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Република Србија       
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД  
Број: 404-32/15-14 
Датум:  18.05.2015.   
Београд 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр.124/2012, 14/15) и 
Извештаја комисије за стручну оцену понуда бр. 404-32/15-13 од 14.05.2015. године за 
јавну набавку услуга бр. 12/15 – продужење и одржавање електронске базе прописа 
ИНДОК, наручилац Републички хидрометеоролошки завод доноси: 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ 
 
за набавку услуга бр. 12/15 - продужење и одржавање електронске базе прописа ИНДОК, 
понуђачу “Intermex”, са седиштем у Београду, Булевар војводе Мишића 37/II, МБ: 
07447248, ПИБ: 100220838, чија је понуда бр.404-32/15-10 од 14.05.2015. године, након 
спроведеног преговарања, оцењена као прихватљива за наручиоца. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одлуком о покретању јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за 
подношење понуда број 404-32/15-5 од 30.04.2015. године покренута је јавна набавка 
услуга, бр. 12/15 - продужење и одржавање електронске базе прописа ИНДОК. 
Обавештење о покретању поступка објављено је на Порталу јавних набавки дана 
05.05.2015. године и интернет страници наручиоца www.hidmet.gov.rs, а позив за 
подношење понуде упућен је истог дана електронском поштом овлашћеном ексклузивном 
понуђачу на територији Републике Србије, одноно понуђачу “Intermex”, са седиштем у 
Београду, Булевар војводе Мишића 37/II. 
До истека рока за подношење понуда, односно до 14.05.2015. године до 12,00 часова, на 
адресу наручиоца, благовремено је приспела понуда понуђача “Intermex”, са седиштем у 
Београду, Булевар војводе Мишића 37/II. 
Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавну набавку је спровела 
поступак преговарања и извршила стручну оцену понуде, о чему је сачинила Записник о 
преговарању број 404-32/15-12 од 14.05.2015. године и Извештај о стручној оцени понуде 
број 404-32/15-13 од 14.05.2015. године.  
 
Извештајем комисије о стручној оцени понуде констатовано је следеће: 
1. Подаци о јавној набавци:  
Наручилац: Републички хидрометеоролошки завод, ул. Кнеза Вишеслава бр.66, Београд; 
Врста наручиоца: орган државне управе;        
Редни број набавке: 12/15; 
Евиденциони број Извештаја комисије о стручној оцени понуде: 404-32/15-13; 
Датум Извештаја комисије за стручну оцену понуде: 14.05.2015. године; 
Врста поступка: поступак јавне набавке је преговарачки поступак без објављивања 
позива за подношење понуда , сходно чл. 36 став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама 
(Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/15), а на основу добијеног позитивног мишљења 
Управе за јавне набавке бр. 404-02-931/15 од 30.03.2015. године (заводни број наручиоца 
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404-32/15-4 од 03.04.2015) и Одлуке о покретању поступка број 404-32/15-5 од 30.04.2015. 
године; 
Предмет: Продужење и одржавање електронске базе прописа ИНДОК; 
ОРН: 48810000 – Информациони системи; 
Процењена вредност јавне набавке: 307.500,00 динара без ПДВ-а, односно 369.000,00 
динара са ПДВ-ом; 
Набавка се врши на основу Плана набавки за 2015. годину, редни бр.27, страна 12,  из 
раздела 35, функција 410, економска класификација 423, извор финансирања 01; 
Рок за подношење понуда: 14.05.2015. године до 12,00 часова. 
Разлози  који оправдавају примену овог конкретног поступка су  технички, повезани 
са заштитом искључивих права, када набавку може извршити само одређени ауторизовани 
понуђач. Информациони систем ИНДОК је јединствен и ауторизован програмски пакет за 
чију примену и одржавање искључива права поседује понуђач “Intermex”, са седиштем у 
Београду, Булевар војводе Мишића 37/II (чл.36 став 1 тачка 2) Закона о јавним набавкама 
(Сл.гл.РС бр.124/2012, 14/15); 
Период важења уговора: 12 месеци. 
 
2. У року за достављање понуда благовремено је пристигла понуда понуђача: 

Р.бр. Назив понуђача  Заводни број  
наручиоца Датум пријема Час 

пријема 

1. INTERMEX, Булевар војводе 
Мишића 37/II, 11000 Београд 404-32/15-10 14.05.2015. 11,39 

 
Након спроведеног поступка отварања, комисија за јавну набавку утврдила је да је понуда 
достављена у складу са захтевом наручиоца из конкурсне документације. Понуђач је у 
складу са чл.78. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС 124/2012, 14/15) доставио у 
понуди фотокопију решења о упису у Регистар понуђача, којим доказује да понуђач 
испуњава услове за учешће сходно чл. 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама 
(Сл.гласник РС 124/2012, 14/15), па су створени услови да се уђе у поступак преговарања 
са понуђачем. 
 
