
 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
 

Покрaјински секретaријaт зa пољопривреду,  
водопривреду и шумaрство 
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 БРОЈ: 104-404-72/2015-7 

 

ДАТУМ:08.05.2015.год. 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/12), извештаја о стручној оцени понуда број 104-404-71/2015-7 од 08.05.2015. године, 
покрајински секретар доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Ред.број ЈН ОП: 1.2.6/2015 

 

 

 Додељује се уговор о јавној набавци понуђачу: Научни институт за прехрамбене 
технологије у Новом Саду -  Нови Сад, Булевар цара Лазара бр 1, МБ 08865485, ПИБ 
104743019, за услугу - израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП 
Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса, 
број ЈНОП: 104-404-71/2015 (ознака из општег речника набавки 71242000).  

 
Образложење 

 
 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, из Новог 
Сада, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 16. спровео је поступак јавне набавке услуге израде 
пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда 
у објекте у којима се врши производња и прерада меса, процењене вредности 3.333.330,00 
динара без пореза на додату вредност. 
  Наручилац је објавио јавни позив за предметну јавну набавку дана 03.04.2015. 
године на Порталу јавних набавки и на сајту Покрајинског секретаријата за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство. Рок за подношење понуда је био  05.05.2015. године до 12,00 
часова.  

Наручилац је дана 04.05.2015. године извршио измене и допуне конкурсне 
документације које су заједно са Обавештењем о продужењу рока за подношење понуда 
објављене на Порталу јавних набавки и на сајту Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство. Нови рок за подношење понуда је био 
07.05.2015. године до 12.00 часова 
 
 У року за подношење понуда благовремено је приспела  једна понуда и то: 
 

1. Научног института за прехрамбене технологије у Новом Саду -  Нови Сад, Булевар 
цара Лазара бр 1, МБ 08865485, ПИБ 104743019; Понуда број I-01/273 од 06.05.2015. 
год. која је поднета 07.05.2015.године у 10.50 часова. 

 



 

 

   Јавно отварање понуда спроведено је у просторијама Наручиоца, дана 07.05.2015. 
године у 14,30 часова. 
 

 Комисија је констатовала да је понуда понуђача  Научни институт за прехрамбене 
технологије у Новом Саду -  Нови Сад, поднета је као заједничка понуда са Агенцијом за 
инжењеринг и техничко саветовање „YU PETROVIĆ“, Нови Сад, Цара Душана 56, МБ 
60263981, ПИБ 104561394, да је прихватљива и одговарајућа и да садржи све потребне 
елементе тражене јавним позивом и конкурсном документацијом. 
  
 Kритеријум за оцењивање понуда је је најнижа понуђена цена 
 
 Имајући у виду да је понуђач Научни институт за прехрамбене технологије у Новом 
Саду, једини понуђач који је доставио понуду за предметну јавну набавку те да је понуда 
прихватљива и одговарајућа, одлучено је као у диспозитиву. 
 
  
 
 Захтев за заштиту права понуђача: Захтев за заштиту права може да се поднесе 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а путем наручиоца, у 
року од 5 дана од дана пријема ове одлуке. 
 

 

 Доставити:          

-Понуђачима ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
-Архиви 

 Бранисалав Богарошки       


