
   
На основу члана 55. став 1. тачка 8) и члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ , бр. 124/12 и 14/2015) 

Н а р у ч и л а ц  
Република Србија – Аутономна покрајина Војводина 

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине 
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16 

 
Објављује 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА   
  ОГЛАШАВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА, ОГЛАСА И ДРУГИХ ИНФОРМАТИВНИХ ТЕКСТОВА ЗА ПОТРЕБЕ 

НАРУЧИОЦА У ДНЕВНИМ НОВИНАМА КОЈЕ ПОКРИВАЈУ ЦЕЛУ ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У 2015. 
ГОДИНИ 

- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК (ред. бр. ЈН ОП 1/2015) -    
1)Назив, адреса и интернет страница наручиоца:  
Република Србија – Аутономна покрајина Војводина     
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине,  Нови Сад, 
Булевар Михајла Пупина 16 
интернет адреса:  
www.ekourb.vojvodina.gov.rs   
2)Врста наручиоца: орган државне управе 
Врста предмета: услуга 
3)За добра и услуге : опис предмета набавке, назив и ознака општег речника набавке: 
Опис предмета набавке: предмет набавке је услуга оглашавања јавних конкурса, огласа и других 
информативних текстова за потребе наручиоца у дневним новинама које покривају целу територију 
Републике Србије у 2015. години 
Назив и ознака из ОРН: 79341000 - услуге оглашавања; 

4)Уговорена вредност:   Услуга оглашавања јавних конкурса, огласа и других информативних 
текстова за потребе наручиоца у дневним новинама које покривају целу територију Републике 
Србије у 2015. години је:  3.333.333,00  динара без ПДВ;   
5)Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена;  
6)Број примљених понуда по свим партијама: 2 (две); 
7)Највиша и најнижа понуђена цена: 

- највиша понуђена цена је: Јединична цена стубног центиметра без ПДВ-а за величину слова 

од 8 тачка црно-беле редакције 441,00 динара  без ПДВ;  

- најнижа понуђена цена је: Јединична цена стубног центиметра без ПДВ-а за величину слова 

од 8 тачка црно-беле редакције 118,00 динара  без ПДВ;    
8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 
- највиша понуђена цена је:  Јединична цена стубног центиметра без ПДВ-а за величину слова 
од 8 тачка црно-беле редакције 441,00 динара  без ПДВ; 
- најнижа понуђена цена је:  Јединична цена стубног центиметра без ПДВ-а за величину слова 
од 8 тачка црно-беле редакције 118,00 динара  без ПДВ;  
9)Део или вредност уговора који ће извршити понуђач: Понуђач је понуду дао самостално; 
10)Датум доношења одлуке о додели уговора: 09.03.2015. године; 
12)Датум закључења уговора: 25.03.2015.  године; 
13)Основни подаци о добављачу:   

Пословно име: „ДНЕВНИК БОЈВОДИНА ПРЕС“ Д.О.О. НОВИ САД,  

Седиште: Нови Сад, улица Булевар ослобођења 81, 

Матични број: 08803013 

ПИБ:  103172444 

Законски заступник:  Душан Влаовић, директор   

http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/


14)Период важења уговора: до 31.12.2015. године; 
15)Околности које представљају основ за измену уговора: / 
16)Остале информације: / 
 
 
 

 


