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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  
Сектор за материјално – финансијске послове 
07 број 404-ЈН-36/20-09 
13.08.2020. 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, на период важења од 2 
(две) године за 2020. и 2021. годину, ЈН број 36/20, доносим 
 

О Д Л У К У 
о закључењу оквирног споразума 

 ЈН број 36/20 
  

1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Оквирни споразум у преговарачком поступку без објављивања позива 
за подношење понуда на период од 2 (две) године (за 2020. и 2021. годину) за набавку услуга - 
Одржавање NextBiz апликације за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 36/20, са 
понуђачем „BIT IMPEKS“ д.о.о. Београд, Љермонтова 13, на износ укупне вредности понуде 
понуђача за две године (2020. и 2021. година) од 21.999.960,00 динара без ПДВ-а и то:   
    - за 2019. годину на износ понуде за 2020.  годину  од 10.999.980,00 динара без ПДВ-а и 
    - за 2020. годину на износ понуде за 2021.  годину  од 10.999.980,00 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: 
 

I 
 

На основу члана 36. став 1. тачка 2), 40. и 40а. Закона о јавним набавкама, Мишљења Управе 
за јавне набавке број 404-02-3149/20 од 11.06.2020. године и Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке 07 број 404-ЈН-36/20-02 од 30.06.2020. године, Министарство унутрашњих послова као 
Наручилац, спровело је преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, са 
закључењем оквирног споразума на период од 2 (две) године (за 2020. и 2021. годину) за набавку 
услуга - Одржавање NextBiz апликације,ЈН број 36/20. 

Оквирни споразум се закључује са једним понуђачем, у складу са чланом 40. и 40а ЗЈН. 
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључење уговора о јавној набавци на основу 
услова предвиђених оквирним споразумом и понуде достављене у поступку јавне набавке услуге 
одржавања NEXTBIZ апликације. Оквирни споразума се закључује на период од 2 (две) године (за 
2020. и 2021. годину). 
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Процењена вредност јавне набавке на период од 2 (две) године (за 2020. и 2021. годину) 
износи  22.000.000,00 динара без ПДВ-a, и то: 

 
- за 2020. годину: 11.000.000,00 динара без ПДВ-а и 
- за 2021. годину: 11.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 
Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 

2020. годину, економска класификација 4232. 

Рок за подношење понуда био је 04.08.2020. године до 10.00 часова. 

Благовремено је понуду доставио понуђач  „BIT IMPEKS“  д.о.о., Београд, Љермонтова 
13. 

           Поступак отварања понудe спроведен је дана 04.08.2020. године, са почетком у 11.00 часова, 
а окончан истог дана у 11.10 часова. 

 
Након разматрања понудe утврђено је следеће: 

           а) да је понуда понуђача „BIT IMPEKS“ д.о.о. Београд, Љермонтова 13, 07 број 404-ЈН-
36/20-06 од 04.08.2020. године, прихватљива, с обзиром да су кумулативно испуњени услови из 
члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама. 

Понуђач „BIT IMPEKS“ д.о.о. Београд, Љермонтова 13, доставио је понуду 07 број 404-
ЈН-36/20-06 од 04.08.2020. године. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.08.2020. године 
у 08:04 часова. 

Понуђене су следеће цене и услови набавке  

укупна вредност понуде за 2020. и 2021. годину, износи  23.479.200,00 динара без ПДВ-а; 
укупна вредност понуде за 2020. годину, износи 11.739.600,00 динара без ПДВ-а;  
укупна вредност понуде за 2021. годину, износи: 11.739.600,00 динара без ПДВ-а; 
 
ВАЖНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Овај оквирни споразум се закључује на период од две 
године, а ступа на снагу даном потписивања свих учесника споразума. 
ВАЖНОСТ УГОВОРА: појединачни уговори закључују се на период од годину дана рачунајући 
од дана потписивања уговора. 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: на лицу места одређеном од стране Министарства 
унутрашњих послова за све функције у NехTBIZ софтверу, осим у случају пружање техничке 
подршке корисницима путем телефона, електронском поштом и слично.     
РОК И ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: Извршилац услуге је дужан да услугу – 
Одржавања финансијско рачуноводствене апликације NexBIZ, извршава у зависности од потребе 
Министарства. Интервенција отклањања узрока грешке у NEXTBIZ софтверу је у року који не 
може бити дужи од 24 сата од момента пријаве проблема у коришћењу софтвера, као у свим 
случајевима који захтевају брзу интервенцију или подршку корисницима. 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања оквирног споразума.     
НАЧИН ФАКТУРИСАЊА УСЛУГА: Фактура се испоставља до 5-ог у наредном месецу за 
претходни месец и у прилогу обавезно треба да садржи извештај понуђача о интервенцијама у току 
месеца (уколико их је било) са спецификацијом радних налога. Уколико није било интервенција у 
извештају то треба нагласити. Извршене услуге би требало фактурисати на основу усмене 
(телефонски) или писмене пријаве проблема у коришћењу NехTBIZ софтвера од стране лица 
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овлашћеног за праћење уговора. Након отклањања проблема у коришћењу NехtBIZ софтвера 
потребно је у радном налогу навести датум и време извршења услуге и приложити га уз рачун за 
месец за који се фактурише одржавање. 
НАЧИН ПЛАЋАЊА УСЛУГА: по рачуну, у року од 15 дана од дана пријема рачуна. 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: Непосредно пре сваке интервенције на систему која захтева обуставу 
рада корисника, извршилац услуга је у обавези да такве интервенције благовремено најави стручној 
служби Управе за информационе технологије Министарства унутрашњих послова надлежној за 
одржавање апликативних софтвера.  
ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊА ПОСЛА: Министарство унутрашњих послова треба да 
добије разумно уверење, гаранцију и сигурност да ће расположивост и поузданост система бити на 
високом нивоу без обзира на обим промена прописа или реорганизацију обављања финансијско - 
рачуноводствених послова. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуда. 

 

III 

 

 По извршеном поступку отварања понуде, истог дана 04.08.2020. године, са почетком у 
11.15 часова, спроведен је поступак непосредне погодбе који окончан у 12:30 часова. 

 Елемент уговора о коме је вршено преговарање је понуђена цена, а сви остали елементи из  
понуде 07 број 404-ЈН-36/20-06 од 04.08.2020. године остали  су непромењени.  

 У непосредном преговарању понуђач „BIT IMPEKS“  д.о.о., Београд, Љермонтова 13, 
понудио је следеће: 

1. круг 

 

Понуђена укупна  цена без износа 
ПДВ-а 

Укупно за две године 21.999.960,00 динара  

за 2020. годину 10.999.980,00 динара  
за 2021. годину 10.999.980,00динара  

 
 2. круг  

 
Понуђена укупна  цена без износа 

ПДВ-а 
Укупно за две године 21.999.960,00 динара  
за 2020. годину 10.999.980,00 динара  
за 2021. годину 10.999.980,00динара  

 
3. круг 

 
Понуђена укупна  цена без износа 

ПДВ-а 
Укупно за две године 21.999.960,00 динара  
за 2020. годину 10.999.980,00 динара  
за 2021. годину 10.999.980,00динара  
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IV 

 
 У преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда са закључењем 
оквирног споразума за набавку услуга - Одржавање NextBiz апликације за потребе Министарства 
унутрашњих послова, ЈН број 36/20, Наручилац је прибавио следећу прихватљиву понуду 
понуђача „BIT IMPEKS“ д.о.о., Београд, Љермонтова 13, 07 број 404-ЈН-36/20-06 од 04.08.2020. 
године по понуђеној цени за 2020. годину у износу од 10.999.980,00 динара без ПДВ-а и за 2021. 
годину у износу од 10.999.980,00 динара без ПДВ-а што укупно за две године износи 21.999.960,00 
динара без ПДВ-а. 
 

Прихватљива понуда оцењивана је применом критеријума најнижа понуђена цена. 
 

V 
 

Сходно напред наведеном, помоћник министра - начелник Сектора, закључује Оквирни 
споразум у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за набавке 
услуга - Одржавање NextBiz апликације за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 
36/20, на период од две године  (2020. и 2021. година) са понуђачем „BIT IMPEKS“  д.о.о., 
Београд, Љермонтова 13, на износ укупне вредности понуде понуђача од 21.999.960,00 динара 
без ПДВ-а и то:   

 
    - за 2020. годину на износ понуде од 10.999.980,00 динара без ПДВ-а и 
    - за 2021. годину на износ понуде од 10.999.980,00 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 
 


