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ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2014. ГОДИНУ НАКОН РЕБАЛАНСА БУЏЕТА РС

Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-
ом Конто Покретање 

поступка
Закључење 

уговора
Извршење 

уговора

УКУПНО 150.888.428,22 179.319.819,65

ДОБРА 83.965.850,49 100.493.703,20

Поклон пакетићи за децу запослених                                
ОРН: 18530000 – поклони и награде

поклон 
ваучери у 
кол. око 
165 ком

1.287.000,00 1.287.000,00 1.287.000,00 413142
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности

новембар 
2014. децембар 2014. децембар 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Мазут                                         ОРН: 
09135100 – лож уље 80 т 4.114.400,00 4.114.400,00 4.937.280,00 421224 Отворени 

поступак мај 2014. јул 2014. децембар 2014. Централизована 
набавка

Неопходан материјал за штампаче за 
несметано извршавање 
свакодневних административних 
послова. Процењена вредност 
утврђена анализом тржишта путем 
интернета. Ова набавка је 
реализована у складу са 
спроведеном поступку 
централизоване јавне набавке.

Набавка канцеларијског материјала                                                                     
ОРН: 30192000 – канцеларијски 
материјал

Прилог 1 500.000,00 500.000,00 600.000,00 426111 Отворени 
поступак мај 2014. септембар 

2014. октобар 2014. Централизована 
набавка

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Набавка тонера                                  
ОРН: 30125110 – тонер за ласерске 
штампаче и телефакс машине; 
30125120 - тонер за фотокопир 
апарате

Прилог 2 1.583.333,00 1.583.333,00 1.900.000,00 426111 Отворени 
поступак мај 2014. септембар 

2014. октобар 2014. Централизована 
набавка

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

3

Набавка се спроводи ради обављања редовних административних послова. Процењена вредност утврђена анализом претходних спроведених набавки у протекле две 
године, као и анализом тржишта путем инетрнета.Ова набавка је реализована у складу са спроведеном поступку централизоване јавне набавке

4

Неопходан материјал за штампаче за несметано извршавање свакодневних административних послова. Процењена вредност утврђена анализом тржишта путем 
интернета. Ова набавка је реализована у складу са спроведеном поступку централизоване јавне набавке.

Процењена 
вредност 

(укупно, по 
годинама)

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Врста поступкаПредмет набавкеРед. 
Бр.

2
За потребе грејања објекта РХМЗ-а у зимском периоду неопходно обезбедити око 80 тона мазута за грејање. Ова набавка је реализована у складу са спроведеном 

поступку централизоване јавне набавке, а процењена вредност представља уговорену вредност.  

С
пе

ци
фи

ка
ци

ја Напомена 
(централизација, 

претходно 
обавештење, основ 

из ЗЈН...)

Набавка новогодишњих пакетића путем вредносних ваучера за децу запослених у оквирној количини око 165. ком. Процењена вредност представља реалну 
уговорену вредност набавке одређена финансијским средствима одобреним за ову намену у 2014. години. 

1
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ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2014. ГОДИНУ НАКОН РЕБАЛАНСА БУЏЕТА РС

Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-
ом Конто Покретање 

поступка
Закључење 

уговора
Извршење 

уговора

Процењена 
вредност 

(укупно, по 
годинама)

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Врста поступкаПредмет набавкеРед. 
Бр.

С
пе

ци
фи

ка
ци

ја Напомена 
(централизација, 

претходно 
обавештење, основ 

из ЗЈН...)

Набавка личних заштитних 
средстава                                     ОРН: 
18143000 – заштитна опрема

Прилог 3 1.666.667,00 1.666.667,00 2.000.000,00 426124
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности

новембар 
2014. децембар 2014. јануар 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Гориво за превозна средства                     
ОРН: 09132100 – безоловни бензин; 
09134200 – дизел гориво

4.750.000,00 4.750.000,00 5.700.000,00 426411 Отворени 
поступак фебруар 2014. март 2014. децембар 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Набавка пнеуматика за моторна 
возила                                     ОРН: 
34350000 – гуме за тешка и лака 
возила

Прилог 4 257.840,00 257.840,00 309.408,00 426491
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности
август 2014. септембар 

2014.
септембар 

2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Набавка алата и инвентара                   
ОРН: 42600000 – машине алатке Прилог 5 399.333,00 399.333,00 479.200,00 426913

Поступак јавне 
набавке мале 

вредности

новембар 
2014. децембар 2014. децембар 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Набавка жице за санацију ограде око 
објекта РХМЗ-а у Кошутњаку 83.333,00 83.333,00 100.000,00 426911

Поступак јавне 
набавке мале 

вредности

новембар 
2014. децембар 2014. децембар 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Средства за хигијену - набавка 
спроведена у 2013, а реализација у 
2014.                     

227.172,60 227.172,60 272.607,12 426810
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности

новембар 
2013. јануар 2014. децембар 2014.

5

8

У складу са прописима из области заштите на раду, неопходно обезбедити одговарајућа заштитна средства за запослене. Процењена вредност исказана на основу 
анализе тржишта путем интернета и увидом у реализацију претходних набавки. 

6

Алат је потребан за редовно одржавање хид. ст. подземних вода, постављање и монтажу нових аутоматских станица као и опреме за ревитализацију мерења, као и 
извршавање програма одржавања мреже хидролошких станица и инсталирања нових већ набављених инструмената . Процењена вредност извршена је увидом у 

цене продаје на интернету и претходно спроведених набавки.

Обезбеђивање горива за моторна возила која се користе за рад служби на терену. Процењена вредност представља уговорену вредност јавне набавке.

7

За потребе моторних возила, а у складу са законским прописима који уређују ту област, неопходно је набавити зимске и летње пнеуматике за моторна возила која се 
користе за обављање послова на терену. Процењена вредност представља уговорену вредност јавне набавке.

9
Постојећа ограда је срушена  и оштећена на појединим местима и потребно је санирати. Неопходно је набавити малу капију у кругу Завода. Плетена жица укупне 
дужине 80 м и висине 1.2 м; - Бодљикова жица дужине 60 м; - Метални стубови: 20 комада висине 1.7 м; - Капија: 1 ком., висине 1.2м и ширине 1.1 м. Процењена 

вредност добијена је на основу испитивања тржишта.

10
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ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2014. ГОДИНУ НАКОН РЕБАЛАНСА БУЏЕТА РС

Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-
ом Конто Покретање 

поступка
Закључење 

уговора
Извршење 

уговора

Процењена 
вредност 

(укупно, по 
годинама)

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Врста поступкаПредмет набавкеРед. 
Бр.

С
пе

ци
фи

ка
ци

ја Напомена 
(централизација, 

претходно 
обавештење, основ 

из ЗЈН...)

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

Средства за хигијену                             
ОРН: 3370000 – производи за личну 
негу

Прилог 6 249.120,40 249.120,40 298.944,48 426810
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности

септембар 
2014. октобар 2014. октобар 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Набавка вододног материјала- 
набавка спроведена у 2013, а 
реализација у 2014.

157.699,00 157.699,00 189.239,00 426911
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности
октобар 2013. јануар 2014. децембар 2014. 01

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

Набавка пића                                  
ОРН: 15900000 - пића, дуван и 
сродни производи

Прилог 7 376.839,00 376.839,00 444.280,80 426822
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности
март 2014. септембар 

2014. децембар 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Набавка резервних делова за 
рачунаре                                           
ОРН: 30237000 - делови, прибор и 
материјал за рачунаре

Прилог 8 560.930,00 560.930,00 673.116,00 426912
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности
август 2014. септембар 

2014. октобар 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Набавка резервних делова и сензора 
за аутоматске метеоролошке станице Прилог 9 833.333,00 833.333,00 1.000.000,00 426912 Отворени 

поступак
септембар 

2014. новембар 2014. децембар 2014.

Набавка је реализована у складу са основним планом, за потребе поправке постојеће рачунарске опреме у Заводу. Процењена вредност представља уговорену 
вредност јавне набавке.

Поступак јавне набавке покренут у новембру 2013. године, а реализација у првом кварталу 2014. године

13

Набавка је реализована у складу са основним планом, а за потребе запослених, као и потребе одржавања разних прослава у Заводу. Процењена вредност представља 
уговорену вредност јавне набавке.

14

11

Набавку је реализована у складу са основним планом, а за потребе одржавања хигијене запослених на радним местима. Процењена вредност представља уговорену 
вредност јавне набавке.

12

Поступак јавне набавке спроведен у 2013. години, а реализација у првом кварталу 2014. године
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ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2014. ГОДИНУ НАКОН РЕБАЛАНСА БУЏЕТА РС

Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-
ом Конто Покретање 

поступка
Закључење 

уговора
Извршење 

уговора

Процењена 
вредност 

(укупно, по 
годинама)

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Врста поступкаПредмет набавкеРед. 
Бр.

С
пе

ци
фи

ка
ци

ја Напомена 
(централизација, 

претходно 
обавештење, основ 

из ЗЈН...)

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Набавка потрошног материјала - 10 
литара специјалног уља за 
хидрометријска крила

200.000,00 200.000,00 240.000,00 426913
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности
април 2014. мај 2014. децембар 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Резервни делови (лежајеви, 
конектори, каблови и др) Прилог 10 416.667,00 416.667,00 500.000,00 426913 Отворени 

поступак април 2014. мај 2014. децембар 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Набавка батерија за напајање уређаја Прилог 11 1.718.750,00 1.718.750,00 2.062.500,00 426911
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности
фебруар 2014. март 2014. децембар 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Набавка материјала за одржавање 
објеката (цемент, фарба, цев) Прилог 12 40.800,00 40.800,00 48.960,00 426913

Поступак јавне 
набавке мале 

вредности
октобар 2014. новембар 2014. децембар 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

15

У мрежи метеоролошких станица РХМЗ инсталирано је 31 аутоматска метеоролошка станица (АМС). 
Због одржавања система аутоматских метеоролошких станица чији сензори повремено страдају због интензивних електричних пражњења и из других разлога, као и 

због ефикаснијег еталонирања сензора неопходно је обезбедити одговарајућу количину резервних делова и сензора. 
Набавка резервних делова је неопходна за несметано оперативно фунционисање мреже Аутоматских метеоролошких станица како би се обезбедио континуални 

режим рада.
Количине резервних сензора су добијене увидом у бројно стање сваког од њих и потребних количина према досадашњим искуствима са отказивањем сензора. 

Процењена вредност добара извршена је на основу увида у претходно реализоване набавке и
испитивањем тржишта путем прикупљања нформација.

16

Материјал је неопходан за инсталацију нових инструмената, реконструкцију постојећих станица и извршење редовног програма хидрометријских мерења и 
осматрања. Процењена вредност исказана на основу претходних набавки.

Материјал је потребан за текуће одржавање и обележавање стопе тј. блока пијезометра као и поправке након оштећења. Процењена вредност представља уговорену 
вредност јавне набавке.

17 Материјал је неопходан за инсталацију нових инструмената, реконструкцију постојећих станица и извршење редовног програма хидрометријских мерења и 
осматрања. Процењена вредност исказана на основу претходних набавки.

18
Материјал је неопходан за замену батерија за УПС уређаје на одређеном временском периоду, инсталацију нових инструмената, реконструкцију постојећих станица 

и извршење редовног програма хидрометријских мерења и осматрања, као и функционисање уређаја који се користе за обављање послова у оквиру Завода. 
Процењена вредност исказана на основу претходних набавки.

