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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  
Сектор за материјално – финансијске послове 
07 број 404-ЈН-74/18-08 
01.06.2018. 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 07 Број 404-ЈН-74/18-07 од 01.06.2018. године, доносим 

 
О Д Л У К У 

о додели уговора 
 ЈН број 74/18 

 
 1. Уговор у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за 

набавку услуга: Успостављање јединствене електронске евиденције о држављанима Републике 
Србије, пренос података из матичне књиге југословенских држављана коју води Министарство 
унутрашњих послова, омогућавање преноса података из књиге држављана које воде јединице 
локалне самоуправе, омогућавање преноса података о чињеници држављанства које се воде у 
матичној књизи рођених од јединица локалне самоуправе и омогућавање директног уносa података 
који се односе на чињеницу држављанства у матичној књизи рођених, као и пренос података из 
свих до сада вођених евиденција о држављанима Републике Србије, ЈН број 74/18, закључује се са 
следећим понуђачем:  

 ЈП „Пошта Србија“ , Београд, Таковска број 2, у укупној вредности понуде у износу од 
4.333.000,00 динара без ПДВ-а.  

 
2. Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 

 
3. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства 

унутрашњих послова, у року од три дана од дана њеног доношења. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 
На основу члана 36. став 1. тачка 2),  Закона о јавним набавкама, закључка Владе 05 број 200-

2987/2018 од 29.03.2018. године, Мишљења Управе за јавне набавке број  404-02-1786/18 од 09.05.2018. 
године и Одлуке о покретању поступка јавне набавке 07 број 404-ЈН-74/18 од 24.05.2018. године, 
Министарство унутрашњих послова као Наручилац, спровело је преговарачки поступак без 
објављивања позива за подношење понуда за набавку услуга – Успостављање јединствене 
електронске евиденције о држављанима Републике Србије, пренос података из матичне књиге 
југословенских држављана коју води Министарство унутрашњих послова, омогућавање преноса 
података  из књиге држављана које воде јединице локалне самоуправе, омогући пренос података о 
чињеници држављанства који се воде у матичној књизи рођених од јединица локалне самоуправе и 
омогућавање директног уносa података који се односе на чињеницу држављанства у матичној 
књизи рођених, као и пренос података из свих до сада вођених евиденција о држављанима 
Републике Србије, ЈН број 74/18. 
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Процењена вредност јавне набавке износи: 4.333.333,33 динара без ПДВ-а.  
 

Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у оквиру Раздела 15 - Министарство 
унутрашњих послова, Програм 1408 - Управљање људским и материјалним ресурсима, функција 
310 - Полицијске услуге, Програмска активност 0001 - Администрација и управљање, 
апропријација и економска класификација 423. 

  
Рок за подношење понуда био је 28.05.2018. године до 09.00 часова. 
Наручилац је на захтев понуђача први пут продужио рок за доставу и отварање понуда за  

31.05.2018. године. Услед насталих измена и допуна у конкурсној документацији, наричилац је 
други пут продужио рок за доставу и отварање понуда за 01.06.2018. године. 

  
Благовремено је понуду доставио понуђач: ЈП „Пошта Србија“ , Београд, Таковска број 2. 
  

             Поступак отварања понудe спроведен је дана 01.06.2018. године, са почетком у 08.30 часова, 
а окончан истог дана у 08.45 часова. 
 

Након разматрања понудe Комисија је утврдила:  
 
           а) да је понуда понуђача, ЈП „Пошта Србија“ , Београд, Таковска број 2, прихватљива.  
 

Понуђач  ЈП „Пошта Србија“ , Београд, Таковска број 2, доставио је понуду 07 број 404-ЈН-
74/18-05 од 30.05.2018. године. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 30.05.2018. године у 
09:55 часова. 

 
      Понуђене су следеће цене и услови набавке  

 
Укупна вредност понуде износи: 4.333.000,00 динара без ПДВ-а. 

