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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
 07 број 404-ЈН-87/19 -09  

Датум: 21.07.2019. године 
Б е о г р а д 

  
 

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуде 07 бр. 404-ЈН-87/19-08 од 

04.07.2019. године у поступку јавне набавке мале вредности  услуге са закључењем оквирног 

споразума: Годишња подршка за форензички софтвер Magnet Forensic Internet Evidence 

Finder, за потребе МУП-а, ЈН број 87/19, доносим  

 
О Д Л У К У 

 
1. ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности услуге са закључењем 

оквирног споразума: Годишња подршка за форензички софтвер Magnet Forensic 
Internet Evidence Finder, за потребе МУП-а, ЈН број 87/19, из разлога што у 
предметном поступку није прибављена ниједна прихватљива понуда. 
 

2. ОДБИЈА СЕ као неприхватљивa понудa понуђача „ИН2 информатички 
инжењеринг“д.о.о., Милутина Миланковића 9ж, Нови Београд. 
 

3. Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 
 

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

  
                О б р а з л о ж е њ е: 
 

     I 
 

 На основу члана 39., 40. и 40а Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке мале вредности услуга 07 броj 404-ЈН-87/19-02 од 04.06.2019. 
године, Министарство унутрашњих послова као Наручилац, спровело је поступак јавне 
набавке мале вредности услуге са закључењем оквирног споразума: Годишња подршка за 
форензички софтвер Magnet Forensic Internet Evidence Finder, за потребе МУП-а, ЈН број 
87/19. 

Процењена вредност предметне јавне набавке за све три године износи 3.750.000,00 
динара без ПДВ-а и то:  

- за 2019. годину процењена вредност износи 1.250.000,00 динара без ПДВ-а, 
- за 2020. годину процењена вредност износи 1.250.000,00 динара без ПДВ-а, 
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- за 2021. годину процењена вредност износи 1.250.000,00 динара без ПДВ-а. 
 

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

Рок за подношење понуда био је 28.06.2019. године до 10:00 часова. 
 

Благовремено је понуду доставио следећи понуђач: 
 

 „ИН2 информатички инжењеринг“д.о.о., Милутина Миланковића 9ж, Нови 
Београд 

 
Поступак отварања понуда спроведен је дана 28.06.2019. године, са почетком у 12:00 

часова, а окончан истог дана у 12:10 часова. 
 

II 
 

Након разматрања понуде утврђено је следеће:  
 

1) да је понуда понуђача „ИН2 информатички инжењеринг“ д.о.о., Милутина 
Миланковића 9ж, Нови Београд, 07 број 404-ЈН-87/19-6 од 28.06.2019. године, (за 
форензички софтвер Magnet Forensic Internet Evidence Finder) са укупном понуђеном 
ценом за 2019. 2020. и 2021. годину у износу од 2.315.160,00 динара без ПДВ–а, и по другој 

варијанти (за форензички софтвер Magnet FIE Complete Ugrade To Magnet Ahiom) са 
укупном понуђеном ценом за 2019. 2020. и 2021. годину у износу од 3.485.160,00 динара без 
ПДВ–а, неприхватљива, сходно одредбама члана 3. тачка 33. а у вези чл. 91.  и чл. 106. 
ЗЈН–а.   
        
      Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.06.2019. године у 07:52 часова.  
 

За прву варијанту (форензички софтвер Magnet Forensic Internet Evidence Finder) 
понуђени су следећи услови набавке:  
 

 Укупна вредност понуде за 2019. годину износи 1.497.960,00 динара без ПДВ-а 

 Укупна вредност понуде за 2020. годину износи 408.600,00 динара без ПДВ-а 

 Укупна вредност понуде за 2021. годину износи 408.600,00 динара без ПДВ-а 
  Укупна вредност понуде за све три године износи 2.315.160,00 динара динара без 

ПДВ-а 
 

За другу варијанту (форензички софтвер Magnet FIE Complete Ugrade To Magnet 
Ahiom) су следећи услови набавке:  
 

 Укупна вредност понуде за 2019. годину износи 2.032.920,00 динара без ПДВ-а 

 Укупна вредност понуде за 2020. годину износи 726.120,00 динара без ПДВ-а 

 Укупна вредност понуде за 2021. годину износи 726.120,00 динара без ПДВ-а 
Укупна вредност понуде за све три године износи 3.485.160,00динара динара без ПДВ-а 

 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: Најнижа понуђена цена по години; 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на укупну вредност понуде Понуђача; 
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ВАЖЕЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана, односно до истека 
рока важења лиценци; 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: Цена је фиксна у динарима до окончања уговора; 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна. 
Плаћања у року до 45 дана по извршеној испоруци и пријему фактуре, а након извршеног 
квалитативног и квантитативног пријема, у складу са Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, 
број 119/12, 68/15, 113/17), Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача; 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: Београд Кнеза Милоша број 99; 
РОК И ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: У целости, у року од 15 дана; 
НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: путем мејла-интернета; 
ГАРАНЦИЈА: 12 месеци од дана извршења услуге; 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуде. 
 

 
Предметном конкурсном документацијом, у Поглављу V „Упутствo понуђачима како да 

сачине понуду“ је прописано да ће се избор најповољније понуде вршити на основу 
критеријума најниже понуђене цене по години. Такође је предвиђено да није дозвољено 
подношење понуде са варијантама. Имајући у виду чињеницу да је понуђач „ИН2 
информатички инжењеринг“ д.о.о., Београд, дао две варијанте понуде, и да је понуђач 
понудио за 2019. годину износ који прелази процењену вредност предметне јавне набавке 
за дату годину, то је сходно одредбама чл. 3. тачка 33., и чл. 91. став 1. и 2. ЗЈН, понуда 
оцењена као неприхватљива. На основу изнетог, понуда понуђача „ИН2 
информатички инжењеринг“ д.о.о., Београд,је одбијена због битних недостатака, 
сходно члану 106. став 1. тачка 5. ЗЈН.   
 

С обзиром да Наручилац није добио прихватљиву понуду и да се нису стекли услови за 
закључење оквирног споразума, поступак јавне набавке мале вредности услуга са 
закључењем оквирног споразума се обуставља. 
 
 На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву ове Oдлуке. 
   
     
Поука о правном леку: 
Против ове одлуке  може се  поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) 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            