19
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ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2014. ГОДИНУ НАКОН РЕБАЛАНСА БУЏЕТА РС

Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-
ом Конто Покретање 

поступка
Закључење 

уговора
Извршење 

уговора

Процењена 
вредност 

(укупно, по 
годинама)

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Врста поступкаПредмет набавкеРед. 
Бр.

С
пе

ци
фи

ка
ци

ја Напомена 
(централизација, 

претходно 
обавештење, основ 

из ЗЈН...)

Набавка магнетрона за радар. 
Набавка спроведена 2013, а 
остатак реализације у 2014.

1.191.112,50 1.191.112,50 1.429.335,00 426912 Отворени 
поступак

септембар 
2013. децембар 2013. август 2014.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

Резервни делови за радар МРЛ-5 Прилог 13 966.667,00 966.667,00 1.160.000,00 426912 Отворени 
поступак октобар 2014. децембар 2014. фебруар 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Набавка санитарија Прилог 14 110.970,00 110.970,00 133.164,00 426913
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности
мај 2014. јун 2014. децембар 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности

Набавка електроматеријала Прилог 15 153.350,67 153.350,67 184.020,80 426911
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности
јун 2014. август 2014. септембар 

2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности

Набавка резервних магнетрона за 
падавински радар LAWR

306.900,00 306.900,00 368.280,00 426912 Отворени 
поступак април 2014. јул 2014. октобар 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Набавка погонског мотора за 
падавински радар LAWR, са услугом 
контролног сервиса

248.000,00 248.000,00 297.600,00 426912 Отворени 
поступак јул 2014. август 2014. новембар 2014.

25

23

22

21

Неопходан потрошни материјал за одржавање објеката РХМЗ-а. Процењена вредност представља уговорену вредност јавне набавке.

24 LAWR падавински радар користи се за перманентно праћење временске ситуације и у употреби је 24 сата у току целе (365 дана).  Домет радара је у полупречнику од 
60 km, тако да покрива подручје Београда, део Срема, Баната и Мачве. Падавински радар је у функцији мониторинга просторне расподеле и интензитета падавина и 
значајан је алат у поступку благовременог издавања најава и упозорења за подручје града Београда. За његово несметано функционисање неопходно је набавити 3 

комада магнетрона. Процењена вредност представља уговорену вредност јавне набавке.

Ради обезбеђења оперативног функционисања радарског система МРЛ 5 у 2014.години неопходно је извршити набавку сета резервних делова и обезбедити уговор о 
превентивном, редовном одржавању и сервисним интервенцијама. Процењена вредност исказана увидом у претходне набавке.

Више од 30% постојећих санитарија није у функцији због дотрајалости, па је неопходно њихово мењање. Процењена вредност представља уговорену вредност јавне 
набавке.

20

Поступак јавне набавке спроведен у 2013. години, а реализација у току 2014. године.
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Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-
ом Конто Покретање 

поступка
Закључење 

уговора
Извршење 

уговора

Процењена 
вредност 

(укупно, по 
годинама)

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Врста поступкаПредмет набавкеРед. 
Бр.

С
пе

ци
фи

ка
ци

ја Напомена 
(централизација, 

претходно 
обавештење, основ 

из ЗЈН...)

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Набавка рељефних карти Србије и 
Европе

83.333,00 83.333,00 100.000,00 426919
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности
март 2014. април 2014. децембар 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Набавка резервних делова за сервере 
у рачунарској сали Прилог 16 375.000,00 375.000,00 450.000,00 426912

Поступак јавне 
набавке мале 

вредности
март 2014. април 2014. децембар 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Набавка теренских возила
10.416.666,00 10.416.666,00 12.500.000,00 512100 Отворени 

поступак
новембар 

2014. децембар 2014. јануар 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Канцеларијски намештај Прилог 17 266.666,00 266.666,00 320.000,00 512211
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности
април 2014. мај 2014. септембар 

2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Набавка рачунарске опреме - Data 
storage, набавка спроведена 2013. а 
реализација у 2014. години

1.376.308,50 1.376.308,50 1.651.570,20 512220 Отворени 
поступак

септембар 
2013. јануар 2014. фебруар 2014.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

26

Набавка је потребна да би се омогућио ажурнији рад и олакшала манипулација са метеоролошким материјалом и одабир хидролошких и метео станица за 
рекалибрацију хидролошких модела. Процењена вредност добијена на основу анализе тржишта путем интернета у претходних шест месеци.

За потребе несметаног функционисања падавинског радара LAWR. Процењена вредност представља уговорену вредност јавне набавке.

29
Редовна замена дотрајалих столица које нису за употребу из безбедносних разлога. Предвиђена количина 25 канцеларијски столица и 13 фотеља. Процењена 

вредност добијена на основу анализе тржишта путем интернета у претходна три месеца.

27

С обзиром да се количина података која се обрађује и архивира повећава,неопходна набавка специјализованих дискова за складиштење података.

30

Набавка која је спроведена у претходној години, а реализција уговора у првом кварталу 2014. године.

28
Ради обављања послова на терену. Процењена вредност исказана анализом тржишта путем интернета.
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Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-
ом Конто Покретање 

поступка
Закључење 

уговора
Извршење 

уговора

Процењена 
вредност 

(укупно, по 
годинама)

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Врста поступкаПредмет набавкеРед. 
Бр.

С
пе

ци
фи

ка
ци

ја Напомена 
(централизација, 

претходно 
обавештење, основ 

из ЗЈН...)

Набавка рачунарске опреме Прилог 18 4.290.358,16 4.290.358,16 5.148.429,80 512220 Отворени 
поступак

новембар 
2014. децембар 2014. јануар 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Набавка система за непрекидно 
напајање електричном енергијом у 
радарској и прогностичким салама

500.000,00 500.000,00 600.000,00 512220 Отворени 
поступак март 2014. мај 2014. септембар 

2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Набавка 3 LCD TV пријемника 160.600,00 160.600,00 192.720,00 512241 Отворени 
поступак август 2014. октобар 2014. новембар 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Набавка телефонске говорне 
централе 166.666,00 166.666,00 200.000,00 512231 Отворени 

поступак март 2014. мај 2014. септембар 
2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Систем за климатизацију 216.666,00 216.666,00 260.000,00 512231 Отворени 
поступак март 2014. мај 2014. септембар 

2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Набавка опреме за унапређени 
надзор Прилог 19 416.666,00 416.666,00 500.000,00 512200 Отворени 

поступак октобар 2014. новембар 2014. децембар 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

33

Потребно је набавити уређај за непрекидно напајање капацитета 16 КVА у прогностичкој и радарској сали, чиме би се обезбедили енергетски услови за безбедно и 
несметано континуирано функционисање оперативног рада. Процењена вредност добијена на основу анализе тржишта путем интернета у претходних три  месеца.

Набавка нових рачунара и рачунарске опреме за запослене који немају опрему а неопходна им је за рад, као и замена неисправне и застареле опреме. Процењена 
вредност дата је анализом тржишта путем интернета.

32

31

Значајно повећање броја телефонских позива корисника. Процењена вредност добијена на основу анализе тржишта путем интернета у претходна три месеца.

35 У канцеларијама 306 и 307 и канцеларијама Одсека за прогнозу вода потребно је инсталирати систем за хлађење који би омогућио боље услове за рад рачунара и 
државних службеника. Процењена вредност добијена на основу анализе тржишта путем интернета у претходна три месеца.

36 Обзиром на постојећу технологију и напредак остварен у систему телекомуникација и енормно увећаног броја процеса за надзор и праћење, постоји већ дуже 
потреба за квалитетним и поузданим системом који би омогућио и олакшао тренутни надзор свих најзначајнијих компоненти рачунарско телекомуникационог 
система РХМЗ. Ова опрема би се по потреби могла користити и за потребе интерне презентације параметара тренутног времена и прогнозе чиме би се пружио 

квалитет више у представљању продукције РХМЗ-а

Повећање количине доступних осмотрених и измерених метеоролошких података и потреба за њиховим истовременим праћењем у реалном времену и захтеви 
корисника. Процењена вредност представља уговорену вредност јавне набавке.

34
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Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-
ом Конто Покретање 

поступка
Закључење 

уговора
Извршење 

уговора

Процењена 
вредност 

(укупно, по 
годинама)

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Врста поступкаПредмет набавкеРед. 
Бр.

С
пе

ци
фи

ка
ци

ја Напомена 
(централизација, 

претходно 
обавештење, основ 

из ЗЈН...)

Модернизација рачунарско 
информационе инфраструктуре 
Завода

Прилог 20 1.333.333,00 1.333.333,00 1.600.000,00 512200 Отворени 
поступак октобар 2014. децембар 2014. фебруар 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Модернизација телекомуникационе 
инфраструктуре Завода Прилог 21 2.083.333,00 2.083.333,00 2.500.000,00 512230 Отворени 

поступак октобар 2014. децембар 2014. јануар 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Пројекат подразумева модернизацију рачунарско информационе инфраструктуре у оквиру локалне рачунарске мреже РХМЗ на локацији Кнеза Вишеслава 66 која 
обухвата завршетак хардверске конфигурације систама за нумеричку прогнозу времена HPC дисковима у појединачним нодовима кластера. Потребно је набавити 32 

тврда диска минимум 55 Гб и 
Услуга инсталације и реконфигурише ХПЦ система. Виртуелизација рачунарске инфрастуктуре је веома присутан тренд, тако да се велики број постојећих 

физичких сервера конвертује у виртуелне сервере. За ефикасан рад са високим перформансама постојећу виртуелну инфраструктуру Завода коју чине три сервера 
треба надоградити додатном радном меморијом, ( РАМ меморија 3x16GВ PC3L-10600 DDR3-1333 Dual Rankx4) 

Надградити постојећу виртуелну инфраструктуру новом лиценцом (ESXi ver.5 ). Процењена вредност исказана анализом тржишта.

38

Овај пројекат подразумева модернизацију телекомуникационе инфраструктуре за потребе међународне и домаће размене метеоролошких и хидролошких података 
као и повезивање и изградњу 

Ово је фазна модернизација имајући у виду трошкове и могућности. Стога је неопходно у овој фази обезбедити следећу опрему
48 портни свичеви (3 ком), 24 портни свичеви (1 ком), мрежни сервер за потребу реконфигурисања основног фајервол система (2 ком)

Остала припадајућа комуникациона опрема (мрежне карте, меморије,КВМ свич, каблови..) 
 Обухвата такође и замену или поправку хардверског дела система SADIS 2G чији је рутер у квару и није у могућности да се остварује пријем података и карата из 

Светског ваздухопловног центра Лондон (WAFC). SADIS 2G  представља сателитски дистрибутивни систем нове генерације којим се ваздухопловни подаци и 
продукти који се обезбеђују овим начином представљају суштинску подршку ваздухопловним пословима које обавља РХМЗ као и у смислу испуњавања уговорних 

обавеза према Агенцији за контролу лета.
Постојећи SADIS 2G рутер у квару и потребно га је или поправити, ако је могуће, или купити нови уређај.  

- Такође обухвата телекомуникациону изградњу и реконструкцију истурених јединица (ГМС,  АМС, АКЛ, КРВ Земун, РЦ,  Радар Јастребац) као и саме мрежне 
инфраструктуре на локацији Кнеза Вишеслава

Потребно је набавити  следећу опрему: мрежни рутери Alix (10ком), модеми за ГМС, РЦ и друге истурене јединице (40 ком)

37
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из ЗЈН...)

