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На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр. 124/12), а након спроведеног поступка јавне набавке у 
отвореном поступку набавке услуге мониторинга полена у ваздуху на 

територији АП Војводине, (Ред. бр. ЈН ОП 3/14) и закљученог Уговора о јавној 
набавци услуга мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине, 

сходно члану 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама, Покрајински 
секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови 

Сад, Булевар Михајла Пупина 16,  
објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА 
МОНИТОРИНГА ПОЛЕНА У ВАЗДУХУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, 

ЈН ОП 3/14 

Назив наручиоца:Република Србија - Аутономна Покрајина Војводина      
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине, Нови Сад 

Адреса наручиоца: Булевар Михајла Пупина бр. 16 

Интернет страница наручиоца: www.ekourb@vojvodina.gov.rs 

Врста наручиоца: орган државне управе 

Врста предмета: услуге 

За добра и услуге опис предмета набавке, назив и ознака из општег 
речника набавке,: 

- Опис предмета јавне набавке: Јавна набавка услуге – мониторинг полена на 
територији АП Војводине, 

- Назив и ознака из општег речника набавке: 90711500 – праћење стања 
животне средине, осим у грађевинарству  
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место 

извршења радова,  
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из 

општег речника набавке: / 
Процењена вредност:  1.666.667,00 динара без ПДВ 
 

Уговорена вредност:  1.666.500,00 динара без ПДВ 
 

Критеријум за доделу уговора:  
Критеријум за доделу уговора за предметну јавну набавку: Економски 

најповољнија понуда 
 
Број примљених понуда: 1 (једна) 

 
Понуђена цена:  - Највиша 1.666.500,00 динара без ПДВ 

                           - Најнижа 1.666.500,00 динара без ПДВ 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:  
                             -Највиша 1.666.500,00 динара без ПДВ 

             -Најнижа 1.666.500,00 динара без ПДВ 
 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
-Понуђач је понуду поднео самостално 
 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 07.04.2014. године 
Датум закључења уговора: 07.04.2014. године 
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Основни подаци о добављачу: 
-пословно име: Универзитет у Новм Саду, Природно-математички факултет  

-седиште: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 

-матични број: 08104620 

-ПИБ: 101635863 

-Законски заступник: проф. др. Неда Мимица Дукић, декан 

Период важења уговора: уговор је закључен на одређено време од 
07.04.2014. године до 20.12.2014. године. 

  
Околности које представљају основ за измену уговора: / 
 

Остале информације:/ 
  

        
 
 

 
 


