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Назив наручиоца: 
Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина      
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА  
УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ  
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
Број: 130-404-54/2016-02  
Дана: 14.03.2016. године 
НОВИ САД 
 
 

На   основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 130-404-
54/2016-02 од 09.03.2016. године, Покрајински секретар за урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине доноси  
 

ОДЛУКУ  
о додели уговора 

 
 ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу Универзитет у Новом Саду Природно-математички 
факултет, Трг Доситеја Обрадовића 3, Нови Сад,  матични број: 08104620, ПИБ: 101635863, 
који је поднео понуду  бр. 0601-79/3-1  дана 09.03.2016. године, у поступку јавне набавке 
мале вредности услуга - УСЛУГЕ МОНИТОРИНГ ПОЛЕНА У ВАЗДУХУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП 
ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ, редни број ЈН МВ 3/2016, наручиоца Покрајинског 
секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине 

Наручилац ће одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и својој 
интернет страници ekourb@vojvodina.gov.rs у року од три дана од дана доношења.   
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је дана : 07.02.2016 године под бројем: 130-404-54/2016-02 донео Одлуку 
о покретању поступка јавне набавке мале вредности, за јавну набавку услуга - УСЛУГЕ 
МОНИТОРИНГ ПОЛЕНА У ВАЗДУХУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ. 

 
За предметну јавну набавку Наручилац је позив за подношење понуда и конкурсну 

документацију објавио на Порталу јавних набавки и својој интернет страници  
ekourb@vojvodina.gov.rs, дана 18.02.2016. године. 

   
 До истека рока за подношење понуда, т.ј. до 09.03.2016. године до 10,00 часова, на 

адресу наручиоца приспела је 1 (једна) понуда и то: 
 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив/име понуђача Датум пријема 
понуде 

130-1854/2016  Универзитет у Новом Саду Природно-
математички факултет, Трг Доситеја Обрадовића 
3, Нови Сад,  матични број: 08104620, ПИБ: 
101635863 

09.03.2016. 
године 

Отварање понуда обављено је одмах након истека рока за подношење понуда, дана 
09.03.2016. године, о чему је Комисија за јавну набавку  (у даљем тексту: Комисија) сачинила 
Записник о отварању понуда бр. 130-404-54/2016-02. 
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Након отварања понуда, Комисија је приступила стручној оцени понуда и сачинила  
Извештај о истом. У Извештају о стручној оцени понуда бр. 130-404-54/2016-02 од дана 
09.03.2016. године, Комисија за јавну набавку је констатовала следеће: 

 
   1)Подаци о јавној набавци: 

- Редни број јавне набавке: ЈН МВ 3/2016 

 - Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39. Закона о 
јавним набавкама;    

 
 - Врста предмета и предмет јавне набавке: услуге 

Предмет јавне набавке: је набавка УСЛУГЕ МОНИТОРИНГ ПОЛЕНА У ВАЗДУХУ НА ТЕРИТОРИЈИ 
АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ;  

       - Назив и ознака из Општег речника набавки –    90711500 - праћење стања животне 
средине, осим у грађевинарству.  

       - Ова јавна набавка није обликована у више партија.  
 
       - Подаци о позицији у финансијском плану:  
 Средства за јавну набавку обезбеђена су Покaрјинском скуштинском одлуком о буџету 
Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/15) у оквиру - 
раздела 11 – Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне 
средине, Програм 0404 управљање заштитом животне средине, Програмска активност 1003 
мониторинг и информациони систем животне средине,  функционална класификација 560 
Заштита животне средине некласификована на другом месту, економска класификација 4246 
услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, Извор Финансирање 01 00 
приходи из буџета.   
 
       - Подаци у Плану набавки: 1.2.3. 
 
          2)Процењена вредност јавне набавке: 
-Процењена вредност јавне набавке без пдв-а износи: 1.250.000,00 динара. 
-Процењена вредност јавне набавке са пдв износи: 1.500.000,00 динара. 
 
