
 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
 

Покрaјински секретaријaт зa пољопривреду,  
водопривреду и шумaрство 
 

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21 487 44 11; 456 721 F: +381 21 456 040   

psp@vojvodina.gov.rs 
 

 БРОЈ: 104-404-23/2016-10 

 

ДАТУМ:08.02.2016.год. 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/12, 14/15 и 68/15), извештаја о стручној оцени понуда број 104-404-23/2016-9 

од 04.02.2016. године, покрајински секретар доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Ред.број ЈН МВ: 1/2016 

 

 

 Додељује се уговор о јавној набавци понуђачу: “Дан граф“ д.о.о, Алексе 

Ненадовића 19-23, 11000 Београд, за услугу - оглашавања у дневним новинама 

које покривају територију АП Војводине, број ЈНМВ: 104-404-23/2016 (ознака из 

општег речника набавки 79341000).  

 

Образложење 

 

 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, из 

Новог Сада, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 16. спровео је поступак јавне набавке 

мале вредности услуге оглашавања у дневним новинама које покривају територију 

АП Војводине, процењене вредности 1.666.660,00 динара без пореза на додату 

вредност. 

  Наручилац је објавио јавни позив за предметну јавну набавку дана 

27.01.2016. године на Порталу јавних набавки и на сајту Покрајинског секретаријата 

за пољопривреду, водопривреду и шумарство. 

 

 Рок за подношење понуда је био  04.02.2016. године до 12,00 часова.  

 

 У року за подношење понуда благовремено је приспелa  једна понуда и то: 

 

1. “Дан граф“ д.о.о-Београд, Алексе Ненадовића 19-23, МБ 17085166, ПИБ 

100291058 

-10/16 од 01.02.2016.год. је поднета 03.02.2016. године у 10,40ч; 

 

   Јавно отварање понуда спроведено је у просторијама Наручиоца, дана 

04.02.2016. године у 12,30 часова. 



 

 

 

 Комисија је констатовала да је понуда „Дан граф“- Београд у складу са јавним 

позивом и конкурсном документацијом и да је прихватљива и одговарајућа. 

  

 Kритеријум за оцењивање понуда је је најнижа понуђена цена. 

 

 Имајући у виду да је понуђач “Дан граф“ д.о.о-Београд, Алексе Ненадовића 

19-23 једини понуђач те да је понуда прихватљива и одговарајућа, Комисија 
предлаже да се уговор закључи са понђачем “Дан граф“ д.о.о-Београд и то сходно 

члану 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама . 
 

  

 

 Захтев за заштиту права понуђача: Захтев за заштиту права може се 

поднети наручиоцу уз истовремено достављање копије Републичкој комисији, у року 

од 5 дана од дана објављивања ове одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

 

           

 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

 

 Бранисалав Богарошки       


