010. до 

18.12.2018. године нема евидентиране дане 

блокаде, што је Комисија за јавну набавку 

проверила на сајту Народне банке Србије. 

 

 Чланови техничког дела комисије за  предметну јавну набавку су  известили 

комисију дописом 000-404-01-00563/2018-К0121 од 08.01.2018. године да је, након 

извршеног тестирања достављених узорака од 40 пвц бар код налепница, установљено 

да достављени узорци задовољавају прописане стандарде и испуњавају услове из 
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конкурсне документације тако да је понуда, у складу са чланом 3. тачка 32. Закона о 

јавним набавкама, одговарајућа. 

 

Критеријум за оцењивање понуде је: „Најнижа понуђена цена“ 

 С обзиром да је приспела само једна благовремена, одговарајућа и прихватљива 

понуда, није спроведено рангирање понуда применом критеријума „најнижа понуђена 

цена“ и Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда понуђача  

„Велебит д.о.о.“ Нови Сад, Булевар војводе Степе 64, матични број 08266697, ПИБ 

100459777, да је иста благовремена, одговарајућа, да нема битних недостатака, да не 

ограничава права наручиоца, нити обавезе понуђача, не прелази износ процењене 

вредности, што је чини прихватљивом у смислу члана 3. тачка 33, те су се сагласно 

члану 107. став 3. Закона о јавним набавкама, стекли услови за доделу уговора. 

  

Назив понуђача коме се додељује уговор: 

                        

На основу свега изнетог Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним 

набавкама, уговор о јавној набавци добра – бар код налепнице, додељује понуђачу 

„Велебит д.о.о.“ Нови Сад, Булевар војводе Степе 64, матични број 08266697, ПИБ 

100459777, понуда број 000-404-01-00575/2018-К0123, од 26.12.2018. године.    

Јединична цена за пвц бар код налепницу износи 7,00 динара, без ПДВ. 

 

          Одлука ће бити објављена на Порталу јавних набавки, Порталу Службеног 

гласника 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  

5 дана од дана објављивања одлуке на  

Порталу јавних набавки и интернет страници 

Наручиоца.                                                 
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