          3)Основни подаци о понуђачима:  
1)Укупан број поднетих понуда 1 ( једна) благовремена понуда: 
 

 Број и датум под којим је 
понуда заведена 

Назив и седиште понуђача  

1.  130- 1854/2016 
од 09.03.2016. године 

  Универзитет у Новом Саду Природно-
математички факултет, Трг Доситеја 
Обрадовића 3, Нови Сад,  матични број: 
08104620, ПИБ: 101635863 

 
2)Испитивање понуде: 
 

Увидом у Регистар понуђача који је у складу са одредбама члана 78. Закона, доступан на 
интернет страници Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs), утврђено је следеће: 
 

 да је понуђач Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет, Трг 
Доситеја Обрадовића 3, Нови Сад, матични број: 08104620, ПИБ: 101635863,  уписан 
у наведени регистар дана 22.04.2014. године (број предмета БПН: 2009/2014); 
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Комисија, након испитивања, да ли поднета понуда садржи битне недостатке из члана 
106. Закона о јавним набавкама, да ли је одговарајућа, да ли ограничава и условљава права 
наручиоца или обавезе понуђача и да ли прелази износ процењене вредности  предметне 
јавне набавке констатује: 

 да понуда понуђача Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет, Трг 
Доситеја Обрадовића 3, Нови Сад, матични број: 08104620, ПИБ: 101635863, не 
садржи битне недостатке из члана 106. Закона, одговараjућа је, не ограничава нити 
условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене 
вредности предметне јавне набавке, те је оцењује као прихватљиву у смислу члана 3. 
став 1. тачка 33) Закона; 
 

       Неблаговреманих понуда није било. 

     4)Понуде које су одбијене, разлози за  њихово одбијање и понуђена цен тих понуда:   

              Комисија констатује да нема одбијених понуда; 

           5)Образложење евенталног одбијања понуде због неуобичајено ниске цене: /; 

           6)Начин примене методологије доделе пондера: 

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА 
ЦЕНА. За потребе оцене понуде узеће се у разматрање понуђена цена без пдв-а. 

Ранг листа прихватљивих понуда преме ктитеријуму најнижа пониђена цена: 

Ред. 
бр. 

Назив понуђача 

Укупна понуђена цена 
мониторинга полена у ваздуху на 
пет мерних места (на бази 18 
типова полена) без ПДВ-а    

1  Универзитет у Новом Саду Природно-
математички факултет, Трг Доситеја 
Обрадовића 3, Нови Сад,  матични број: 
08104620, ПИБ: 101635863   

1.250.000,00 динара 

  
7)Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија 

На основу члана 107. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), Комисија после стручне оцене понуде, констатује да је најповољнија 
понуда понуђача Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет, Трг Доситеја 
Обрадовића 3, Нови Сад,  матични број: 08104620, ПИБ: 101635863, који је поднео понуду 
бр. 0601-79/3-1 од 04.03.2016. године и предлаже Наручиоцу да овом понуђачу додели 
уговор.   
 
      8)Назив понуђача коме се додељује уговор: 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну 
набавку о додели уговора, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели 
уговора којим се понуђачу  Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет, Трг 
Доситеја Обрадовића 3, Нови Сад,  матични број: 08104620, ПИБ: 101635863, који је поднео 
понуду број: 0601-79/3-1 дана 09.03.2016. године, додељује уговор.  
  Понуђач коме је додељен уговор наступа са подизвођачем: Институт БиоСенс, Нови 

Сад, др Зорана Ђинђића бр. 1. 
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке Понуђач може поднети Наручиоцу захитев за заштиту права у року 

од 5 (пет) дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. 
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија истог се истовремено 

доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
Такса у износу од 60.000,00 динара  уплаћује се на жиро рачун број: 840-30678845-06 -  

корисник буџет Републике Србије 
 

 
 
 
       ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
 
       др Слободан Пузовић 

Доставити: 
-Архиви 

 
   
 

 
  

 

  
 
 
 
 
 
 
  
 

 