Опрема за формирање Disaster 
Recovery Site Прилог 22 416.667,00 416.667,00 500.000,00 512200 Отворени 

поступак март 2014. мај 2014. септембар 
2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Набавка ормана за алат и резервне 
делове Прилог 23 208.333,00 208.333,00 250.000,00 512212 Отворени 

поступак октобар 2014. новембар 2014. децембарр 
2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Набавка стабилног система за 
аутоматско гашење пожара гасом 3.500.000,00 3.500.000,00 4.200.000,00 512930 Отворени 

поступак април 2014. јун 2014. септембар 
2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Модернизација система за висинска 
мерења Прилог 24 1.710.486,66 1.710.486,66 2.052.584,00 512531

Преговарачки 
поступак без 
објављивања

март 2014. април 2014. октобар 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Набавка 800 радиосонди 21.252.000,00 21.252.000,00 25.502.400,00 512531
Преговарачки 
поступак без 
објављивања

април 2014. август 2014. септембар 
2014.

41 За потребе архиве Завода неопходно је обезбедити адекватак противпожарни систем у складу са законским прописима. Процењена вредност дата на основу 
предмера и предрачуна урађеног пројекта за ову намену.

42
Одређена средста су неопходна и за модернизацију система за висинска мерења. Процењена вредност је минимална за покушај набавке одговарајућег система за 

радиосондажна мерења данас на тржишту. Систем Digicora III, који је Завод набавио 2004. године, према тадашњој цени би коштао око 10.000.000,00 динара. Ову 
набавку могуће је извршити искључиво преко екслузивног дистрибутера.

40
За потребе рада радара на Јастребцу неопходно обезбедити металне ормане и пратећу опрему. Процењена вредност исказана анализом тржишта.

39 Припремне активности на формирању WMO WIS DCPC Belgrade Disaster Recovery Site у складу са преузетим обавезама које проистичу из функционалности RCC 
DCPC Belgrade WMO центра.   Оне подразумевају припрему локације и набавку опреме по фазама. Предвиђена реализација обухвата трогодишњи период у току 

којег би се опремила резервна локација која би у случају хаварије на примарној локацији, Кнеза Вишеслава, могла преузети оперативну функционалност. То 
обухвата обезбеђење адекватне просторије на локацији Карађорђев Парк за смештај рачунарско телекомуникационе опреме, опремање сале неопходним уређајима за 

непрекидно напајање електричном енергијом, системима за хлађење и противпожарним системима као и адекватном Интернет конекцијом. 
Узимајући у обзир расположива финансијска средства у овој години је планирано да се реализује Пројекат о формирању Disaster Recovery Site којим би се 

предвиделе све припремне активности и услови које је потребно обавити. Такође, морају се дефинисати и сервиси који би функционисали на резервној локацији као 
и потребна опрема за њихово функционисање.
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Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-
ом Конто Покретање 

поступка
Закључење 

уговора
Извршење 

уговора

Процењена 
вредност 

(укупно, по 
годинама)

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Врста поступкаПредмет набавкеРед. 
Бр.

С
пе

ци
фи

ка
ци

ја Напомена 
(централизација, 

претходно 
обавештење, основ 

из ЗЈН...)

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Набавка хидрометријске опреме 1.300.000,00 1.300.000,00 1.560.000,00 512530 Отворени 
поступак

новембар 
2014. децембар 2014. јануар 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Набавка мерних инструмената и 
опреме за мерење компоненти 
сунчевог зрачења. 

Прилог 25 2.116.666,00 2.116.666,00 2.540.000,00 512530 Отворени 
поступак јун 2014. август 2014. децембар 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Набавка опреме за еталонирање 
метеоролошких мерила у 
Метеоролошкој лабораторији - 
термо хигро комора

Прилог 26 3.900.000,00 3.900.000,00 4.680.000,00 512530 Отворени 
поступак март 2014. мај 2014. децембар 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Набавка Мултимера са 
мултиплексером 150.000,00 150.000,00 180.000,00 512530

Поступак јавне 
набавке мале 

вредности
јун 2014. август 2014. децембар 2014.

44 Током поплава маја 2014. године дошло је значајних оштећења на хидролошким станицама чиме је онемогућено њихово функционисање. С обзиром да је на 
предметним станицама онемогућена реализација програма мониторинга статуса вода у 2014. години, неопходно је хитно извршити набавку хидрометријске опреме 

која је уништена током поплава. Процењена вредност исказана је на основу претходних набавки.

Наша земља има обавезу  да врши радиосондажна мерења 2-4 пута дневно, а минимум два пута дневно, у 00 GMT  и 12 GMT. Повремено је потребно вршити 
ванредна радиосондажна мерења за потребе Војске Србије, Прогнозе времена, или Противградне одбране. 

Најмање два радиосондажна мерења у току дана обезбеђују континуитет у праћењу промена вертикалног профила атмосфере и дају комплетнији мониторинг 
потребан за контролу животне средине и неопходну метеоролошку подлогу за потребе ваздушне пловидбе, као и одбране од града. На основу годишњих потреба, 

залиха и динамике спровођења набавки процењује се да је количина којом би се обезбедила континуирана мерења од 800  до 900 радиосонди (минимална количина 
800, а оптимална 900) и 600 балона. Тачан број сонди и балона зависи, поред осталог и од девизног курса у моменту набавке, јер се ради о увозном добру. И сонде и 
балони представљају потрошни материјал за обављање изузетно важних функција Инстититуције. Висинска мерења, која су ретка и од стратешког значаја за Земљу, 

су једина на овом делу Балкана. Набавка сонди са одговарајућим балонима, или система и резервних делова система, врше се искључиво преко ексклузивних 
дистрибутера за одговарајућу, специфичну, врсту уређаја, јер одређена сонда може да ради само уз расположиву врсту уређаја. Процењена вредност представља 

уговорену вредност јавне набавке.

45

У оквиру Државне мреже метеоролошких станица и по програму рада станица за Сунчево зрачење, потребно је обновити мерења  Сунчевог зрачења и то на 
станицама на којима су вршена мерења у претходном периоду.

 Неопходно је набавити мерне инструменте и опрему за Главну – Базну станицу и још пет станица које би чиниле мрежу. Пројекат реализовати у 3 фазе у периоду до 
краја 2016. године. Оправданост ревитализације мреже за мерење компоненти Сунчевог зрачењa, проистиче из потребе савременог тренутка за овом врстом 

података: соларне ћелије- алтернативни извори енергије, климатска истраживања и моделирање атмосфере, различите активности у пољо-привреди, медицини, 
грађевинарству и индустрији. Процењена вредност је добијена  на основу студује о мерењу Сунчевог зрачења и трајања сијања Сунца и анализе тржишта путем 

интернета.

46
Постојећа клима комора је у употреби од 1964. године и не показује задовољавајућу стабилност при еталонирању мерила за релативну влажност ваздуха. Процена је 

извршена на основу вредности спроведене јавне набавке велике вредности из 2013. године која је поништена и увећана за вредност услуге испитивања 
карактеризације коморе и истраживањем путем интернета.

43
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Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-
ом Конто Покретање 

поступка
Закључење 

уговора
Извршење 

уговора

Процењена 
вредност 

(укупно, по 
годинама)

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Врста поступкаПредмет набавкеРед. 
Бр.

С
пе

ци
фи

ка
ци

ја Напомена 
(централизација, 

претходно 
обавештење, основ 

из ЗЈН...)

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Набавка опреме за приземна мерења 
метеоролошких параметара – 
класични инструменти

Прилог 27 3.146.666,00 3.146.666,00 3.776.000,00 512531 Отворени 
поступак април 2014. јун 2014. септембар 

2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Набавка фотоапарата 3 ком 55.220,00 55.220,00 66.264,00 512232
Поступак јавне 
набавке мале 

редности
јун 2014. јул 2014. август 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Опрема за мониторинг подземних 
вода Прилог 28 790.666,67 790.666,67 948.800,00 512411

Поступак јавне 
набавке мале 

редности
август 2014. септембар 

2014. октобар 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Набавка софтвера за ИСО стандард 291.666,00 291.666,00 350.000,00 515190 Отворени 
поступак јануар 2014. фебвруар 2014. децембар 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Опрема је потребна за редовно извршавање задатака квантитативног мониторинга подземних вода. Процењена вредност представља уговорену вредност јавне 
набавке.

50

48

51
Софтвер неопходан за интерне аудиторе који врше интерну контролу побољшања процеса према плану. Процењена вредност исказана на основу анализе тржишта.

Због све већег броја мерила за мерење брзине ваздушног струјања којима се сигнал очитава преко фреквенце потребно је набавити један еталонски мултимер са 
мултиплексером. Мерењем излазног сигнала анемометра овом методом лабораторија би унапредила технику мерења савремених сензора за мерење брзине 

ваздушног струјања и тиме унапредила систем квалитета акредитоване лабораторије по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006. Процена је извршена на основу 
вредности спроведене јавне набавке мале вредно-сти из 2008. године, као и испитивања тржишта путем инте-рнета. Вредност услуге еталонирања фреквенце у 

акреди-тованој лабораторији је процењена након испитивања тржишта Акредитованих лабораторија за поменуту област, а  који се налазе на списку АТС

47

Дигитални фото апарати намењени су за формирање трајне фото документације о хидролошким станицама по важећим стручним Упутствима и прописима, као и 
снимање детаља на објектима хидролошких станица и у њиховој непосредној околини. Ове информације су неопходне у процесу одлучивања о потребним 

интервенцијама. Ова опрема неопходна је по важећим прописима за документовање стања објеката мреже станица, а чија набавка је планирана, а није реализована 
задњих 10 година. Процењена вредност представља уговорену вредност јавне набавке.

49

У мрежи метеоролошких станица функционише 28 главних, 99 климатолошких и 545 падавинских станица по програму рада дефинисаним Уредбом о државној 
мрежи метеоролошких станица. Временом долази до кварова и дотрајалости појединих инструмената (анемографи), ломљења стаклених инструмената (термометри , 

мензуре и др), дотрајалости лимених инструмената (кишомери, испаритељи и др) као и дотрајалости дрвених делова опреме за смештање инструмената 
(метеоролошки заклон, подови степеница, даске за мерење снега и др) 

Имајући у виду обавезу поређења мерења класичним инструментима и сензорима аутоматских метеоролошких станица, (претходних година је  извршено обнављање 
иструмената за мерење температуре), током 2014 године би требало обновити инструменте за мерење ветра, количине падавина и опрему за смештање
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Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-
ом Конто Покретање 

поступка
Закључење 

уговора
Извршење 

уговора

Процењена 
вредност 

(укупно, по 
годинама)

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Врста поступкаПредмет набавкеРед. 
Бр.

С
пе

ци
фи

ка
ци

ја Напомена 
(централизација, 

претходно 
обавештење, основ 

из ЗЈН...)

Набавка софтвера Adobe Acrobat ver. 
8. 458.333,33 458.333,33 550.000,00 515190 Отворени 

поступак јануар 2014. фебвруар 2014. децембар 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Софтвер за модернизацију 
падавинског радар LAWR. 583.333,00 583.333,00 700.000,00 515190 Отворени 

поступак јануар 2014. фебвруар 2014. децембар 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

УСЛУГЕ 58.704.244,73 68.964.116,45

Услуге дератизације, дезинфекције и 
дезинсекције објеката Прилог 29 88.672,00 88.672,00 88.672,00 421321

Поступак јавне 
набавке мале 

вредности
април 2014. јун 2014. децембар 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Интернет услуге 3.750.000,00 3.750.000,00 4.500.000,00 421414 Отворени 
поступак јул 2014. октобар 2014. октобар 2015. Централизована 

набавка

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Набавка електричне енергије 12.926.666,00 12.916.666,00 15.500.000,00 421211 Отворени 
поступак

септембар 
2014. новембар 2014. новембар 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Трошкови мобилне телефоније 2.916.667,00 2.916.667,00 3.500.000,00 421414 Отворени 
поступак јул 2014. октобар2014. октобар 2015. Централизована 

набавка

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Осигурање имовине и запослених 6.600.000,00 6.600.000,00 7.000.000,00 421510 Отворени 
поступак

новембар 
2014. децембар 2014. децембар 2015.