 
Фиксност цене: цена фиксна у динарима до окончања уговора.     

 
Место извршења услуге: Београд, Катићева 14-16, Централни систем матичних књига. 

 
Рок извршења услуге: Активности које се односе на успостављање апликације за:  

- вођење јединствене електронске евиденције о држављанима Републике Србије, пренос 
података из матичне књиге југословенских држављана коју води Министарство унутрашњих 
послова, омогућавање преноса података из књиге држављана које воде јединице локалне 
самоуправе, до 30. јуна 2018. године, 

- омогући пренос података о чињеници држављанства који се воде у матичној књизи 
рођених од јединица локалне самоуправе и омогућавање директног уносa података који се односе 
на чињеницу држављанства у матичној књизи рођених, као и пренос података из свих до сада 
вођених евиденција о држављанима Републике Србије, до 31. децембра 2018. године.  

 
Рок и начин плаћања услуга: 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 119/12). 
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Гаранција за добро извршења посла: Гарантни рок за целокупни систем који је предмет овог 
уговора износи 2 године од дана потписивања Записника о квалитативном пријему.  
 
У гарантном року Добављач је дужан да уклони све пријављене недостатке у раду система, изврши 
функционално усклађивање система за изменама у закону и прописима који уређују област 
држављанства у Републици Србији, изврши усклађивање система у складу са променама у 
техничко-технолошком окружењу, као што су софтверске закрпе, сигурносне закрпе, 
прилагођавање новим верзијама оперативних система, променама у  серверској инфраструктури и 
др.  
 
Добављач је дужан да у току гарантног рока, на први писани захтев наручиоца, у најкраћем року 
отклони квар или пријављене недостатке.  
 
Рок важења понуде: 120 дана од дана отварања понуда. 
 
 Централна апликација евиденције о држављанима Републике Србије треба да садржи 
следеће функционалности: 
  

- Функционалност импорта података из евиденције о држављанима које достављају јединице 
локалне самоуправе (ЈЛС), а односи се на књигу држављана, МУП Републике Србије за 
Матичну књигу југословенских држављана, односно импорт података из свих до сада 
вођених евиденција о држављанима Републике Србије, у дефинисаном (јединственом)  
формату1.  

- Преглед, Отварање (искључиво евиденције о држављанима у ЈЛС) и закључивање Књига 
држављана; 

- Неопходно је омогућити иницијално отварање Матичне књиге југословенских држављана, 
без могућности закључивања. 

- Унос уписа из закључених Књига држављана које нису достављене у електронској форми; 

- Упис Накнадних забелешки (промена) у евиденције о држављанима Републике Србије 
(Књиге држављанаи евиденција о чињеници држављанства у МКР које воде ЈЛС, као и у 
Матичну књигу југословенских држављана), сходно дефинисаним правима приступа; 

- Права приступа апликативном модулу евиденције о држављанима Републике Србије морају 
бити подељена на полицијске службенике (МУП) и раднике из ЈЛС. Промене података који 
су унети по основу стицања држављанства решењем СМУП (подаци из Матичне књиге 
југословенских држављана – МКЈД) треба омогућити као посебно апликативно право 
приступа како би се омогућило да наведену радњу могу да врше искључиво полицијски 
службеници.  

- Приказ преузетих, односно унетих: Основних уписа, Актуелних уписа и Накнадних 
забелешки у евиденцијама о држављанима Републике Србије (Књиге држављана и 
евиденција о чињеници држављанства у МКР које воде ЈЛС, као и у Матичну књигу 
југословенских држављана), сходно апликативним правима приступа. 

- Увид у податке о држављанима, без обзира на врсту евиденција у којој се налазе, могу 
вршити полицијски службеници и радници ЈЛС, сходно апликативним правима приступа. 

