
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 
14/2015 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда 07 број 404-ЈН-350/19-08 од 
26.05.2020. године за отворени поступак јавне набавке услуга - Систем за посебну заштиту 
података на транспортном нивоу, ЈН 350/19, доносим 
 
 

О Д Л У К У 
о додели уговора за ЈН број 350/19 

 
 

1. ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговор у отвореном поступку јавне набавке услуга - Систем за посебну 
заштиту података на транспортном нивоу, ЈН 350/19, понуђачу „NETSET GLOBAL 
SOLUTIONS“ д.о.о. Београд, Париске Комуне 24, на износ вредности понуде од 
14.990.000,00  динара без ПДВ-а. 
  
2.  Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
I  
 

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању отвореног поступка јавне 
набавке услуга, 07 број 404-ЈН-350/19-02 од 31.12.2019. године, Министарство унутрашњих 
послова као Наручилац, спровело је отворени поступак јавне набавке услуга: Систем за 
посебну заштиту података на транспортном нивоу, ЈН бр. 350/19. 
 
Процењена вредност ове јавне набавке износи 15.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

                                      
                             Република Србија 
 МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
     Сектор за материјално - финансијске послове 

07 број 404-ЈН-350/19-09 
                             01.06.2020. године 
                                 Б е о г р а д 
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Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2019. 
годину, економска класификација 4232.  
 Рок за подношење понуда био је 17.03.2020. године до 10:00 часова. 
 Благовремено је понуду доставио понуђач: 

 
1. „NETSET GLOBAL SOLUTIONS“ д.о.о. Београд, Париске Комуне 24. 

 
Поступак отварања понуда спроведен је дана 17.03.2020. године, са почетком у 12:00 часова, а 
окончан истог дана у 12:10 часова. 

 
II 

 
Након разматрања понудe утврђено је следеће: 
 
1) да је понуда понуђача „NETSET GLOBAL SOLUTIONS“ д.о.о. Београд, Париске 
Комуне 24, 07 број 404-ЈН-350/19-06 од 17.03.2020. године, по понуђеној укупној цени од 
14.990.000,00  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 доставио је понуду 07 број 404-
ЈН-350/19-06. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 17.03.2020. године у 08:11 часова.  
 
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
укупна вредност понуде: 14.990.000,00 динара без ПДВ-а; 
критеријум за избор: најнижа понуђена цена.  
вредност уговора: уговор се закључује на износ вредности понуде.  
трајање уговора: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 
потписивања. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише 
до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години;  
фиксност цене: цена фиксна у динарима до окончања уговора. 
начин плаћања: у року до 45 дана након квалитативног пријема система, односно услуге, у 
складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 113/17).  
место извршења услуге: Кнеза Милоша 101, Београд, просторија САТИТ-а.  
рок извршења услуге: извршење услуге 6 месеци од дана закључења уговора.  
динамика извршења: у целости. 
гаранција: Гаранција на све компоненте 3 године од дана квалитативног пријема. 
рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуде. 
 
Наручилац је током оцене понуда упутио захтев понуђачу за додатним објашњењем  07 Број 
404-ЈН-350/19 од 23.03.2020. године у вези са достављеним каталогом, а у складу са чланом 93. 
ЗЈН-а.  
Наиме, Конкурсном документацијом било је предвиђено да добављач треба да изврши 
надоградњу постојеће апликације за offline персонализацију носача аутентикационих 
параметара за серверску компоненту у оквиру сертификационог система МУП (серверске 
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смарт картице). У каталогу понуђача наведено је шта представља „део система за 
персонализацију носача аутентикационих параметара за серверску компоненту и смештање 
криптолошких параметара на smart card донгли“.  
Међутим, потребно је било да нам понуђач појасни да ли напред захтевана ставка може да се 
реализује кроз горе цитирано.  
Даље, конкурсном документацијом је тражено да је неопходно да се испоручи load balancing 
компонента која ће омогућити балансирање саобраћаја између две серверске компоненте у 
режиму високе доступности на начин да се омогући рад у режиму „fail over“. Такође, пожељно 
је да решење има могућност балансирања у режиму „балансирања оптерећења између две 
серверске компоненте“ (active-active), с тим да у овом случају се не очекује перманентност 
сесије у случају пребацивања на други сервер.  
Такође, потребно је било да нам понуђач одговори на који начин је предвидео реализацију 
овог захтева.  
Понуђач је благовремено одговорио на захтев за додатним објашњењем дописом број 9-3 од 
23.03.2020. године и навео да ће неопходна надоградња постојеће апликације за offline 
персонализацију носача аутентикационих параметара за серверску компоненту у оквиру 
сертификационог система МУП (серверске смарт картице) бити имплементиран тако што ће 
бити испоручене апликације за персонализацију носача аутентикационих параметара за 
серверску компоненту и смештање криптолошких параметара на smart card донгли. 
Такође, понуђач је одговорио да ће испоручити load balancing компоненту која омогућује 
балансирање саобраћаја између две серверске компоненте у режиму високе доступности на 
начин да се омогући рад у режиму „fail over“.  
Како Наручилац у конкурсној документацији није изричито захтевао верзију load balancing 
компоненте у active-active режиму, сматра се да се радом у режиму „fail over“ задовољава захтев 
Наручиоца.  
Имајући у  виду додатно појашњење понуђача, његова понуда је оцењена као одговарајућа, у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32. ЗЈН-а.  
 
Како је понуђач „NETSET GLOBAL SOLUTIONS“ д.о.о. Београд својом понудом 
испунио све захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као прихватљива у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 

 
III 

 
 Наручилац је прибавио једну прихватљиву понуду понуђача:  
 
- „NETSET GLOBAL SOLUTIONS“ д.о.о. Београд, Париске Комуне 24, 07 број 404-ЈН-
350/19-06 од 17.03.2020. године, по понуђеној укупној цени од 14.990.000,00 динара без ПДВ-
а. 
 

Прихватљива понуда оцењивана је применом критеријума најнижа понуђена цена. 
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IV 
 

На основу наведеног помоћник министра – начелник Сектора, додељује уговор у отвореном 
поступку јавне набавке услуга - Систем за посебну заштиту података на транспортном нивоу, 
ЈН 350/19, понуђачу: 
 

„NETSET GLOBAL SOLUTIONS“ д.о.о. Београд, Париске Комуне 24 
на износ вредности понуде од 14.990.000,00  динара без ПДВ-а.  

 
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 
 
Поука о правном средству: 
Против ове одлуке  може се  поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана 
објаве Одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, сходно члану 149. 
став 6. Закона о јавним набавкама.  
 
 
 
 
                                                                                                   ПОМОЋНИК МИНИСТРА  
                                                                                                         НАЧЕЛНИК СЕКТОРА 
                  
        
                                 Жељко Веселиновић     
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