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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  
Сектор за материјално – финансијске послове 
07 Број 404-ЈН-139/19-10 
16.08.2019 године 
Б е о г р а д 
   
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), Извештаја о стручној оцени понудe у преговарачком поступку без објављивања 
позива за подношење понуда са циљем закључења оквирног споразума, ЈН 07 број 404-ЈН 139/19 - 09  
од 02.08.2019. године доносим 
 

О Д Л У К У 
о закључењу оквирног споразума 

 ЈН број 139/19 
  
1.   ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Оквирни споразум у преговарачком поступку без објављивања позива за 
подношење понуда за набавку услуга, Одржавање сертификационог тела за потребе Министарства 
унутрашњих послова, ЈН број 139/19, са следећим понуђачем  

 
 „NETSET GLOBAL SOLUTIONS“ д.о.о. Београд, ул. Париске комуне 24 на износ 

процењене вредности предметне набавке од 26.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде 

понуђача према оквирним количинама за 2019. и 2020. годину  износи 25.939.992,00 динара без ПДВ-

а) и то: 
   

    - за 2019. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 

количинама од 13.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 

количинама за 2019. годину износи 12.969.996,00 динара без ПДВ-а) и 

    - за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 

количинама од 13.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 

количинама за 2020. годину износи 12.969.996,00 динара без ПДВ-а). 

2. Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 
 

3. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства унутрашњих 
послова, у року од три дана од дана њеног доношења. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 
1. На основу члана 36. став 1. тачка 2), 40. и 40а. Закона о јавним набавкама и Одлуке о покретању 
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда јавне набавке услуга са 
закључењем оквирног споразума 07 број 404-ЈН-139/19-02 од 22.07.2019. године Министарство 
унутрашњих послова као Наручилац, спровело је преговарачки поступак без објављивања јавног 
позива са закључењем оквирног споразума за набавку услуга - Одржавање сертификационог тела за 
потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 139/19. 
Предметна набавка спрововедена је у преговарачком поступку без објављивања јавног позива, на 
основу члана 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама којим је прописано да наручилац може 
спроводити преговарачки поступак без објављивања јавног позива, ако због техничких, односно 
уметничких разлога предметне јавне набавке или из разлога повезених са заштитом искључивих права, 
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а на основу позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког 
поступка број 404-02-2515/19 од 05.06.2019. године. Предметна набавка реализује се са понуђачем 
„NETSET GLOBAL SOLUTIONS“ д.о.о. Београд, ул. Париске комуне 24. 
 
2. Процењена вредност јавне набавке за две године износи: 26.000.000,00 динара без ПДВ-а и то: 
 

 за 2019. годину  износи 13.000.000,00 динара без ПДВ-а 

 за 2020. годину  износи 13.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 

Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2019. годину, 
економска класификација 4232.   
 

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива објављено је на 
Порталу јавних набавки, инернет страници наручиоца и Порталу Сл. Гласника Републике Србије, а 
Позив за доставу понуде упућен je понуђачу „NETSET GLOBAL SOLUTIONS“ д.о.о. Београд, ул. 
Париске комуне 24. 
  
3.   Рок за подношење понуда био је 01.08.2019. године до 10.00 часова. 
 

4.   Благовремено је понуду доставио понуђач:  
 

     „NETSET GLOBAL SOLUTIONS“ д.о.о. Београд, ул. Париске комуне 24             
 
 

5.  Поступак отварања понуда спроведен је дана  01.08.2019. године, са почетком у 12:00,  и окончан  
истог дана у 12:10  часова. Након спроведеног поступка отварања понуда спроведен је поступак 
преговарања у једном кругу с почетком  у 12:20 часова, а окончан истог дана у 12:30 часова. 
 
6.   Критеријум за избор најповољније понуде је  најинажа цена. 
 

II 
                           
Након разматрања понуде утврђено је следеће 
 

1) Да је понуда понуђача „NETSET GLOBAL SOLUTIONS“ д.о.о. Београд, ул. Париске комуне 
24, број 07-404-ЈН-139/19-6 од 01.08.2019. године са укупном понуђеном ценом за оквирне количине 
(за 2019. и 2020. годину) у износу од 25.939.992,00 динара без ПДВ–а прихватљива у складу са 
одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
        
Понуђач „NETSET GLOBAL SOLUTIONS“ д.о.о. Београд, ул. Париске комуне 24, доставио је 
понуду број 07- 404-ЈН-139/19-6.  
 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.08.2019. године у 09:18 часова.  
 
Понуђени су следећи услови набавке:  

 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 
ИЗНОСИ БЕЗ ПДВ-а: износи 12.969.996,00 динара. 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ СА 
ПДВ-ом: износи 15.563.995,20 динара 
 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 
ИЗНОСИ БЕЗ ПДВ-а: износи 12.969.996,00 динара. 
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 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ СА 
ПДВ-ом: износи 15.563.995,20 динара 
 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА СВЕ 
ТРИ ГОДИНЕ БЕЗ ПДВ-а: износи 25.939.992,00 динара.  

