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 БРОЈ: 133-404-143/2015-01-07 
 

ДАТУМ:  14. 05. 2015. гпдине 

 
 
               На пснпву шлана 108. Закпна п јавним набавкама, („Службени гласник Републике Србије” 

бр. 124/12 и 14/15) и Извещтаја п струшнпј пцени ппнуда  брпј: 133-404-143/2015-01-06 пд 

13.05.2015. гпдине,  ппкрајински секретар за привреду, заппщљаваое и равнпправнпст пплпва, д п 

н п с и  

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Р.бр. ЈН МВ 1.2.9./2015 

Угпвпр п јавнпј набавци услуга - Израда критеријума за праћеое и прпцену ефеката ппщтих 

и ппсебних прптпкпла за ппступаое институција у слушајевима насиља у ппрпдици и партнерским 

пднпсима,  редни брпј  ЈНМВ 1.2.9./2015 у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, на пснпву 

Ппзива за ппднпщеое ппнуда пбјављенпм на Ппрталу јавних набавки и интернет страници 

Нарушипца дана 30. 04.2015. гпдине, дпдељује се следећем ппнуђашу: 

 Аутпнпмни женски центар, Бепград, Тиршпва 5а, ппнуда брпј 5347 заведена у писарници 
ппкрајинских пргана дана 11.05.2015. гпдине. 
 

Одлуку дпставити ппнуђашу у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа исте. 
 

О б р а з л п ж е о е 

Нарушилац је дана 27.04.2015. гпдине дпнеп Одлуку п ппкретаоу ппступка јавне набавке 
мале вреднпсти услуга - Израда критеријума за праћеое и прпцену ефеката ппщтих и ппсебних 
прптпкпла за ппступаое институција у слушајевима насиља у ппрпдици и партнерским пднпсима, 
брпј: 133-404-143/2015-01-01. 

Ппзив за ппднпщеое ппнуда пбјављен је на Ппрталу јавних набавки и интернет страници 
Нарушипца дана 30.04.2015. гпдине. 
 Кпмисија за јавну набавку спрпвела је ппступак јавнпг птвараоа ппнуда и сашинила 
Записник п птвараоу ппнуда брпј: 133-404-143/2015-01-05 пд 12.05.2015. гпдине и сашинила 
писани Извещтај п струшнпј пцени ппнуда брпј: 133-404-143/2015-01-06  пд 13.05.2015. гпдине. 
 У Извещтају п струшнпј пцени ппнуда Кпмисија је кпнстатпвала следеће: 
 

1)Предмет  јавне набавке: 

Јавна набавка услуга - Израда критеријума за праћеое и прпцену ефеката ппщтих и 

ппсебних прптпкпла за ппступаое институција у слушајевима насиља у ппрпдици и партнерским 

пднпсима,  редни брпј  ЈНМВ 1.2.9./2015. 



 
 

 Назив и пзнака из ппщтег решника набавки: Истраживаоа у интердисциплинарним 

пбластима – РД 11   

 2)Ппдаци из плана набавке кпји се пднпсе на предметну јавну набавку: 

редни брпј ЈН ЈН МВ 1.2.9./2015 

предмет ЈН услуга 

изнпс планираних средстава  за ЈН 200.000,00   динара без пдв 

ппдацип апрппријацији у бучету, пднпснп 

финансијскпм плану за плаћаое 

извпр финансираоа - 01 00 Прихпди из бучета  

кпнтп: 423599 

прпцеоена вреднпст ЈН, на гпдищоем нивпу и 

укупнп 

200.000,00      

200.000,00       

врста ппступка набавке ппступак јавне набавке мале вреднпсти 

пквирни датум ппкретаоа ппступка април 2015 

пквирни датум закљушеоа угпвпра април 2015 

пквирни датум изврщеоа угпвпра нпвембар 2015 

3)Прпцеоена вреднпст јавне набавке: 

               Прпцеоена вреднпст јавне набавке је 200.000,00  динара, без пдв. 

4)Одступаоа пд плана набавки са пбразлпжеоем: 

У предметнпј набавци нема пдступаоа пд Плана набавки. 

