РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
- Управа за аграрна плаћања Број: 404-02-26/2015-07
Датум: 24.06.2015. године
Београд

На основу члана 39. став 1. и 53. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”,
број 124/2012 и 14/2015) и члана 30. Закона о државној управи ("Службени гласник РС"
79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014) в. д. директор Управе за аграрна плаћања, доноси:
Одлуку о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење
понуда за услуге одржавања финансијског NexTBIZ софтвера
Назив и адреса наручиоца: Министарство пољопривреде и заштите животне
средине – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84, Београд.
Редни број јавне набавке: број из плана набавки 1.2.17, редни број спровођења
јавне набавке ЈН ПП 1/2015.
Премет јавне набавке: услуге одржавања финансијског NexTBIZ софтвера,
шифра из Општег речника набавки 72261000-2, услуге софтверске подршке.
Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда из чл.36. ст.1. тач.2. Закона о јавним набавкама: „ако због техничких,
односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са
заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач“.
Разлог за примену поступка: NexTBIZ софтвер фирме BIT IMPEKS је софтвер
који се користи у Управи за аграрна плаћања (УАП) за књижење свих пословних промена
у складу са Законом о рачуноводству и ревизији, Уредбом о буџетском рачуноводству и
осталим прописима којима се уређује начин вођења књига буџетских корисника.
Апликација NexTBIZ се такође користи као софтвер за књижење пословних промена и у
осталим организационим деловима Министарства пољопривреде и заштите животне
средине, чиме се омогућује једнообразност рачуноводства и извештај на нивоу
Министарства. За коришћење неког другог софтвера у Управи за аграрна плаћања било
би потребно урадити модификацију потенцијалног новог софтвера којим би се вршила
књижења, а која би пружила могућност даљег коришћења база које су креиране NexTBIZ
софтвером у ранијем раду, као и могућност да формати који се креирају у новом софтверу
буду видљиви за NexTBIZ софтвер који би остао у евентуалном коришћењу у осталим
организационим целинама Министарства. Из тог разлога, једина могућност која пружа
континуитет у начину рада без већих ометања у устаљеном процесу књижења пословних
промена и извештавању о истима је продужење сарадње са предузећем BIT IMPEKS
D.O.O., који је уписан као носилац ауторских права на софтверу NexTBIZ.
Процењена вредност јавне набавке: 385.000,00 динара без обрачунатог пореза на
додату вредност.
Оквирни термини за спровођење поступка предметне јавне набавке су:
а) припрема конкурсне документације: 4 (четири) дана од дана доношења одлуке о
покретању поступка јавне набавке,
б) достављање конкурсне документације: 2 (два) дана након упућивања позива за
подношења понуда,
в) преглед понуде и сачињавање извештаја о стручној оцени понуда – 3 (три) дана
од дана отварања понуда,

г) за доношење одлуке о додели уговора – у року од 10 (десет) дана од дана
отварања понуда.
д) за закључење уговора са изабраним понуђачем – у року од 8 (осам) дана од дана
истека рока за подношење захтева за заштиту права, односно по окончању поступка по
захтеву за заштиту права.
Основни подаци о лицу, којем ће се упутити позив за подношење понуде:
BIT IMPEX D.O.O. BEOGRAD, са седиштем у Београду, ул. Љермонтова 13, матични број
06330835.
Позив за упућивање позива за подношење понуде се доставља предходно наведеном
правном лицу на основу мишљења Управе за јавне набавке бр. 404-02-1179/15 од
05.05.2015. године.
Средства за реализацију предметне јавне набавке обезбеђена су Законом о
буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС“ бр. 142/2014 и ) раздео
23, глава 23.10, функција 420, економска класификација 423 – Министарство
пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања – при чему се
јавна набавка финансира са економске класификације: 423212 и налази се у Плану јавних
набавки наручиоца за 2015. годину под редним бројем 1.2.17, за услуге. Износ средстава
на конту 423212 сходно финансијском плану Управе за аграрна плаћања за 2015. годину је
385.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 462.000,00 динара са порезом
на додату вредност.
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