Инсталирање нове верзије програма који има могућности претварања радарског сигнала у dBZ и бољег разликовања интензитета падавина.Модернизација ради 
стабилнијег и поузданијег рад радара,  могућности директне употребе радарских продуката у нумеричким метеоролошкоим и хидролошким моделима  и прогнозе 

падавина за један сат унапред. Процењена вредност добијена је од произвођача (dhi.dk) 

3 Редовне потребе електричне енергије на годишњем нивоу у складу са тржишним околкностима. Процењена вредност исказана на основу увида у прошлогодишњу 
потошњу.

Стални трошкови за употребу мобилне телефоније. Процењена вредност  добијена је на основу
испитивања тржишта и на основу рачуна из 2013. годину

За потребе електронске комуникације у РХМЗ-у неопходно је обезбедити наведена средства. Процењена вредност исказана на основу увида у прошлогодишњу 
набавку

4

53

52
Adobe Acrobat ver. 8 или виша како би се креирали PDF документи легално. Процењена вредност исказана анализом тржишта путем интернета.

2

1

Због појаве инсеката, глодара и гмизаваца на објектима РХМЗ-а, неопходне је обавити минимум два пута годишње услуге дератизације, дезинфекције и 
дезинсекције. Процењена вредност представља уговорену вредност јавне набавке. 
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Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-
ом Конто Покретање 

поступка
Закључење 

уговора
Извршење 

уговора

Процењена 
вредност 

(укупно, по 
годинама)

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Врста поступкаПредмет набавкеРед. 
Бр.

С
пе

ци
фи

ка
ци

ја Напомена 
(централизација, 

претходно 
обавештење, основ 

из ЗЈН...)

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Посредовање при куповини авио 
карата и хотелског смештаја за 
службена путовања

4.500.000,00 4.500.000,00 5.400.000,00 422000 Отворени 
поступак мај 2014. јул 2014. децембар 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Одржавање информационог система 
материјално финансијског 
пословања

Прилог 30 833.333,00 833.333,00 960.000,00 423290
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности
фебруар 2014. март 2014. март 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Продужење лиценци за антивирусни 
програм 196.282,00 196.282,00 235.538,40 423290

Поступак јавне 
набавке мале 

вредности
јун 2014. јул 2014. јул 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Услуге техничке подршке за 
ORACLE RDBMS базу података 583.802,33 583.802,33 700.562,79 423290

Поступак јавне 
набавке мале 

вредности
април 2014. мај 2014. децембар 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

9

5 Услуге осигурања имовине, опреме и запослених у РХМЗ-у. Процењена вредност исказана на основу финансијских података и увида у претходно реализоване 
набавке.

6

7

Због сталних промена финансијских података који прате промене прописа из ове области, неопходно редовно ажурирати програм и прилагођавати систем за унос 
података Одељења за финансијко материјалне послове и књиговодство. Процењена вредност представља уговорену вредност јавне набавке.

8

Лиценца за постојећи антивирусни софтвер је неопходно да се продужи како би се обезбедила заштита појединачних рачунара и читаве рачунарске мреже у Заводу. 
Процењена вредност представља уговорену вредност јавне набавке.

За непрекидан и тачан рад мерила Државнe мрежe метеоролошких станица потребно је обезбедити проверу стања и еталони-рање мерила. У државну мрежу 
метеоролошких станица спада 28 метеоролошких и 8 ваздухопловних станица, па је стога потребно обезбедити новчана средства за вршење теренских еталонирања 

мерила из Државног метеоролошког осматрачког система, а према Плану еталонирања. Процена трошкова је урађена према  процени укупног броја дана 
еталонирања на терену и укупног броја ноћења, а на основу испитивања хотелијерских услуга и цене дневница. Извршавање оперативних послова - инсталирање и 

oдржавање инструмената и опреме, снабдевања неопходним обрасцима, контроле рада и обуке метеоролошких осматрача у државној мрежи метеоролошких 
станица. Такође, Лабораторија акредитована по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006. има обавезу да сопствене еталоне еталонира у другим акредитованим 

лабораторијама ради следљивости сопствених мерења. С обзиром, да постоје области у којима није могуће извршити ову врсту посла у домаћим Лабораторијама 
Метеоро-лошка лабораторија ову врсту обавезе мора да изврши у некој од међународних акредитованих лабораторија. За потребе овог посла потребно је обезбедити 

финансијска средства за дневнице, преноћишта и АТА карнета. Процена вредност представља уговорену вреднот јавне набавке.

Набавка је неопходна ради обезбеђивања да иницијално купљен софтвер увек буде у оптимално функционалном стању, а да се набавка следеће верзије софтвера 
(upgrade)врши  без надокнаде. Процењена вредност представља уговорену вредност јавне набавке.
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Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-
ом Конто Покретање 

поступка
Закључење 

уговора
Извршење 

уговора

Процењена 
вредност 

(укупно, по 
годинама)

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Врста поступкаПредмет набавкеРед. 
Бр.

С
пе

ци
фи

ка
ци

ја Напомена 
(централизација, 

претходно 
обавештење, основ 

из ЗЈН...)

Продужење лиценци за  кадровску 
базу података 200.000,00 200.000,00 240.000,00 423290

Поступак јавне 
набавке мале 

вредности
јануар 2014. фебруар 2014. март 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Одржавање софтвера WISKI7 и 
продужење лиценце 833.333,00 833.333,00 1.004.940,96 423290 Отворени 

поступак март 2014. мај 2014. децембар 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Курсеви, стручна обука и 
усавршавање државних службеника 837.450,80 837.450,80 1.000.000,00 423300 Отворени 

поступак април 2014. јун 2014. децембар 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Израда софтвера за приказ и 
дистрибуцију метеоролошких и 
хидролошких информација и 
билтена

666.667,00 666.667,00 800.000,00 423211 Отворени 
поступак

новембар 
2014. децембар 2014. јануар 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Израда и редизајн презентације 
Завода и инсталација на WEB 
серверу (1)

840.000,00 840.000,00 840.000,00 423211
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности
фебруар 2014. март 2014. септембар 

2014.

За потребе одржавања софтвера WISKI7 које подразумева редовну подршку и инсталацију нових верзија софтвера за обраду и архивирање хидролошких података 
потребно је према Уговору  o продаји и системском сертификату извршити уплату за одржавање и продужење лиценце. Процењена вредност представља уговорену 

вредност јавне набавке.

12

Услед повећања захтева од стране корисника као и ради прецизнијег и поузданијег прослеђивања метеоролошких и хидролошких информација и билтена потребно 
је израдити нов софтвер који би би био у складу са поменутним захтевима и потребама. Процењена вредност добијена на основу анализе тржишта путем интернета у 

претходна три месеца.

10

Услед развоја нових метода у прогнози времена развојем концептуалних модела, сателитске и радарске метеорологије, а у циљу прецизније и поузданије врло 
краткорочне поргнозе, најава и упозорења, а у складу са WMO 258 потребно је издвојити средства за курсеве усавршавања и обуке. Процењена вредност представља 

уговорену вредност јавне набавке.

Неопходно је продужити важење постојећег програма у 2014. години, ради несметаног рада на уносу података у кадровску базу. Процењена вредност представља 
уговорену вредност јавне набавке.

13

11
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ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2014. ГОДИНУ НАКОН РЕБАЛАНСА БУЏЕТА РС

Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-
ом Конто Покретање 

поступка
Закључење 

уговора
Извршење 

уговора

Процењена 
вредност 

(укупно, по 
годинама)

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Врста поступкаПредмет набавкеРед. 
Бр.

С
пе

ци
фи

ка
ци

ја Напомена 
(централизација, 

претходно 
обавештење, основ 

из ЗЈН...)

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Израда и редизајн презентације 
Завода и инсталација на WEB 
серверу (2)

1.621.666,00 1.621.666,00 1.946.000,00 423211
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности

новембар 
2014. децембар 2014. новембар 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Услуге организације међународних 
скупова

Услуге 
трансфера 

и 
рентирања 

сале и 
опреме

500.000,00 500.000,00 600.000,00 423910 Отворени 
поступак

новембар 
2014. децембар 2014. мај 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Услуге организације домаћих 
скупова и сајмова

Услуге 
закупа 

простора, 
рентирања 
опреме и 

услуге 
кетеринга

375.000,00 375.000,00 450.000,00 423910 Отворени 
поступак

новембар 
2014. децембар 2014. мај 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Услуге организације Светског 
метеоролошког дана и Дана Завода 333.333,00 333.333,00 400.000,00 423910 Отворени 

поступак
новембар 

2014. децембар 2014. мај 2015.

16

Набавка је неопходна ради реализације међународних скупова током 2014 који представљају сталну регионалну активност WMO/RA VI RCC SEEVCCC/RHMS. 
Процена извршена на основу претходног искуства (2013) и прибављених понуда

17

Набавка је неопходна у циљу испуњавања стручних, едукативних, истраживачких, развојних и оперативних функција РХМЗ. Процена извршена на основу 
претходног искуства (2013) и прибављених понуда

18

14
Наведена набавка је од изузетног и суштинског значаја за функције Завода намењене јавности и свим другим корисницима као и испуњавање свих задатака и 

функција проистеклих из законских и других уговорних обавеза.Надгледање и праћење перформанси безбедносних и других система и одржавање интерног система 
за превенцију неовлашћеног приступа телекомуникационој инфраструктуру РХМЗ. 

Надгледање, праћење и одржавање система за аутентикацију и ауторизацију и помоћ у интеграцији  нових сервиса. 
Одржавање и унапређивање виртуелне инфраструктуре базиране на ОСС технологијама (KVM, Xen, openvz) и њена интеграција у хетерогеном окружењу. 

Оптимизација и надгледање процеса, сервиса и безбедних комуникационих канала на нивоу за потребе интерне комуникације и веза са спољашњим корисницима 
(ecmwf, стране метеоролошке службе са којима РХМЗ има сарадњу и сл.). Процењена вредност представља уговорену вредност јавне набавке.

Првобитно обезбеђена средства за ову намену нису била довољна да покрију предметне услуге током целе године, већ за период од 6 месеци, па је ребалансом 
створена могућност наставка обезбеђивања предметних услуга за наредних 11 месеци.  Процењена вредност исказана анализом претходних набавки.

15
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Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-
ом Конто Покретање 

поступка
Закључење 

уговора
Извршење 

уговора

Процењена 
вредност 

(укупно, по 
годинама)

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Врста поступкаПредмет набавкеРед. 
Бр.

С
пе

ци
фи

ка
ци

ја Напомена 
(централизација, 

претходно 
обавештење, основ 

из ЗЈН...)