- Спецификација и стандардизација асортимана и формата Накнадних забелешки преко 
којих се одржавају (ажурирају) уписи у евиденцијама о држављанима Републике 

                                                           
1 Јединствена евиденција о држављанима Републике Србије мора обухватити све евиденције о држављанима које су се 
водиле у складу са чланом 48. став 2. Закона о држављанству Републике Србије, у матичну књигу рођених, књиге 
држављана Републике Србије вођене по прописима које су биле на снази до ступања на снагу овог Закона и друге 
евиденције држављана вођене у Републици Србији. 
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Србије(Књиге држављана и евиденција о чињеници држављанства у МКР које воде ЈЛС, као 
и у Матичну књигу југословенских држављана). 

- Издавање уверења о држављанству,извода из матичне књиге југословенских држављана и 
осталих уверења из евиденције о држављанима Републике Србије; 

- Електронско потписивање издатих уверења и извода квалификованим дигиталним 
сертификатом у складу са дефинисаним правима приступаод стране матичара и  
полицијских службеника; 

- Примену квалификованог електронског печата и квалификованог електроснског 
временског жига у потписивању издатих уверењаи извода, када се за то стекну одговарајући 
техничко-технолошки услови, у току реализације уговора, односну у периоду важења 
гарантног рока. 

- Реализација подршке за рад са службеним легитимацијама МУП (смарт картице издате у 
квалификованом сертификационом телу МУП) за приступ систему и примену 
квалификованог дигиталног потписа у оквиру Централног система матичних књига. 
ОБАВЕЗА НАРУЧИОЦА: За потребе реализације ове ставке наручилац ће све неопходне 
сертификате (Root и Intermediate), потребне за валидацију ланца сертификата, доставити 
имплементатору система након потписивања уговора. 

- Поуздано електронско чување докумената који се односе на издата уверења и изводе заједно 
са дигиталним потписима,сходно закону којим се уређује питање електронског документа, 
електронске идентификације и услуга од поверења у електронском пословању, а у складу са 
дефинисаним правима приступа. 

- Креирање извештаја о унетим уписима  и накнадним забелешкама; 

- Креирање извештаја о издатим уверењимаи изводима из евиденција о држављанима 
Републике Србије; 

- Интеграција Централне апликације евиденције о  држављанима Републике Србије у оквиру 
Централног система матичних књига и коришћење већ расположивих ресурса (заједничких 
матичних података, софтверских компоненти, дигиталних сертификата...). 

- Могућност да уноси у накнадним белешкама матичне књиге рођених буду евидентирани у 
евиденцији о држављанима. 

- Креирање и одржавање корисничких улога и права која се односе на функционалности - 
реализују се као општа функционалност Централног система матичних књига; 

- Инсталација и конфигурације целокупног система који је предмет овог уговора у тестном, а 
након верификације и у продукционом окружењу. 

- Омогућити претрагу у оквиру софтверског модула у оквиру евиденције о држављанима 
Републике Србије по свим расположивим параметрима. 

- Израду веб сервиса на страни Централне апликације евиденције о држављанима РС, којим 
ће се омогућити излагање података дефинисаних чланом 49а. Закона о држављанству РС, а 
који би се у оквиру затворене мреже државних органа изложио за потребе МУП и система 
електронске управе (Портал еУправа, систем еЗУП и др.). Наведени веб сервис треба да 
буде израђен закључно са 31.12.2018. године, а пуштање у рад наведених функционалности 
потребно је реализовати у периоду гарантног рока. 

- Израду веб сервиса на страни Централног система матичних књига, којим би се омогућила 
нотификација о донетом решењу о стицању и престанку држављанства РС из 
информационог система МУПа у Централни систем матичних књига. Кроз наведени 
систем нотификације омогућио би се пренос свих релевантних података из донетог решења 
у МУП у електронском облику, како би се обезбедили услови за аутоматизован унос 
података о чињеници држављанства у Матичну књигу рођених. Наведени веб сервис треба  
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да буде израђен закључно са 31.12.2018. године, а пуштање у рад наведених функционалности 
потребно је реализовати у периоду гарантног рока. 

