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 БРОЈ:  131-404-184/2014-03-10 
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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 мале вредности за набавку услуга – услуге  дизајна  и израда визуелног 
идентитета документа Смернице регионалне политике АП Војводине: Тhe EU Next Door, Ред.бр. ЈН МВ 9/У и 
закљученог Уговора о јавној набавци мале вредности сходно члану 112. Закона о јавним набавкама, став 2. 
тачка 5. Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу објављује: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

Ред.бр. ЈН МВ 9/У 

Уговор о јавној набавци мале вредности услуга:  услуге  дизајна  и израда визуелног идентитета 
документа Смернице регионалне политике АП Војводине: Тhe EU Next Door број: 131-404-
184/2014-03-9,  Ред.бр. ЈН МВ 9/У, Позиву број 131-404-184/2014-03 од 25.08.2014. године, упућеног путем  
поште и e-mail-a, закључен је са понуђачем: 

„KITCHEN &GOODWOLF“ DOO Novi Sad, Војвођанских бригада 4,  дана 08.09.2014. године. 

Вредност уговора је 621.000,00 динара, без обрачунатог пореза на додатну вредност, односно 
745.200,00 динара са обрачунатим порезом на додатну вредност. 

Обавештење о закљученим уговорима јавне набавке објавити на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници Наручиоца у року од пет дана од дана закључења уговора. 

 

Образложење: 

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: 

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла 
Пупина 16, 21000 Нови Сад, АП Војводина, Република Србија, Web: www.region.vojvodina.gov.rs      

2. Врста наручиоца: орган државне управе.  

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 



 
 

Предмет јавне набавке  је набавка услуга – услуге  дизајна  и израда визуелног идентитета 
документа Смернице регионалне политике АП Војводине: Тhe EU Next Door  

Ознака из општег речника набавки: 79415200. 

4. Уговорена вредност јавне набавке:  621.000,00 динара, без обрачунатог пореза на додатну 
вредност, односно 745.200,00 динара са обрачунатим порезом на додатну вредност. 

5. Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда. 

6. Број примљених понуда и податке о понуђачима: Примљенa je 1 понудa од понуђача: 

- „KITCHEN &GOODWOLF“ DOO Novi Sad, Војвођанских бригада 4. 

7. Највише и најниже понуђене цене:  

Највиша понуђена цена 621.000,00 динара без ПДВ-а; 

Најнижа понуђена цена 621.000,00 динара без ПДВ-а. 

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Највиша понуђена цена 621.000,00 динара без ПДВ-а; 

Најнижа понуђена цена 621.000,00 динара без ПДВ-а. 

9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 

10. Датум доношења Одлуке о додели уговора:   

05.09.2014. године и достављена је понуђачу. 

11. Датум закључења уговора: 08.09.2014. године. 

12. Основни подаци о добављачу:  

„KITCHEN &GOODWOLF“ DOO Novi Sad, Војвођанских бригада 4; матични број: 08831823, ПИБ: 
103654914. 

13. Период важења уговора:  

Уговор се закључује до окончања испоруке уговорених услуга. 

14. Околности које представљају основ за измену уговора: / 

 