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Угоститељске услуге 583.333,00 583.333,00 700.000,00 423621
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности
март 2014. мај 2014. јул 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Штампарске услуге Прилог 31 286.220,00 286.220,00 286.220,00 423410
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности
август 2014. октобар 2014. новембар 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Штампарске услуге - штампање 
хидролошких годишњих извештаја Прилог 32 500.000,00 500.000,00 600.000,00 423410

Поступак јавне 
набавке мале 

вредности

новембар 
2014. децембар 2014. фебруар 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Шпедитерске услуге за потребе 
Метеоролошке лабораторије 100.000,00 100.000,00 120.000,00 423911 Отворени 

поступак
новембар 

2014. децембар 2014. март 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Израда општих нормативних аката 
из области заштите од пожара 541.666,00 541.666,00 650.000,00 423539 Отворени 

поступак
новембар 

2014. децембар 2014. јануар 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Штампање разног метеоролошких и хидролошког материјала и материјала за општу употребу запослених. Процењена вредност представља уговорену вредност јавне 
набавке.

18
Сваке године РХМЗ обележава два значајна датума, Светски метеоролошки дан и Дан Завода, за чију организацију је неопходно обезбедити наведена финансијска 

средства. Процењена вредност исказана је на основу претходних реализација.

Законска обавеза сходно Закону о заштити од пожара. Процењена вредност исказана на основу анализе тржишта путем интернета.

За реализацију разних стручних скупова, као и прослава неопходно обезбедити одговарајуће угоститељске услуге. Процењена вредност исказана на реализација у 
претходном периоду и испитивањем тржишта усменим путем и путем интернета.

22

19

21

За потребе штампања годишњих хидролошких извештаја који се дистрибуирају надлежним институцијама. Процењена вредност исказана је на основу претходних 
набавки.

20

23

Лабораторија акредитована по сдандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006. има обавезу да сопствене еталоне еталонира у другим акредитованим лабора-торијама ради 
следљиво-сти сопствених мерења. С обзиром да у нашој земљи не постоји лабораторија из области анемометрије која би могла да испуни овакву врсту захтева, 

принуђени смо да ову врсту обавезе извршимо у некој међународној акредитованој лаборато-рији. Овa врста посла производи трошкове транспорта, привременог 
увоза и извоза еталона. Процена трошкова је ураћена према испитивању тржишта писменим (понуда је дата у прилогу) и истраживањем путем интернета.
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Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-
ом Конто Покретање 

поступка
Закључење 

уговора
Извршење 

уговора

Процењена 
вредност 

(укупно, по 
годинама)

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Врста поступкаПредмет набавкеРед. 
Бр.

С
пе

ци
фи

ка
ци

ја Напомена 
(централизација, 

претходно 
обавештење, основ 

из ЗЈН...)

Физичко техничко обезбеђење 
објекта Прилог 33 1.899.220,60 1.899.220,60 2.279.064,70 423911

Поступак јавне 
набавке мале 

вредности
март 2014. мај 2014. април 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Хигијенско одржавање објеката Прилог 34 2.198.900,00 2.198.900,00 2.638.680,00 423911 Отворени 
поступак фебруар 2014. април 2014. март 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Медицинске услуге 1.416.520,00 1.416.520,00 1.416.520,00 424310
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности
фебруар 2014. март 2014. јун 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Услуге уништења опасног отпада 333.333,00 333.333,00 400.000,00 424611 Отворени 
поступак

новембар 
2014. децембар 2014. фебруар 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Трошкови еталонирања еталона 
Метеоролошке лабораторије у 
релевантним акредитованим 
институцијама

400.000,00 400.000,00 480.000,00 424911 Отворени 
поступак

новембар 
2014. децембар 2014. март 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Израда елебората о зонама 
опасности 100.000,00 100.000,00 120.000,00 424900

Поступак јавне 
набавке мале 

вредности

новембар 
2014. децембар 2014. јануар 2015.

27 У Заводу постоји извесна количина поломљених мерила која садрже живу и која је потребно уништити на законом прописан начин.Процена је извршена 
испитивањем тржишта тако што је од овлашћеног предузећа за преузимање расходованих и неупотребљивих инструмената са живом, за масу овог отпада од  35 kg 

утврђена оријентациона цена од 3.474,00 евра бруто у динарској  противредности према средњем курсу  НБС на дан фактурисања. Наведени износ је увећан за 
процењену количину овог отпада по окончању редовног пописа за 2013. годину

26

Законска обавеза, сходно прописима из области безбедности и здравља на раду. Процењена вредност представља уговорену вредност јавне набавке.

25
Ове услуге су неопходне ради одржавања чистоће и хигијене пословних просторија РХМЗ-а. Процењена вредност представља уговорену вредност јавне набавке. 

24

Обезбеђење главног улаза непрекидно 24 часа. Процењена вредност представља уговорену вредност јавне набавке.

29

28
У складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17025:2006. неопходно је еталонирање еталона у Дирекцији за мере и драгоцене метале, као и у релевантним акредитованим 
лабораторијама у земљи и иностранству. Процена трошкова еталонирања еталона је утврђена на основу ценовника услуга Дирекције за мере и драгоцене метале – 

Уредба о висини и начину плаћања накнада за спрово-ђење оверавања мери-ла, метролошких експертиза, испити-вања типа мерила, испитивања типа мерила
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Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-
ом Конто Покретање 

поступка
Закључење 

уговора
Извршење 

уговора

Процењена 
вредност 

(укупно, по 
годинама)

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Врста поступкаПредмет набавкеРед. 
Бр.

С
пе

ци
фи

ка
ци

ја Напомена 
(централизација, 

претходно 
обавештење, основ 

из ЗЈН...)

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Израда упутства за употребу опреме 
за рад 233.333,00 233.333,00 280.000,00 424900

Поступак јавне 
набавке мале 

вредности

новембар 
2014. децембар 2014. јануар 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Допуна акта о процени ризика 250.000,00 250.000,00 300.000,00 424900
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности

новембар 
2014. децембар 2014. јануар 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Превентивни и периодични преглед 
опреме за рад и радне околине 313.000,00 313.000,00 375.600,00 424900

Поступак јавне 
набавке мале 

вредности
јун 2014. јул 2014. септембар 

2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Контрола ISO стандарда 333.333,00 333.333,00 400.000,00 424900
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности

новембар 
2014. децембар 2014. јануар 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Одржавање и континуално 
побољшавање ISO стандарда РХМЗ-
а

671.666,00 671.666,00 806.000,00 424900
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности

новембар 
2014. децембар 2014. јануар 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

34

Увођењем стандарда ISO 9001 у РХМЗ-у, неопходно ангажовати стручне спољне сараднике на побољшању квалитета управљања менаџментом, односно очувању 
стандарда. Процењена вредност исказана на основу претходних набавки.

32

Обавеза из области безбедности и здравља на раду. Процењена вредност представља уговорену вредност јавне набавке.

30

Обавеза из области безбедности и здравља на раду. Процењена вредност исказана увидом у претходно спроведене истоврсне набавке.

33

Увођењем стандарда ISO 9001 у РХМЗ-у, неопходно ангажовати овлашћено тело које ће извршити контролу и потврдити важећи стандард. Процењена вредност 
исказана на основу претходних набавки.

Обавеза из области безбедности и здравља на раду. Процењена вредност исказана увидом у претходно спроведене истоврсне набавке.

31

Обавеза из области безбедности и здравља на раду. Процењена вредност исказана увидом у претходне набавке.
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Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-
ом Конто Покретање 

поступка
Закључење 

уговора
Извршење 

уговора

Процењена 
вредност 

(укупно, по 
годинама)

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Врста поступкаПредмет набавкеРед. 
Бр.

С
пе

ци
фи

ка
ци

ја Напомена 
(централизација, 

претходно 
обавештење, основ 

из ЗЈН...)

Услуге прегледа, мерења и поправки 
громобранских инсталација 250.000,00 250.000,00 300.000,00 424900

Поступак јавне 
набавке мале 

вредности

новембар 
2014. децембар 2014. март 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Сервисирање и контрола ПП опреме Прилог 35 404.610,00 404.610,00 485.532,00 424910 Отворени 
поступак фебруар 2014. мај 2014. јун 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Сервисирање и редовно одржавање 
уређаја и инструмената у 
Метеоролошкој лабораторији

833.333,00 833.333,00 1.000.000,00 425252 Отворени 
поступак

новембар 
2014. децембар 2014. март 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Одржавање објекта Метеоролошке 
лабораторије у којој је смештен 
аеродинамички тунел

316.667,00 316.667,00 380.000,00 425100 Отворени 
поступак

новембар 
2014. децембар 2014. март 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Одржавање система за непрекидно 
напајање у Рачунској Сали као и 
индивидуалних уређаја у целом 
Заводу

228.288,00 228.288,00 273.845,60 425222 Отворени 
поступак мај 2014. јул 2014. јул 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Oдржавањe система за против 
пожарну заштиту рачунарске сале 
РХМЗ-а

250.000,00 250.000,00 300.000,00 425227 Отворени 
поступак

септембар 
2014. новембар 2014. новембар 2015.

39

36
Законска обавеза сходно Закону о заштити од пожара. Процењена вредност представља уговорену вредност јавне набавке.

Животни век батерија уграђених у поменути УПС је три године. Како трећа године експлоатације истиче, поттребно је планирати средства за ову намену како би се 
могло одмах набавити и заменити батерије. Оне су софтверски од стране произвођача подешене на овај животни век, тако да је извесно да ће морати да се мењају. 

Процењена вредност представља уговорену вредност јавне набавке.

38

Сви грађевински радови су неопходни како би се створили услови за одржавање сертификата по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006. Процена трошкова је урађена 
према испитивању тржишта усменим путем и истраживањем путем интернета.

37

40

Обавеза из области безбедности и здравља на раду. Процењена вредност исказана на основу претходно спроведених поступака.

35

У складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17025:2006., обезбедити редовно сервисирање и одржавање опреме и уређаја који се користе у поступку еталонирања. 
Анализа трошкова је урађен према вероватноћи отказа опреме и процење-ној цени резервних делова за поменуту опрему.
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Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-
ом Конто Покретање 

поступка
Закључење 

уговора
Извршење 

уговора

Процењена 
вредност 

(укупно, по 
годинама)

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Врста поступкаПредмет набавкеРед. 
Бр.

С
пе

ци
фи

ка
ци

ја Напомена 
(централизација, 

претходно 
обавештење, основ 

из ЗЈН...)

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Одржавање система за 
климатизацију Рачунарске сале 
РХМЗ-а

250.000,00 250.000,00 300.000,00 425227 Отворени 
поступак

септембар 
2014. новембар 2014. новембар 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Надзор и одржавање у 
функционалног стању ИТ система 
РХМЗ-а

Прилог 36 1.666.000,00 1.666.667,00 1.999.200,00 425222 Отворени 
поступак април 2014. мај 2014. јануар 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Текуће одржавање базе 
хидролошких података Прилог 37 288.000,00 288.000,00 345.600,00 425222 Отворени 

поступак август 2014. октобар 2014. октобар 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Тарирање 12 комплета 
хидрометријских крила са по две 
елисе укупно 24 елисе

350.000,00 350.000,00 420.000,00 425253 Отворени 
поступак

новембар 
2014. децембар 2014. јануар 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Сервисирање и одржавање 
горионика Прилог 38 219.000,00 219.000,00 219.000,00 425110

Поступак јавне 
набавке мале 

вредности

септембар 
2014. октобар 2014. април 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности

Сервисирање и одржавање радара 
МРЛ 5 440.910,00 440.910,00 529.092,00 425212 Отворени 

поступак април 2014. јун 2014. јун 2015.