Назив или шифра понуђача, цена из понуде и евентуални други подаци: 

Р.бр Назив 
понуђача  

Заводни 
број 

наручиоца 

 Укупна 
цена 

предметних 
услуга  

(без ПДВ-а) 

Укупна 
цена 

предметних 
услуга (са 
ПДВ-ом) 

Рок 
извршења 
(дана од 

дана 
закључења 

уговора) 

Рок и 
начин 

плаћања  

Важност 
понуде 

1. 

INTERMEX, 
Булевар 
војводе 
Мишића 
37/II, 11000 
Београд 

404-32/15-
10 

300.000,00 
динара 

351.000,00 
динара 3 дана 

3 дана од 
дана 

извршења 
предметних 

услуга 

60 дана 
од дана 

отварања 
понуде 

 
Елементи уговора о којима је преговарано: укупна понуђена цена, начин и рок извршења 
посла, начин и рок плаћања, количина предметних услуга и начин и износ финансијског 
обезбеђења. 
Поступак преговарања је обављен непосредно након отварања понуде, и вршен је у више 
корака, све док се нису утврдили коначни елементи преговарања:  
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- Дефинисање рокова извршења и начина плаћања; 
- Дефинисање појединачне и укупне цене за тражене количине предметних услуга; 
- Дефинисање врсте и износа средстава обезбеђења; 
- Дефинисање коначне количине и обима предметних услуга; 

 
Након спроведеног поступка преговарања сачињен је Записник о преговарању број 404-
32/15-12. 
 
Табела о постигнутој погодби према елементима које је одредио наручилац: 

Назив понуђача Елементи уговора пре спроведеног 
преговарања 

Елементи уговора после 
спроведеног преговарања 

INTERMEX, 
Булевар војводе 
Мишића 37/II, 
11000 Београд 

Рок извршења пре преговарања:  3 
дана од дана закључења уговора 

Рок извршења након преговарања: 3 
дана од дана закључења уговора 

Рок и начин плаћања пре преговарања: 
3 дана од дана извршења предметних 

услуга 

Рок и начин плаћања након 
преговарања: 25 дана од дана 
извршења предметних услуга 

Укупно цена предметних услуга пре 
преговарања: 300.000,00 динара без 

ПДВ-а, односно 351.000,00 динара са 
ПДВ-ом. 

Укупна цена предметних услуга 
након преговарања: 284.000,00 

динара без ПДВ-а, односно 
333.400,00 динара са ПДВ-ом. 

Средства обезбеђења пре преговарања: 
нису понуђена 

Средства обезбеђења након 
преговарања: нису захтевана 

Количина предметних услуга пре 
преговарања:  

 
- “СУДСКА ПРАКСА” Актуелна 

пракса свих судова (1 приступ) 
- “WEB PAKET 3 – 

PROFESIONAL”, Intermex WEB 
SERVIS за праћење и практичну 
дневну примену свих прописа (10 
приступа) 

- АУТОМАТСКИ ДНЕВНО 
АЖУРИРАН ПРИСТУП 
СЕРВИСУ + ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ПАКЕТ КОРИШЋЕЊА (10 
приступа) 

- Правни информатор, стручни 
часопис (једна претплата за 2015. 
годину) 

Количина предметних услуга након 
преговарања:  

 
- “СУДСКА ПРАКСА” Актуелна 

пракса свих судова (1 приступ) 
- “WEB PAKET 3 – 

PROFESIONAL”, Intermex WEB 
SERVIS за праћење и практичну 
дневну примену свих прописа 
(10 приступа) 

- АУТОМАТСКИ ДНЕВНО 
АЖУРИРАН ПРИСТУП 
СЕРВИСУ + 
ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАКЕТ 
КОРИШЋЕЊА (10 приступа) 

- Правни информатор, стручни 
часопис (једна претплата за 
2015. годину) 

 
На основу изнетог, а у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС 
бр. 124/2012, 14/15), наручилац Републички хидрометоролошки завод је донео одлуку као 
у диспозитиву. 
 
Правна поука: 
Против ове одлуке може се                                                       Д И Р Е К Т О Р 
поднети  Захтев за заштиту  
права у року од 10 дана од                                                ________________________ 
дана објављивања на Порталу,     Проф. др Југослав Николић, дипл.мет. 
а подноси се Наручиоцу 

  страна 3/3  
  


	Датум пријема
	 Укупна цена предметних услуга 
	(без ПДВ-а)