5)Разлпзи и пкплнпсти кпје пправдавају примену ппступка јавне набавке мале 

вреднпсти: 

Нарушилац је применип ппступак јавне набавке мале вреднпсти схпднп шлану 39. став 1. 

Закпна п јавним набавкама, јер се ради п набавци истпврсних услуга шија је укупна прпцеоена 

вреднпст на гпдищоем нивпу нижа пд 3.000.000,00 динара. 

6)Акп се ппступак јавне набавке спрпвпди заједнп са другим наручипцем у складу са 

чланпм 50. ЗЈН, пснпвни ппдаци п тпм наручипцу: 

Предметни ппступак јавне набавке не спрпвпди се заједнп са другим нарушипцем у складу 

са шланпм 50. ЗЈН. 

7)Оснпвни ппдаци п ппнуђачима: 



 
 

За јавну набавку услуга - Израда критеријума за праћеое и прпцену ефеката ппщтих и 

ппсебних прптпкпла за ппступаое институција у слушајевима насиља у ппрпдици и партнерским 

пднпсима, редни брпј  ЈНМВ 1.2.9./2015, ппднета је једна ппнуде, и тп: 

1.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив: Аутпнпмни женски центар   

Адреса: Бепград, Тирщпва 5а 

Матишни брпј: 17167243 

ПИБ: 102424133 

Закпнски заступник: Слободанка Мацановић, директорица 

  

8)Ппнуде кпје су пдбијене, разлпзи за оихпвп пдбијаое и ппнуђена цена тих ппнуда:/ 

9) Акп је ппнуда пдбијена збпг непбичајенп ниске цене, детаљнп пбразлпжеое-начин на 

кпји је утврђена та цена:/ 

10)Начин примене метпдплпгије дпделе ппндера: 

Схпднп делу 6) ташка 18) Кпнкурсне дпкументације  за јавну набавку услуга  - Израда 

критеријума за праћеое и прпцену ефеката ппщтих и ппсебних прптпкпла за ппступаое 

институција у слушајевима насиља у ппрпдици и партнерским пднпсима, редни брпј  ЈНМВ 

1.2.9./2015. критеријум за дпделу угпвпра је најнижа ппнуђена цена. 

               Ранг листа ппнуђаша кпји су дпставили прихватљиве ппнуде: 

 

Ред.бр. Број под којим је 

понуда заведена 

Назив односно шифра понуђача Укупна понуђена 

цена без пдв 

1. 5347 Аутпнпмни женски центар, Бепград, 

Тирщпва 5а 

 190.000,00  динара     

 

11)Назив ппнуђача кпме се дпдељује угпвпр, а акп је ппнуђач навеп да ће набавку 

извршити уз ппмпћ ппдизвпђача и сваки деп угпвпра кпји ће извршити ппдизвпђач 

   Кпмисија предлаже да се у ппступку јавне набавке  мале вреднпсти услуге - Израда 
критеријума за праћеое и прпцену ефеката ппщтих и ппсебних прптпкпла за ппступаое институција 



 
 

у слушајевима насиља у ппрпдици и партнерским пднпсима, редни брпј  ЈНМВ 1.2.9./2015, Угпвпр 
дпдели ппнуђашу Аутпнпмни женски центар, Бепград, Тирщпва 5а. 

 
 Ппнуђаш је ппнуду ппднеп сампсталнп. 
 
  

Овлащћенп лице Нарушипца прихватилп је Предлпг Кпмисије те је на пснпву пвлащћеоа из 
шлна 108. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 и 14/2015) дпнелп 
пдлуку кап у дисппзитиву. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Прптив пве пдлуке ппнуђаш мпже ппднети захтев за защтиту права у рпку пд пет дана пд 
дана пријема исте. 

Захтев за защтиту права се ппднпси републишкпј кпмисији за защтиту права у ппступцима 
јавних набавки, а предаје Нарушипцу. 

 
 
 
 
                                                                                                                         ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
 
                                                                                                                                Мирпслав Васин 

 

 

Дпставити: 
 1. ппнуђашу 
2. архиви 


