
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

НОВИ САД, БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 16

ПИБ 100716328

Износ Конто
Покретања 

поступка

Закључења 

уговора

Извршења 

уговора

  ДОБРА               7,249,999.66                8,700,000.00      

Службена, радна одећа и средстава за личну 

заштиту запослених у покрајинским 

органима 

5,083,333 6,100,000

Партија 1 Службена и  радна одећара за 

запосленеу покрајинским органима 4,916,666 426124 5,900,000 март мај септембар

Партија 2. Средстава за личну заштиту 

запослених у покрајинским органима 
166,667 426124 200,000 март мај септембар

ОРН:18222000-пословна одећа, 18143000-

заштитна опрема
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 

процењене вредности 

Заштитна и службена обућа за запослене у 

покрајинским оргaнима
2,166,667 426124 2,600,000

отворени 

поступак - 

резервисана 
април мај септембар

ОРН:1880000-обућа
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 

процењене вредности

На основу Закона о безбедности и здраља на раду ("Службени гласник РС", број 101/05 и 91/2015 ,113/2017) члан 7, 11, 15. тачка 5)   Правилника о средствима 

личне заштите на раду, личној заштитној опреми, једообразној одећи, обући и радној одећи и обући за пружање угоститељских услуга. Донео ПС за привреду, 

запошљавање и равноправност полова бр. 133-160-3/2015-01. Одлуке Владе  Аутономне покрајине Војводине број:161-1/2015 о усвајању Акта о процени 

ризика на свим радним местима и у радној околини у покрајинским органима   До процењене вредности дошло се на основу набавки у предходном периоду и 

провере на тржишту. Програм 0606 Подршка органу јавне управе, програмска активност 1009 Безбедност на раду.
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Редн

и 

број

Предмет  набавке

Планирана средства у буџету/фин.плану  без 

ПДВ Износ са ПДВ ( износ 

који се налази у 

буџету)

Датум: 26.01.2021. године

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Врста 

поступка

Оквирни датум 
Податак о 

централизованој 

јавној набавци

1

отворени 

поступак - 

резервисана 

набавка



УСЛУГЕ            14,166,666.67              17,000,000.00      

Израда пројектно-техничке документације за 

реконструкцију ТВ предајника "Иришки 

венац" и изградњу пратећих садржаја у 

непосредној близини реконструисаног 

објекта, са техничком контролом

9,166,667 511451 11,000,000
отворени 

поступак
март април новембар

ОРН:71242000-израда пројеката и нацрта, 

процена тошкова
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 

процењене вредности

Израда Програма промотивних активности и 

Плана медијске комуникације Секретаријата 

за привреду и туризам за 2021 и  2022. годину

5,000,000 423599 6,000,000
отворени 

поступак
март април мај

ОРН:79416000-услуге у области односа са 

јавношћу
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања 

процењене вредности
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Програм 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде, програмска активност 1001 - Подршка развојупредузетништва, малих и средњих предузећа. 

Процењена вредност је на основу испитивања и истраживања тржишта и  на основу набавки у предходном периоду и провере на тржишту

1

Програм 1507 - Уређење и развој у области туризма, програмска активност 1001 - Развој туристичког потенцијала у АПВ. Процењена вредност је на основу 

испитивања и истраживања тржишта и  на основу набавки у предходном периоду и провере на тржишту.Средства су планирана за Израду пројектно-техничке 

документације за реконструкцију ТВ предајника "Иришки венац" и изградњу пратећих садржаја у непосредној близини реконструисаног објекта, са техничком 

контролом. 