44

40
Потребно је обезбедити одржавање против пожарног система за аутоматско гашење у Рачунарској сали РХМЗ-а где је смештена целокупна опрема за извршавање 

свих рачунарско телекомуникационих функција РХМЗ-а. Процењена вредност исказана на основу претходних набавки. 

43 Одржавање базе хидролошких података је неопходно због обезбеђења да сервер и база буду увек у оперативном и функционалном стањуради извршавање обавеза 
Завода како на националном тако и на међународном нивоу. Процењена вредност представља уговорену вредност јавне набавке

Према важећим прописима неопходно је вршити редовно тарирање хидрометријских крила у овлашћеним лабораторијама и то најмање једанпут у две године или 
након извршених 300 мерења, Завод располаже са 25 комплета хидрометријских крила, са по најмање 2 елисе.Процена исказана на основу увида у претходне 

реализоване набавке.

45

Ради несметаног обезбеђивања грејања објекта РХМЗ-а, неопходно је извршити контролу, сервисирање и одржавање горионика у сезони грејања. Процењена 
вредност представља уговорену вредност јавне набавке.

41 Рачунски центар РХМЗ-а поседује велики број уређаја у просторији у којој је урађен систем за климатизацију. Овај систем одржава радну температуту уређаја у 
опсегу којим се максимално смањује ризик од прегревања истих, односно од могућих хаварајиа и прекида у раду. С обзиром да је Рачунски центар од виталног 

значаја за обраду, коришћење и складишћење метеоролошких и хидролошких података, неопходно је редовно одржавати систем за климатизацију просторије у којој 
се уређаји налазе. Процењена вредност исказана на основу претходних набавки.

42
Неопходно је обезбедити критичну, планску и инцидентну подршку за ИТ инфраструктуру којом би се обезбедило сигуран и поуздан рад основних система 

хидрометеоролошке телекомуникационе инфраструктуре од највећег значаја за укупно функционисање рачунарско телекомуникационог система РХМЗ. Процењена 
вредност представља уговорену вредност јавне набавке.

21/34



ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2014. ГОДИНУ НАКОН РЕБАЛАНСА БУЏЕТА РС

Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-
ом Конто Покретање 

поступка
Закључење 

уговора
Извршење 

уговора

Процењена 
вредност 

(укупно, по 
годинама)

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Врста поступкаПредмет набавкеРед. 
Бр.

С
пе

ци
фи

ка
ци

ја Напомена 
(централизација, 

претходно 
обавештење, основ 

из ЗЈН...)

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности

Сервисирање аутоматске телефонске 
централе 166.666,00 166.666,00 250.000,00 425211

Поступак јавне 
набавке мале 

вредности

новембар 
2014. децембар 2014. децембар 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности

Сервисирање и одржавање лифтова Прилог 39 250.000,00 250.000,00 300.000,00 425211
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности

новембар 
2014. децембар 2014. децембар 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности

Сервисирање и одржавање клима 
уређаја 200.000,00 200.000,00 240.000,00 425227

Поступак јавне 
набавке мале 

вредности
јул 2014. август 2014. септембар 

2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности

Сервисирање и одржавање агрегата 250.000,00 250.000,00 300.000,00 425291
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности

септембар 
2014. октобар 2014. децембар 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности

Сервисирање и одржавање моторних 
возила Прилог 40 958.333,00 958.333,00 1.150.000,00 425210

Поступак јавне 
набавке мале 

вредности
фебруар 2014. април 2014. април 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности

49

51

Набавка неопходна ради одржавања возила у исправном стању. Процењена вредност представља уговорену вредност јавне набавке.

Неопходно редовно одржавање клима уређаја на годишњем нивоу. Процењена вредност представља уговорену вредност јавне набавке. 

46

48

Прописана обавеза о месечном одржавању лифтова. Процењена вредност исказана на основу претходних набавки.

Ради несметаног обезбеђивања грејања објекта РХМЗ-а, неопходно је извршити контролу, сервисирање и одржавање горионика у сезони грејања. Процењена 
вредност представља уговорену вредност јавне набавке.

Аутоматска телефонска централа ERICSSON MD110 која поседује 348 портова је у непрекидној функцији у Заводу више од 10 година. Потребно је сервисирање 
хардвера извршити у случају евентуалног отказа централе.

50

47

Редовно годишње одржавање агрегата. Процењена вредност представља уговорену вредност јавне набавке. 
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Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-
ом Конто Покретање 

поступка
Закључење 

уговора
Извршење 

уговора

Процењена 
вредност 

(укупно, по 
годинама)

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Врста поступкаПредмет набавкеРед. 
Бр.

С
пе

ци
фи

ка
ци

ја Напомена 
(централизација, 

претходно 
обавештење, основ 

из ЗЈН...)

Санација крова објекта РХМЗ-а у 
Кошутњаку 666.667,00 666.667,00 800.000,00 425114

Поступак јавне 
набавке мале 

вредности

новембар 
2014. децембар 2014. мај 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности

Санација водоводних инсталација 216.667,00 216.667,00 260.000,00 425115
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности

новембар 
2014. децембар 2014. јануар 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности

Текуће поправке и одржавање 
опреме за очување животне средине:                                                                  
- Сервисирање геодетске опреме
- Сервисирање хидрометријских 
дизалица и прибора
- Сервисирање АДЦП нструмената
- Годишњи уговори о сервисирању 
опреме произвођача ОТТ и СЕБА
- Сервисирање ручног преносног 
рачунара ПДА

495.040,00 495.040,00 594.048,00 425240 Отворени 
поступак август 2014. октобар 2014. децембар 2014.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности

Услуге регистрације моторних 
возила Прилог 41 1.250.000,00 1.250.000,00 1.500.000,00 482100 Отворени 

поступак мај 2014. јул 2014. јул 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности

РАДОВИ 8.218.333,00 9.862.000,00

Обавеза регистрације моторних возила као услов за коришћење истих у току године. Процењена вредност представља уговорену вредност јавне набавке.

54

За редовно неометано функционисање мерне и регистрационе опреме неопходно је редовно и ванредно сервисирање и одржавање. Одељење располаже са 90 
дигиталних аутоматских станица са системима за напајање и пренос података, са 60 аналогних инструмената за регистровање нивоа, са пет мобилних и једним 

стационарним АДЦП системом за мерење протока, 25 комплета хидрометријских крила, хидрометријским дизалицама и геодетском опремом која захтева редовно 
одржавање и баждарење. Процењена вредност представља уговорену вредност јавне набавке.

52

Због вишегодишње експлоатације кров прокишњава на више места, па је неопходна његова санација. Процењена вредност исказана обиласком објекта од стране 
стручног лица.

53

Услед дотрајалости више од 30% санитарија није у употреби у објектима РХМЗ-а. Процењена вредност исказало стручно лице увидом у постојеће стање. 

55
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Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-
ом Конто Покретање 

поступка
Закључење 

уговора
Извршење 

уговора

Процењена 
вредност 

(укупно, по 
годинама)

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Врста поступкаПредмет набавкеРед. 
Бр.

С
пе

ци
фи

ка
ци

ја Напомена 
(централизација, 

претходно 
обавештење, основ 

из ЗЈН...)

Капитално одржавање зграда и 
објеката 4.650.000,00 4.650.000,00 5.580.000,00 511321 Отворени 

поступак
новембар 

2014. децембар 2014. април 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Радови на инфраструктури за 
постављење опреме за континуирано 
мерење падавина и температуре на 
30 локација

1.335.000,00 1.335.000,00 1.602.000,00 511392 Отворени 
поступак август 2014. новембар 2014. фебруар 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Израда Пројекта проширења мреже 
станица под. вода 833.333,00 833.333,00 1.000.000,00 511450 Отворени 

поступак
новембар 

2014. децембар 2014. март 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Санација оштећења у кругу објекта 
РХМЗ-а 800.000,00 800.000,00 960.000,00 511321 Отворени 

поступак октобар 2014. децембар 2014. март 2015.

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

Израда главног пројекта за 
изградњуновог објекта на ГМС 
Златибор

600.000,00 600.000,00 720.000,00 511450 Отворени 
поступак

новембар 
2014. децембар 2014. јануар 2015.

4 На објекту Карађорђев парк повремено долази до цурења крова и до изливања воде унутар зграде, где обично долази до оштећења гипсаних плоча на спуштеном 
плафону и зидова у просторијама. На објекту управне зграде РХМЗ-а је потребно санирати пуцање зидова услед последица слегања зграде и пропали асфалт око 

зграде

3 Променом Закона о водама и Закона о хидрометеоролошкој делатности квантитативни мониторинг се врши на издвојеним водним телима на основу Правилника о 
издвојеним водним телима.(Сл.гл. 96/2010 ). Тренутно се мониторинг врши само на 31 В.Т. од издвојених 153 водних тела. Процењена вредност извршена је на 

основу цена претходно извршених набавки.

2
Опрема за континуирано мерење падавина и температуре за 30 локацијана територији Републике Србије је набављена током 2013. године. Потребно је извршити 

монтирање и инсталирање опреме како би била стављена у функцију. Процена је извршена на основу предмера и предрачуна радова за изградњу инфраструктуре за 
монтирање једног копплета опреме на станици Београд – Кошутњак. 

Пројекат капиталног одржавања зграде ХРС Пожаревац израђен је током 2008. године али радови нису извршени како је планирано. Ради заштите објекта од даљег 
пропадања  потребно је извести пројектом планиране радове. Предрачунска вредност радова по пројекту је 2.015.541.70 динара, ревалоризована 2.800.000,00 

динара. У складу са Законом о заштити од јонизујучег зрачења и о нуклеарној сигурности (Сл. гласник РС бр.36/2009 и 93/2012), чланом 2. и 90, Завод је био у 
обавези да до 23.05.2014. године уклони јонизујуће детекторе дима који имају извор јонизујућег зрачења у гасовитом стању или извор јонизујућег зрачења чији су 

продукти распада у гасовитом стању. Овакви детектори налазе се у просторијама ХРС Нови Сад. Предрачунска вредност радова је  160.000,00 динара.  Планирана је 
замена дотрајале столарије на згради Метеоролошке и Хидролошке реонске станице Краљево новом алуминијумском столаријом. Предрачунска вредност радова је 

500.000,00 динара.
Зграда главне хидролошке станице (ГХС)  Бели Брод на Колубари оштећена је током мајских поплава и потребна је санација срушеног дела ограде, објекта и њених 
инсталација. Предрачунска вредност радова је 330.000,00 динара.Зграда главне хидролошке станице Радаљ оштећена је и потребна је санација хидроизолације крова 

и оштећења насталих услед цурења воде. Предрачунска вредност вредност је 210.000,00 динара. Такође, неопходно је извршити санацију хидролошких станица са 
одговарајућим браварским радовима на одржавању металних кућишта и прилазима инстументима, чија је процењена вредност око 650.000,00 динара.

1
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Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-
ом Конто Покретање 

поступка
Закључење 

уговора
Извршење 

уговора

Процењена 
вредност 

(укупно, по 
годинама)

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Врста поступкаПредмет набавкеРед. 
Бр.

С
пе

ци
фи

ка
ци

ја Напомена 
(централизација, 

претходно 
обавештење, основ 

из ЗЈН...)