Миграција (пребацивање) података - Матична књига југословенских држављана од 
Министарства унутрашњих послова у Централну апликацију евиденције држављана Републике 
Србије. 

Миграција података из ЈЛС ка добављачу обавља се директно а добављач извештај доставља 
наручиоцу периодично или по захтеву.  

Техничка подршка - Tехничка подршка за модул евиденције о држављанима 
Републике Србије обухвата: 

- отклањање свих евентуалних недостатака у функционисању Централне апликације 
евиденције држављана Републике Србије, 

- консултације везане за рад и употребу наведене евиденције, 

- подршку током миграције (пребацивања) података. 

Обука корисника - Добављач је дужан да изврши обуку корисника Централне апликације 
евиденције држављана Републике Србијеу оквиру Централног система матичних књига. 

      Након завршеног поступка отварања понуда приступило се поступку преговарања који је 
спроведен у три круга у којем је учествовао понуђач: ЈП „Пошта Србија“ , Београд, Таковска број 2. 

 
 Елемент уговора о коме је вршено преговарање је понуђена цена, а сви остали елементи из  

понуде број 07 број 404-ЈН-74/18-05 од 30.05.2018. године остају непромењени. Након спроведеног 
поступка преговарања Комисија наручиоца сачинила је Записник о преговарању.  

Поступак преговарања спроведен је истог дана 01.06.2018. године, са почетком у 08.45 
часова, а окончан истог дана у 09.10 часова. 

У непосредном преговарању понуђач ЈП „Пошта Србија“ , Београд, Таковска број 2 
понудио је следеће: 

ПОНУДА 
(1.круг) 

 
ПОНУЂАЧ: ЈП „Пошта Србија“ , Београд, Таковска број 2 

Укупна понуђена цена без износа ПДВ-а 
 

4.333.000,00 динара без ПДВ-а 

 
ПОНУДА 

(2.круг) 

 
ПОНУЂАЧ: ЈП „Пошта Србија“ , Београд, Таковска број 2 

Укупна понуђена цена без износа ПДВ-а 
 

4.333.000,00 динара без ПДВ-а 

 
ПОНУДА 

(3.круг) 

 
ПОНУЂАЧ: ЈП „Пошта Србија“ , Београд, Таковска број 2 

Укупна понуђена цена без износа ПДВ-а 
 

4.333.000,00 динара без ПДВ-а 
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Понуђач ЈП „Пошта Србија“, Београд, Таковска број 2 је у поступку преговарања                        

остао при понуђеној цени из основне понуде. Остали елементи дати у понуди заводни број 07 број 
404-ЈН-74/18 од 30.05.2018. године су остали непромењени.  

 
 Комисија је утврдила да је понуда понуђача ЈП „Пошта Србија“ , Београд, Таковска број 2 
прихватљивa.  
  

Понуђач ЈП „Пошта Србија“ , Београд, Таковска број 2, понудио је укупну вредност понуде 
у износу од 4.333.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Помоћник министра - начелник Сектора додељује уговор у преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда за набавку предметне услуге: Успостављање јединствене 
електронске евиденције о држављанима Републике Србије, пренос података из матичне књиге 
југословенских држављана коју води Министарство унутрашњих послова, омогућавање преноса 
података из књиге држављана које воде јединице локалне самоуправе, омогућавање преноса 
података о чињеници држављанства које се воде у матичној књизи рођених од јединица локалне 
самоуправе и омогућавање директног уносa података који се односе на чињеницу држављанства у 
матичној књизи рођених, као и пренос података из свих до сада вођених евиденција о 
држављанима Републике Србије, ЈН број 74/18, понуђачу:   

                        ЈП „Пошта Србија“ , Београд, Таковска број 2 

 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 

 


