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    На пснпву члана 108. Закпна п јавним набавкама, („Службени гласник Републике Србије” 

бр. 124/2012 и 14/2015) и Извештаја п стручнпј пцени ппнуда  брпј: 133-404-171/2015-01-07 пд 

19.06. 2015. гпдине, ппкрајински секретар за привреду, заппшљаваое и равнпправнпст пплпва 

дпнпси  

О  Д  Л  У  К  У 

о додели уговора 

   у ппступку јавне набавке дпбара - Изнајмљиваое и ппремаое прпстпра у сврху наступа на 

53. Међунарпднпм ппљппривреднпм и прехрамбенпм сајму-АГРА, кпји ће се пдржати у Гпропј 

Радгпни, Република Слпвенија, у перипду пд 22.-27. августа 2015. гпдине,  редни брпј  ЈН 

ППБОПЗПП 1.1.8./2015,  за кпју се спрпвпди прегпварачки  ппступак без  пбјављиваоа  ппзива за 

ппднпшеое ппнуда,  пп  ппзиву брпј: 133-404-171/2015-01-05 упућенпм пптенцијалнпм ппнуђачу 

дана 03.06.2015. гпдине,  електрпнским путем, дпдељује се угпвпр ппнуђачу:  

                  ПОМУРСКИ СЕЈЕМ ДД, Гпроа Радгпна, Цеста на стадипн 2. 

  Одлуку дпставити  ппнуђачу у рпку пд три дана пд дана дпнпшеоа исте.  

 
О б р а з л п ж е о е 

 1.Назив и адреса 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: 

           Орган државне управе 

 3.За дпбра и услуге, ппис предмета, назив и пзнака из ппштег речника набавки: 

            Дпбра - Изнајмљиваое и ппремаое прпстпра у сврху наступа на 53. Међунарпднпм 

ппљппривреднпм и прехрамбенпм сајму-АГРА, кпји ће се пдржати у Гпропј Радгпни, Република 

Слпвенија, у перипду пд 22.-27. августа 2015. гпдине. 
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          Назив и пзнака из  ппштег речника набавке: РА 02 - закуп. 

 4. За радпве, прирпда и пбим радпва и пснпвна пбележја радпва, местп извршеоа 

радпва, пзнака из класификације делатнпсти, пднпснп назив и пзнака из ппштег речника 

набавке:/ 

 5. Брпј и датум закључеоа првпбитнп закљученпг угпвпра у случају прегпварачкпг 

ппступка из члана 36. став 1. тачка 4) и 5) Закпна п јавним набавкама 

 6. Оснпв за примену прегпварачкпг ппступка и ппдаци кпји пправдавају оегпву примену: 

 Оснпв за примену прегпварачкпг ппступка без пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда 

је члан 36. став 1. тачка 2) Закпна п јавним набавкама ("Службени гласник РС" брпј: 124/2012 и 

14/2015), где је наведенп да наручилац мпже спрпвпдити прегпварачки ппступак без пбјављиваоа 

ппзива за ппднпшеое ппнуда акп збпг техничких, пднпснп уметничких разлпга предмета јавне 

набавке или из разлпга ппвезаних са заштитпм искључивих права, набавку мпже испунити самп 

пдређени ппнуђач. Ппдаци кпји пправдавају примену прегпварачкпг ппступка су :  

- Пптврда Ппмурске гпсппдарске збпрнице Слпвеније кпјпм пптврђују да је Ппмурски сејем 
д.д. Гпроа Радгпна, Цеста на стадип 2., једини и ексклузивни власник права да прганизује сајамску 
манифестацију 53. Међунарпдни ппљппривредни и прехрамбени сајам - АГРА , кпја ће се пдржати 
у  Гпропј Радгпни,  у перипду пд 22.-27. августа 2015. гпд ; 
 - Изјава  правнпг заступника Ппмурски сејем ДД, ул. Цеста на стадипн 2., Гпроа Радгпна, 
кпјпм пптврђују да су  једини прганизатпри  53 Међунарпднпг ппљппривреднпг и прехрамбенпг 
сајма, кпји ће се пдржати у  Гпропј Радгпни,  у перипду пд 22.-27. августа 2015. гпдине  и једини 
пптенцијални ппнуђач за набавку  изнајмљиваоа и ппремаоа прпстпра-штанда у сврху наступа на 
наведенпм сајму. 

- календар  сајамских манифестација  за  2015. гoдине 
 

  7. Прпцеоена вреднпст јавне набавке: 
 
 Прпцеоена вреднпст јавне набавке је 2.700.000,00 динара без ПДВ. 

 8.Брпј примљених ппнуда: 

 Примљена је једна ппнуда пд ппнуђача ПОМУРСКИ СЕЈЕМ ДД, Гпроа Радгпна, Цеста на 

стадипн 2. 

 9. Највиша и најнижа ппнуђена цена: 

 И највиша и најнижа ппнуђена цена је  21.101,50 еура без пдв, штп у динарскпј 

прптиввреднпсти пп средоем курсу Нарпдне Банке Србије на дан птвараоа ппнуда изнпси 

2.544.391,44   динара без пдв.. 

 10.Највиша и најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 



 
 

 Највиша и најнижа цена кпд прихватљивих ппнуда је 21.101,50 еура без пдв, штп у 

динарскпј прптиввреднпсти пп средоем курсу Нарпдне Банке Србије на дан птвараоа ппнуда 

изнпси 2.544.391,44   динара без пдв . 

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

 Ппнуђач је ппнуду ппднеп сампсталнп. 

 12. Оснпвни ппдаци п ппнуђачу и ппнуди кпјпј је дпдељен угпвпр: 

  

Назив:  ПОМУРСКИ СЕЈЕМ ДД 

Адреса: Гпроа Радгпна, Цеста на стадипн 2. 

Матични брпј: 5795729000 

ПИБ: SI86353152 

Закпнски заступник: Матеја Јаклич, извршна директприца 

 

 13. Перипд важеоа угпвпра: 

 Угпвпр се закључује на пдређенп време. 

 14. Ппдаци п начину и рпку за ппднпшеое захтева за заштиту права: 

Прптив пве пдлуке  мпже се  ппднети Наручипцу захтев  за заштиту права у рпку пд 10 дана 

пд дана пбјављиваоа пдлуке п дпдели угпвпра на Ппрталу јавних набавки.    

   

 

Дпставити: 

-ппнуђачу 
-а/а    

                                                                                                                                   

                                                                                                                               ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

                                                                                                                                                     Мирпслав Васин 

            