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности:

5 Постојећи објекат на ГМС Златибор је дотрајао, склон рушењу и урушавању и као такав не обезбеђује услове за нормалан и безбедан рад запослених. Неопходно 
израдити Главни пројекат објекта ГМС Златибор у складу са добијеном локацијском дозволом. Опредељење РХМЗ-а као инвеститора је да објекат буде монтажног 

типа, са две канцеларије, барометарском просторијом, купатилом, кухињом, укупне површине објекта од 50 до 70 м2. Процењена вредност исказана је на основу 
анализе стручних лица.
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Износ (без ПДВ-
а)

Износ (са ПДВ-
ом) Конто Покретање 

поступка
Закључење 

уговора
Извршење 

уговора

УКУПНО 23.062.737,00 27.675.300,00

ДОБРА 2.819.410,00 3.383.300,00

Набавка новогодишњих пакетића - 
слаткиша 83.333,00 100.000,00 413142 Члан 39. став 

2. ЗБ
децембар 

2014.
децембар 

2014.
децембар 

2014.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

Набавка мазута 333.333,00 400.000,00 421224 Члан 39. став 
2. ЗБ јануар 2014. фебруар 

2014.
децембар 

2014.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

Стручна литература 333.333,00 400.000,00 426311 Члан 39. став 
2. ЗЈН јануар 2014. јануар 2014. децембар 

2014.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

Набавка горива за моторна возила 333.333,00 400.000,00 426411 Члан 39. став 
2. ЗЈН јануар 2014. јануар 2014. децембар 

2014.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

Набавка резервних делова за 
рачунарску опрему 233.333,00 280.000,00 426912 Члан 39. став 

2. ЗЈН
фебруар 

2014.
фебруар 

2014.
децембар 

2014.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

3 За потребе образовања и усавршавања запослених неопходно је обезбедити стручну литературу. Куповина стручне литературе и књига из област 
синоптичке, сателитске и радарске метеорологије.синоптичке, сателитске и радарске метеорологије, као и из области примене хидролошких и 

хидрауличких прогностичких модела, управљања ризиком од поплава и примене ГИС технологија у хидрологији, а ради усавршавања и праћења 
најновијих достигнућа и сазнања. Процењена вредност добијена на основу анализе тржишта путем интернета у претходних шест месеци. Процењена 

вредност исказана је на основу прошлогодишњих набавки. 

4
За потребе функционисања служби на терену, а до окончања поступка предвиђене јавне набавке по плану, неопходно обезбедити гориво за моторна 

возила. Процењена вредност исказана на основу анализе потрошње у претходном периоду и тржишне цене горива у тренутку планирања.

Предвиђена средства су намењена за неопходне замене по потреби резервних делова за функционисање централнох рачунарског система у РХМЗ-у. 

5

Процењена 
вредност (укупно по 

годинама)
Напомена

Предвиђена средства су намењена у случају ванредних потреба за набавком мазута за грејање у току 2014. године, односно до спровођења процедуре 
јавне набавке према плану у складу са тржишним условима.

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Основ за 
изузеће

Редни 
број Предмет набавке

Планирана средства Оквирни датум

1

2
Предвиђена средства су намењена у случају ванредних потреба за набавком мазута за грејање у току 2014. године, односно до спровођења процедуре 

јавне набавке према плану у складу са тржишним условима.
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Износ (без ПДВ-
а)

Износ (са ПДВ-
ом) Конто Покретање 

поступка
Закључење 

уговора
Извршење 

уговора

Процењена 
вредност (укупно по 

годинама)
Напомена

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Основ за 
изузеће

Редни 
број Предмет набавке

Планирана средства Оквирни датум

Набавка батерија за уређаје 16.666,00 20.000,00 426911 Члан 39. став 
2. ЗЈН

новембар 
2014.

новембар 
2014.

децембар 
2014.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:
Набавка административног 
материјала (канцеларијски 
материјал и тонери)

250.000,00 300.000,00 426111 Члан 39. став 
2. ЗЈН јануар 2014. јануар 2014. децембар 

2014.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

Биодекорација 44.416,00 53.300,00 426130 Члан 39. став 
2. ЗЈН март 2014. март 2014. децембар 

2014.
Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

Набавка уља и мазива 166.666,00 200.000,00 426400 Члан 39. став 
2. ЗЈН март 2014. април 2014. децембар 

2014.
Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

Набавка материјала за 
еталонирање у Метеоролошкој 
лабораторију: Референтне соли: 
10% - 2 паковања
20%- 3 паковања
95%-3 паковања
Алкохол етанол 96% -20л
Silica gel (грануле)-5кg

100.000,00 120.000,00 426591 Члан 39. став 
2. ЗЈН

фебруар 
2014.

фебруар 
2014.

децембар 
2014.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:
Набавка техничких гасова - 
водоник 233.333,00 280.000,00 426511 Члан 39. став 

2. ЗЈН јануар 2014. јануар 2014. децембар 
2014.

7 За функционисање административних послова у оквиру Завода, а до окончања поступака јавних набавки, неопходно обезбедити административни 
материјал. Предвиђена средства су планирана за реализацију неопходног канцеларијког материјала, тонера и другог административног материјала, у 

складу са реалним потребама и тржишним условима.

6
За обезбеђивање несметаног функционисања метероолошких и хидролошких инструмената и уређаја, неопходно је обезбедити наведена средства. 

Процењена вредност исказана на основу претходних набавки.

10

За обављање редовних оперативних послова у Метеоролошкој лабораторији, неопходно је извршити набавку потрошног материјала за еталонирање. 
Процена трошкова је урађена на основу претходних набавки  и истраживањем путем интернета.

8
За потребе органитације разних стручних скупова и прослава. Процењена вредност исказана на основу претходних набавки.

9
Неопходан материјал за моторна возила за обављање послова на терену. Процењена вредност исказана на основу претходних набавки.
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ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2014. ГОДИНУ НАКОН РЕБАЛАНСА БУЏЕТА РС

Износ (без ПДВ-
а)

Износ (са ПДВ-
ом) Конто Покретање 

поступка
Закључење 

уговора
Извршење 

уговора

Процењена 
вредност (укупно по 

годинама)
Напомена

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Основ за 
изузеће

Редни 
број Предмет набавке

Планирана средства Оквирни датум

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

Набавка 6 стоних лампи 16.666,00 20.000,00 426913 Члан 39. став 
2. ЗЈН јануар 2014. јануар 2014. децембар 

2014.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:
Набавка фарбарског материјала 
за одржавање хидролошких 
станица

66.666,00 80.000,00 426913 Члан 39. став 
2. ЗЈН

новембар 
2014.

новембар 
2014.

децембар 
2014.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

Набавка рачунарске опреме 225.000,00 270.000,00 512220 Члан 39. став 
2. ЗЈН јануар 2014. јануар 2014. децембар 

2014.
Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

Набавка УПС уређаја 50.000,00 60.000,00 512220 Члан 39. став 
2. ЗЈН март 2014. март 2014. децембар 

2014.
Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

Аутоматизација софтвера за 
слање СМС порука за упозорења 166.666,00 200.000,00 515111 Члан 39. став 

2. ЗЈН јануар 2014. јануар 2014. децембар 
2014.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

16
Навака је потребна ради ефикасније комуникације са корисницима, посебно у случају када постоји упозорење на опасну метеоролошку/хидролошку појаву. 

Процењена вредност добијена на основу анализе тржишта путем интернета у претходних шест месеци.

У случају непредвиђеног отказивања рачунарске опреме која је неопходна за обављање послова,а у складу са тржишним условима, неопходно је 
обезбедити одређена средства за благовремену реализацију како би се омогућило несметано обављање послова у оквиру делатности РХМЗ-а.

15 Услед честих појава електричног пражњења у природи, долази до квара рачунарске опреме на појединим метеоролошким станицама, па је неопходно 
обезбедити уређаје који могу да заштите рачунаре и обезбеде њихов несметани рад. Процењена вредност исказана на основу анализе тржишта путем 

интернета.

14

За потребе одржавања хидролошких станица неопходно је обезбедити фарбарски материјал у износу од 250.000 динара.

12
Набавка је потребна да би се омогућио ажурнији рад и олакшала манипулација са метеоролошким материјалом посебно у току ноћне смене и зимског 

дела године. Процењена вредност добијена на основу анализе тржишта путем интернета у претходна три месеца

11 Висинска мерења метеоролошких параметара врше се два пута дневно тако што се радио-сонда закачена на балон напуњен водоником пушта у 
атмосферу.  Повремено је потребно вршити и ванредна радио-сондажна мерења.  За ова мерења неопходан је водоник. Процењена вредност је добијена 

на основу прегледа реализованих потреба у претходном периоду

13
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ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2014. ГОДИНУ НАКОН РЕБАЛАНСА БУЏЕТА РС

Износ (без ПДВ-
а)

Износ (са ПДВ-
ом) Конто Покретање 

поступка
Закључење 

уговора
Извршење 

уговора

Процењена 
вредност (укупно по 

годинама)
Напомена

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Основ за 
изузеће

Редни 
број Предмет набавке

Планирана средства Оквирни датум

Набавка софтвера за приказ 
осмотрених и измерених 
метеоролошких података и 
прогноза (Набавка софтвера 
Surfer 9 за приказ свих осмотрених 
и измерених метеоролошких 
података)

166.666,00 200.000,00 515111 Члан 39. став 
2. ЗЈН јануар 2014. јануар 2014. децембар 

2014.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

УСЛУГЕ 19.909.994,00 23.892.000,00

Услуге рекреације запослених 333.333,00 400.000,00 413141 Члан 39. став 
2. ЗЈН јануар 2014. фебруар 

2014.
децембар 

2014.
Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:
Услуге дератизације, 
дезинфекције и дезинсекције 
објеката РХМЗ-а

83.333,00 100.000,00 421321 Члан 39. став 
2. ЗЈН април 2014. април 2014. децембар 

2014.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

Централно грејање 58.333,00 70.000,00 421225
Члан 7. став 
1. тачка 1) 
ЗЈН

јануар 2014. јануар 2014. децембар 
2014.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

Природни гас за грејање 433.333,00 520.000,00 421221
Члан 7. став 
1. тачка 1) 
ЗЈН

јануар 2014. јануар 2014. децембар 
2014.

17

Произилази из обавеза које имамо према широком спектру корисника наших услуга и продуката. Овај софтвер служи за мапирање и обликовање 3-Д 
површина.  Конвертује све метеоролошке податке у контуре, површине, секвенце, слике, векторе, карте и др. Практично користи се за све аспекте мапа и 
приказа. Ради под Microsoft Windows оперативним системом. Процењена вредност добијена на основу анализе тржишта путем интернета у претходна три 

месеца.

3

Редовна измирења обавеза објекта РХМЗ-а који користи централно грејање.

Рекреација запослених доприноси побољшању квалитета рада запослених у свакодневно обављању радних задатака. Процењена вредност исказана на 
основу увида у претходне набавке.

4

2
Због непредвиђених - ванредних појава разних инсеката, глодара и гмизаваца на објектима РХМЗ-а, неопходно одвојити одређена средства за брзу и 

ефикасну реализацију, а у складу са тржишним условима.

1
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ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2014. ГОДИНУ НАКОН РЕБАЛАНСА БУЏЕТА РС

Износ (без ПДВ-
а)

Износ (са ПДВ-
ом) Конто Покретање 

поступка
Закључење 

уговора
Извршење 

уговора

Процењена 
вредност (укупно по 

годинама)
Напомена

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Основ за 
изузеће

Редни 
број Предмет набавке

Планирана средства Оквирни датум

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

Комуналне услуге, водовод и 
канализација 4.166.666,00 5.000.000,00 421311

Члан 7. став 
1. тачка 1) 
ЗЈН

јануар 2014. јануар 2014. децембар 
2014.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

Димничарске услуге 100.000,00 120.000,00 421322 Члан 39. став 
2. ЗЈН

септембар 
2014.

