
                                         
                             Република Србија 

       МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 

                                Број: 1950-14/16 

                     Датум: 20. децембар 2019. године 

                                     Б е о г р а д 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ 

ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

 

Назив наручиоца: Министарство спољних послова 

Адреса наручиоца: Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 24-26 

Интернет страница наручиоца: www.mfa.rs  

Врста наручиоца: Орган државне управе 

Врста поступка јавне набавке: 

Преговарачки поступак без 

објављивања позива за подношење 

понуда – редни број ЈН 41/2019 

Врста предмета: Услуге 

Опис предмета набавке, назив и 

ознака из општег речника набавке: 

Услуга издавања квалификованог 

електронског сертификата (КЕС) за 

потребе приступања овлашћених лица 

у ДКП РС Регистру матичних књига 

30236123 – Електронски избрисива 

програмибилна пасивна меморија 

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају 

његову примену 

Основ: Члан 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама: Наручилац може 

спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 

понуда ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке 

или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може 

извршити само одређени понуђач. 

 

Разлог за примену: У складу са Законом о изменама и допунама Закона о 

матичним књигама, Министарство спољних послова је у обавези да од 1. јануара 

2020 године, обезбеди техничке услове за приступ Дипломатско-конзуларних 

представништава Регистру матичних књига, ради издавања извода нашим 

http://www.mfa.rs/


грађанима у иностранству. Приступ наведеном регистру врши се 

квалификованим електронским сертификатом (КЕС). 

          Законом о матичним књигама („Сл. гласник РС“, бр. 20/09, 145/14 и 47/18) 

прописано је да услове за вођење Регистра матичних књига обезбеђује 

Министарство државне управе и локалне самоуправе, коме се Министарство 

спољних послова обратило дописом број 415-10741-КС 13 2019 ради добијања 

информације у вези са начином обезбеђења  квалификованог електронског 

сертификата.             

 У одговору Министарства државне управе и локалне самоуправе, допис 

број: 06-00-39/2019-26 од 6.08.2019. године, добијена је информација да ово 

министарство има уговорни однос са ЈП „Пошта Србије“, којим је између осталог 

регулисано и питање приступа Регистру матичних књига, те да је у овом 

тренутку, приступ овој евиденцији могуће остварити са квалификованим 

електронским сертификатима издатим од стране сертификационог тела ЈП 

„Пошта Србије“, што је додатно потврђено и од стране ЈП „Пошта Србије“.   

          Министарство спољних послова је дужно да за запослена лица која су 

упућена, као и за оне који ће бити упућени на рад у дипломатско-конзуларна 

представништва Републике Србије на радна места за конзуларне послове, а са 

овлашћењем за вођење матичних књига, обезбеди наведени квалификовани 

електронски сертификат, како би се послови из надлежности овог министарства 

односно дипломатско-конзуларних представништава, одвијали несметано и од 1. 

јануара 2020. године. Издавање квалификованих електронских сертификата би 

било извршено за 220 овлашћених лица за период од четири године. 

 

          Министарство спољних послова је за спровођење преговарачког поступка 

у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, којим би се 

уговор о услугама обезбеђења квалификованог електронског сертификата (КЕС) 

за потребе електронског вођења матичних књига доделио наведеном добављачу, 

од Управе за јавне набавке добило позитивно мишљење о основаности примене 

истог, број 404-02-4972/19 од 17.12.2019. године. 

 

Назив и адреса лица којима ће 

наручилац послати позив за 

подношење понуда 

ЈП „Пошта Србије“, ул. Таковска бр. 2, 

11120 Београд 

  

 


