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На пснпву члана 55. став 1. тачка 8. и  116. став 1. Закпна п јавним набавкама, („Службени 

гласник Републике Србије” бр. 124/12), а накпн спрпведенпг  ппступка јавне набавке мале 

вреднпсти   услуга –  пглашаваоа јавних кпнкурса и пгласа у дневним нпвнама кпје ппкривају 

целу теритприју AП Впјвпдине у 2015. гпдини,   редни брпј  ЈНМВ 1/2015, и закљученпг Угпвпра п 

јавнпј набавци, схпднп члану 112. став 1. Закпна п јавним набавкама 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАОПШЉАВАЊЕ И 

РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 

о б ј а вљ у ј е  

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  О  З А К Љ У Ч Е Н О М  У Г О В О Р У  О  Ј А В Н О Ј  

Н А Б А В Ц И  

Ред. бр. ЈНМВ 1/2015 

            Угпвпр п јавнпј набавци   услуга – пглашаваоа јавних кпнкурса и пгласа у дневним нпвнама 

кпје ппкривају целу теритприју AП Впјвпдине у 2015. гпдини,  редни брпј  ЈНМВ 1/2015, пп Ппзиву 

за ппднпшеое ппнуда брпј: 133-404-36/2015-01-04, пбјављенпм на Ппрталу јавних набавки и 

интернет страници Наручипца дана 03.02.2015. гпдине, закључен је са ппнуђачем: 

  ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕС, ДОО Предузеће за штампаое и издаваое нпвина, Нпви Сад, 

Булевар пслпбпђеоа 81. 

 Вреднпст угпвпра је 125,00 динара  без пдв (цена 1 ступца x 1 цм без пдв за величину слпва 

пд 8 тачака црнп- беле редакције) дп изнпса прпцеоене вреднпсти кпја изнпси 2.000.000,00 

динара без пдв. 

 Обавештеое  п закљученпм угпвпру п јавнпј набавци пбјавити на Ппрталу јавних набавки и 

на интернет страници Наручипца у рпку пд пет дана пд дана закључеоа угпвпра. 

Образлпжеое: 

1. Назив, адреса и интернет страница Наручипца: 

Република Србија - Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина – Ппкрајински секретаријат за 

привреду, заппшљаваое и равнпправнпст пплпва, 21000 Нпви Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16., 



 
 

ПИБ:100716328, Матични брпј: 08753245, Шифра делатнпсти: 8411.  Интернет страница наручипца: 

www.spriv.vojvodina.gov.rs 

2.Врста Наручипца: прган државне управе. 

             3. Опис предмета набавке, назив и пзнака из ппштег речника набавке          

             Набавка услуга –   пглашаваоа јавних кпнкурса и пгласа у дневним нпвнама кпје ппкривају 

целу теритприју AП Впјвпдине у 2015. гпд. 

              Назив и пзнака из  ппштег речника набавке: Услуге пглашаваоа - 79341000  

 4. Угпвпрена вреднпст јавне набавке:  125,00 динара  без пдв (цена 1 ступца x 1 цм без пдв 

за величину слпва пд 8 тачака црнп- беле редакције) дп изнпса прпцеоене вреднпсти кпја изнпси 

2.000.000,00 динара без пдв. 

 5. Критеријум за дпделу Угпвпра: најнижа ппнуђена цена 

 6. Брпј примљених ппнуда и ппдаци п ппнуђачима: 

 Примљене су три  ппнуде и тп:  

  1. „ДАН ГРАФ“ ДОО Бепград, Алексе Ненадпвића 19-23., ПИБ 100291058, Матични брпј: 
17085166. 
 2. ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕС, ДОО Предузеће за штампаое и издаваое нпвина Нпви Сад, 
Булевар пслпбпђеоа 81, ПИБ: 103172444, Матични брпј: 08803013. 

3. Издавачкп друштвп „RINGIER  AXEL SPRINGER DOO Beograd“ Бепград, Жпржа Клемaнспа 

19 ., ПИБ: 100000889, Матични брпј: 17134990. 

               7. Највиша и најнижа ппнуђена цена: 

 Највиша ппнуђена цена је  435,00 динара (петак 522,00 динара)  динара  без пдв (цена 1 

ступца x 1 цм без пдв за величину слпва пд 8 тачака црнп- беле редакције) дп изнпса прпцеоене 

вреднпсти кпја изнпси 2.000.000,00 динара без пдв. 

 Најнижа ппнуђена цена 125,00 динара  без пдв (цена 1 ступца x 1 цм без пдв за величину 

слпва пд 8 тачака црнп- беле редакције) дп изнпса прпцеоене вреднпсти кпја изнпси 2.000.000,00 

динара без пдв. 

 8.Највиша и најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивигх ппнуда: 

 Највиша ппнуђена цена је  435,00 динара (петак 522,00 динара)  динара  без пдв (цена 1 

ступца x 1 цм без пдв за величину слпва пд 8 тачака црнп- беле редакције) дп изнпса прпцеоене 

вреднпсти кпја изнпси 2.000.000,00 динара без пдв. 

 Најнижа ппнуђена цена 125,00 динара  без пдв (цена 1 ступца x 1 цм без пдв за величину 

слпва пд 8 тачака црнп- беле редакције) дп изнпса прпцеоене вреднпсти кпја изнпси 2.000.000,00 

динара без пдв. 

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


 
 

 9. Деп или вреднпст угпвпра кпји ће се извршити прекп ппдизвпђача:/ 

 10. Датум дпнпшеоа Одлуке п дпдели угпвпра: 

 18.фебруар 2015. гпдине и дпстављена је ппнуђачу . 

 11.Датум закључеоа угпвпра: 26.фебруар  2015. гпдине. 

 12.Оснпвни ппдаци п дпбављачу: 

Назив: Дневник Војводина Прес, ДОО Предузеће за 

штампање и издавање новина  

Адреса: Нови Сад, Булевар ослобођења 81 

Матични број: 08803013 

ПИБ: 103172444 

Законски заступник: Душан Влаовић,генерални  директор 

 

 13. Перипд важеоа угпвпра: 

 Угпвпр се закључује на пдређенп време дп истека рпка за реализацију услуге. 

 14. Окплнпсти кпје представљају пснпв за измену угпвпра:/  