септембар 
2014.

децембар 
2014.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

Услуге гласовне телефоније 10.000.000,00 12.000.000,00 421411
Члан 7. став 
1. тачка 1) 
ЗЈН

јануар 2014. јануар 2014. децембар 
2014.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

Поштанске услуге 666.666,00 800.000,00 421429
Члан 7. став 
1. тачка 1) 
ЗЈН

јануар 2014. јануар 2014. децембар 
2014.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:
Трошкови службених путовања у 
иностранство 166.667,00 200.000,00 422200 Члан 39. став 

2. ЗЈН јануар 2014. јануар 2014. децембар 
2014.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:
Трошкови службених путовања у 
земљи 166.667,00 200.000,00 422100 Члан 39. став 

2. ЗЈН јануар 2014. јануар 2014. децембар 
2014.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

5

Редовна измирења комуналних обавеза. Пројекција дата на основу прошлогодишње потрошње.

4

За потребе објеката РХМЗ-а који користе природан гас за грејање, неопходно обезбедити одређена средства.

10

За потребе ванредних одлазака на стручне скупове и састанке међународних организација из области метеорологије и хидрологије, неопходно 
предвидети одређена средства за реализацију трошкова, а у складу са тржишним условима. 

За потребе ванредних трошкова за путовања у земљи, неопходно предвидети одређена средства за реализацију трошкова, а у складу са тржишним 
условима. 

9

6 У току грејне сезоне обавеза свих индивидуалних котларнице је да контролишу димне гасове, па је у складу са тим неопходно ангажовати стручна лица за 
обављање ових послова. Процењена вредност исказана је на основу анализе стручног лица и  анализом претходно реализованих набавки.

8

За дистрибуцију поште неопходно обезбедити поштанске маркице. Процењена вредност исказана анализом претходно реализованих набавки.

7

За редовне потребе интерне и екстерне комуникације запослених РХМЗ-а, у складу са тржишним условима.
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Износ (без ПДВ-
а)

Износ (са ПДВ-
ом) Конто Покретање 

поступка
Закључење 

уговора
Извршење 

уговора

Процењена 
вредност (укупно по 

годинама)
Напомена

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Основ за 
изузеће

Редни 
број Предмет набавке

Планирана средства Оквирни датум

Остале опште услуге 250.000,00 300.000,00 423911 Члан 39. став 
2. ЗЈН јануар 2014. јануар 2014. децембар 

2014.
Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:
Новогодишња представа за 
доделу поклон пакетића 41.666,00 50.000,00 423911 Члан 39. став 

2. ЗЈН
децембар 

2014.
децембар 

2014.
децембар 

2014.
Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

Репрезентација 300.000,00 360.000,00 423711 Члан 39. став 
2. ЗЈН јануар 2014. јануар 2014. децембар 

2014.
Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

Услуге превођења 41.666,00 50.000,00 423111 Члан 39. став 
2. ЗЈН

новембар 
2014.

новембар 
2014.

децембар 
2014.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

Основна обука запослених из 
области заштите од пожара 58.333,00 70.000,00 423311 Члан 39. став 

2. ЗЈН март 2014. март 2014. децембар 
2014.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:
Претплата за електронско 
праћење закона и прописа 250.000,00 300.000,00 423291 Члан 39. став 

2. ЗЈН јануар 2014. јануар 2014. децембар 
2014.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

Претплата на три примерка 
Службеног листа 110.000,00 132.000,00 423420

Члан 7. став 
1, тачка 1) 
ЗЈН

јануар 2014. јануар 2014. децембар 
2014.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

13

14

За потребе превођења докумената из пројеката међународне сарадње, неопходно је обезбедити средства у износу од 50.000 динара.

11 Искуства у претходном периоду показују да је РХМЗ имао потребу за ангажовањем стручних лица за различите услуге, па је неопходно одвојити средства 
за реализацију по потреби, а у складу са тражишним условима.

17
За потребе Одељења за правне, инспекцијске и опште послове, као и за потребе Завода, неопходно је обезбедити претплату у 2014. години за три 

примерка Службеног листа.Процена извршена на основу информације о тренутној висини претплате, проверене путем интернета.

16 Обезбедити електронско праћење закона и прописа у 2014. години као бржи и ефикаснији начин добијања неопходних информација из закона и прописа. 
Процена извршена на основу увида у рачун последње претплате.

15
Законска обавеза, сходно чл.53 ст.1 и 5  Закона о заштити од пожара (''Сл.гласник РС'', бр. 111/09). Процењена вредност добијена на основу анализе јавне 

набавке спроведене у предходној години.

За потребе разног репрезентативног материјала и услуга неопходно предвидети одређена средства за реализацију набавке, а у складу са тржишним 
условима

12 За потребе организације доделе новогодишњих пакетића неопходно је обезбедити наведена средства. Процењена вредност исказана је на основу 
претходних набавки.
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Износ (без ПДВ-
а)

Износ (са ПДВ-
ом) Конто Покретање 

поступка
Закључење 

уговора
Извршење 

уговора

Процењена 
вредност (укупно по 

годинама)
Напомена

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Основ за 
изузеће

Редни 
број Предмет набавке

Планирана средства Оквирни датум

Објављивање тендера и 
информативних огласа 125.000,00 150.000,00 423432 Члан 39. став 

2. ЗЈН
новембар 

2014.
новембар 

2014.
децембар 

2014.
Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

Уговори о делу 125.000,00 150.000,00 423599 Члан 39. став 
2. ЗЈН

новембар 
2014.

новембар 
2014.

децембар 
2014.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

Угоститељске услуге 250.000,00 300.000,00 423621 Члан 39. став 
2. ЗЈН јануар 2014. јануар 2014. децембар 

2014.
Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности

Штампарске услуге 250.000,00 300.000,00 423410 Члан 39. став 
2. ЗЈН јануар 2014. јануар 2014. децембар 

2014.
Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:
Сервисирање и контрола ПП 
опреме 41.666,00 50.000,00 424911 Члан 39. став 

2. ЗЈН јануар 2014. јануар 2014. децембар 
2014.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

Геодетске услуге 250.000,00 300.000,00 424631 Члан 39. став 
2. ЗЈН

новембар 
2014.

новембар 
2014.

децембар 
2014.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

Трошкови и обавезе према 
Акредитационом телу Србије 333.333,00 400.000,00 424911

Члан 7. став 
1. тачка 1) 
ЗЈН

октобар 2014. октобар 2014. децембар 
2014.

За потребе ванредног сервисирања и одржавања ПП опреме, а у складу са прописима који уређују ову област, неопходно обезбедити средства за 
реализацију набавке у складу са тржишним условима.

24

23
За потребе решавања имовински односа за објекте које користи Републички хидрометеоролошки завод, неопходно је обезбедити средства у износу од 

300.000 динара.

21 За потребе штампања стручног материјала који није могуће предвидети на годишњем нивоу, неопходно обезбедити додатна средства за реализацију у 
кратком року, а у складу са тржишним условима.

19
За потребе ангажовања стручних лица у надзору грађевинских радова неопходно је обезбедити средства у износу од 150.000 динара.

22

20 Трошкови који се не могу предвидети, а неопходни су за реализацију послова на терену и за евентуалну организацију ванредних стручних догађаја-
скупова, а у складу са тржишним условима.

18 За потребе објавивања огласа у вези са јавним набавкама, као и других информативних огласа, а у складу са законским прописима који уређују ту област, 
неопходно је обезбедити средства у износу од 150.000 динара.
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Износ (без ПДВ-
а)

Износ (са ПДВ-
ом) Конто Покретање 

поступка
Закључење 

уговора
Извршење 

уговора

Процењена 
вредност (укупно по 

годинама)
Напомена

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Основ за 
изузеће

Редни 
број Предмет набавке

Планирана средства Оквирни датум

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:
Медицинске услуге - лекарски 
прегледи 208.333,00 250.000,00 424310 Члан 39. став 

2. ЗЈН март 2014. април 2014. децембар 
2014.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:
Текуће поправке и одржавање 
зграде 300.000,00 360.000,00 425100 Члан 39. став 

2. ЗЈН јануар 2014. јануар 2014. децембар 
2014.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:
Сервисирање и одржавање 
административне опреме 
(штампачи, скенери, хард дискови, 
фотокопир апарата и др)

250.000,00 300.000,00 425226 Члан 39. став 
2. ЗЈН јануар 2014. јануар 2014. децембар 

2014.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:
Санација хангара и 
метеоролошког круга за пуштање 
мет.балона

83.333,00 100.000,00 425240 Члан 39. став 
2. ЗЈН јануар 2014. јануар 2014. децембар 

2014.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

Поправке и одржавање чамца и 
ванбродских мотора 183.333,00 220.000,00 425291 Члан 39. став 

2. ЗЈН март 2014. април 2014. децембар 
2014.

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

Сервисирање инструмент табле за 
приказ метеоролошких података 33.333,00 40.000,00 425117 Члан 39. став 

2. ЗЈН јануар 2014. јануар 2014. фебруар 
2014.

30

25
За потребе ванредних лекарских прегледа, а у складу са прописима који уређују област безбедност и здравље на раду, неопходно педвидети одређена 

средства, а у складу са тржишним условима.

24
У складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17025:2006. неопходно је обезбедити средства за редовно одржавање сертификата који је издало АТС. Процена 

трошкова је ураћена према Упутсву за примену Одлуке о висини трошкова акредитације (Одлука је дата у прилогу).

26
За потребе ванредних интервенција на поправкама и одржавању објеката РХМЗ-а неопходно обезбедити средства за реализацију по потреби, а у складу 

са тржишним условима. 

27

Набавку је неопходно реализовати ради одржавања административне опреме у исправном стању. Процењена вредност исказана анализом тржишта.

28

Због вишегодишње експлоатације објекат је оштећен, па је неопходна санација истог. Процењена вредност исказана анализом тржишта.

29

За потребе реализације теренских послова Одељења у употреби је један стаклопластични радни чамац са ванбродским мотором снаге 50 КС, пет гумених 
радних чамаца и четири ванбродска мотора снаге до 8 КС. Процењена вредност исказана на основу претходнох набавки.
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Износ (без ПДВ-
а)

Износ (са ПДВ-
ом) Конто Покретање 

поступка
Закључење 

уговора
Извршење 

уговора

Процењена 
вредност (укупно по 

годинама)
Напомена

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Основ за 
изузеће

Редни 
број Предмет набавке

Планирана средства Оквирни датум

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

Сервисирање моторних возила 250.000,00 300.000,00 425210 Члан 39. став 
2. ЗЈН јануар 2014. јануар 2014. децембар 

2014.
Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

РАДОВИ 333.333,00 400.000,00

Капитално одржавање објеката 333.333,00 400.000,00 511300 Члан 39. став 
2. ЗЈН јануар 2014. децембар 

2013.
Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности:

30
Инструмент табла која се налази на улазу у објекат РХМЗ-а је у квару и неопходно је њено сервисирање. Процењена вредност исказана је на основу 

увида стручног лица и добијене информације од стране овлашћених сервисера.

31 За потребе непредвиђених поправки моторних возила, а до окончања поступка јавне набавке, неопходно обезбедути одређена средства за брзу поправку 
и довођење у исправно стање моторних возила која су неопходна за обављање послова на терену, а у складу са тржишним условима.

1
Неопходно предвидети средства за ванредна капитална одржавања објеката РХМЗ-а на територији Републике Србије, а у складу са тржишним условима.
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