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПРЕМА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА СВЕ 
ТРИ ГОДИНЕ СА ПДВ-ом: износи 31.127.990,40 динара.  
 

Вредност и важење оквирног споразума: Оквирни споразум се закључује са једним  понуђачем, у 
складу са чланом 40. и 40а ЗЈН. Оквирни споразум се закључује на период од 2 (две) године (2019. и 
2020. годину), а ступа на снагу даном обостраног потписивања. Предмет оквирног споразума је 
утврђивање услова за закључење уговора за предметне услуге одржавања сертификационог тела са 
закључењем оквирног споразума. 
Вредност уговора: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне набавке; 
Период важења појединачног уговора: Уговор се закључује на период до годину дана од дана 
обостраног потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која 
ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
Фикснос цене: цена је фиксна до окончања оквирног споразума. 
Место испоруке: Београд, Кнеза Милоша 103; 
Начин плаћања услуге: месечно, у року до 45 дана од дана пријема фактуре, а након извршеног 
квалитативног пријема и пријема записника извршених услуга од стране крајњег корисника, који је 
оверен од стране овлашћеног лица Добављача услуга и од стране овлашћеног лица крајњег корисника, 
у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“ број 113/2017); 
Рок извршења услуге: 4 сата од тренутка пријаве у нормалним условима  односно до краја радног 
дана, а у ванредним условима по обостраном договору.  
Гаранција на извршену услугу: у трајању од 12 месеци рачунајући од дана извршења услуге, 
односно од дана пуштања у рад система; 
Динамика испоруке: у целости; 
Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуда.  
 
 

По извршеном поступку отварања понуде на којем је сачињен Записник са отварања понуде 
спроведен је поступак непосредне погодбе.  
 
У складу са одредбама члана 36. став 9. Закона о јавним набавкама конкурсном документацијом је 
предвиђено је да је елеменат уговора о коме ће се преговарати – понуђена цена, да ће се поступак 
непосредне погодбе спровести у два круга и о томе сачинити записник. 
 
Понуђач „NETSET GLOBAL SOLUTIONS“ д.о.о. Београд, ул. Париске комуне 24 је у првом 
кругу непосредне погодбе остао при укупној врдности понуде датој у основној понуди заводни број 07 
број 404-ЈН-139/19-06  од 01.08.2019. године, тако да укупна вредност понуде без ПДВ-а за две године 
износи 25.939.992,00 динара што уз трошкове ПДВ-а укупно износи 31.127.990,40 динара.  
Након спроведеног првог круга преговарања овлашћени представник понуђача „NETSET GLOBAL 
SOLUTIONS“ д.о.о. Београд, ул. Париске комуне 24 истакао је да је то његова коначна понуда и да 
одустаје о даљег поступка преговарања. 
 

На основу свега наведеног понуда понуђача „NETSET GLOBAL SOLUTIONS“ д.о.о. Београд, ул. 
Париске комуне 24, оцењена је као прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33) 
Закона о јавним набавкама. 
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III 

 
 

У преговарачком поступку без објављивања  позива за подношење понуда са закључењем оквирног 
споразума јавне набавке услуга - Одржавање сертификационог тела, за потребе Министарства 
унутрашњих послова,  ЈН број 139/19, Наручилац је прибавио следећу прихватљиву понуду понуђача 
„NETSET GLOBAL SOLUTIONS“ д.о.о. Београд, ул. Париске комуне 24, 07 број 404-ЈН-
139/19-06 од 01.18.2019. године по понуђеној цени за оквирне количине за 2019. годину у износу од 
12.969.996,00  динара без ПДВ-а, за 2020. годину у износу од 12.969.996,00 динара без ПДВ-а што 
укупно за две године према окиврним количинама износи 25.939.992,00 динара без ПДВ-а. 
 

Прихватљива понуда оцењивана је применом критеријума најнижа понуђена цена. 

 

IV 
 
Сходно свему наведеном помоћнику министра - начелник Сектора, закључује Оквирни споразум у 

преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда јавне јавне набавке услуга - 

Одржавање сертификационог тела, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 139/19 на 

период од две године (2019. и 2020. година) са понуђачем „NETSET GLOBAL SOLUTIONS“ д.о.о. 

Београд, ул. Париске комуне 24 на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 

количинама од 26.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 

количинама за 2019. и 2020. годину  износи 25.939.992,00 динара без ПДВ-а и то: 

   
        - за 2019. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 

количинама од 13.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 

количинама за 2019. годину износи 12.969.996,00 динара без ПДВ-а) и 

         - за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке према оквирним 

количинама од 13.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним 

количинама за 2020. годину износи 12.969.996,00 динара без ПДВ-а). 

 
 На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објаве 
одлуке на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама. 
 
 
                     

       ПОМОЋНИК МИНИСТРА 
           НАЧЕЛНИК СЕКТОРА 
 
 
 
                Жељко Веселиновић 

 


