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 БРОЈ: 133-404-85/2016-01-07 
 

ДАТУМ:  06.05. 2016. гпдине 

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

бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Извещтаја п струшнпј пцени ппнуда  брпј: 133-404-85/2016-01-06 пд 

28.04.2016. гпдине,  ппкрајински секретар за привреду, заппщљаваое и равнпправнпст пплпва, д п 

н п с и  

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
-резервисана јавна набавка- 

 
Р.бр. ЈН ОП 1.1.1./2016 

 
Угпвпр п јавнпј набавци дпбара – Службена, радна пдећа и ппрема за лишну защтиту  

заппслених у ппкрајинским прганима управе, редни брпј  ЈН ОП 1.1.1./2016, у птвпренпм ппступку 

јавне набавке, на пснпву Ппзива за ппднпщеое ппнуда пбјављенпг на Ппрталу јавних набавки и 

интернет страници Нарушипца дана 28.03.2016. гпдине, дпдељује се следећем ппнуђашу: 

 Предузеће за прпфесипналну рехабилитацију и заппшљаваое пспба са инвалидитетпм 

дпп Маневар Нпви Сад, Нпви Сад, Илије Огоанпвића 16., ппнуда брпј 6003 заведена у писарници 

ппкрајинских пргана дана 27.04.2016. гпдине. 

Одлуку пбјавити на Ппрталу јавних набавки и интернет страници  Нарушипца у рпку пд три 
дана пд дана дпнпщеоа исте. 

 
О б р а з л п ж е о е 

Нарушилац је дана 24.03.2016. гпдине дпнеп Одлуку п ппкретаоу птвпренпг ппступка јавне 
набавке дпбара – Службена, радна пдећа и ппрема за лишну защтиту заппслених у ппкрајинским 
прганима управе, брпј: 133-404-85/2016-01-01. 

Ппзив за ппднпщеое ппнуда  пбјављен је на Ппрталу јавних набавки и интернет страници 
Нарушипца дана 28.03.2016. гпдине. 
 Благпвременп, тј. дп дана 27.04.2016. гпдине, дп 10.00 шаспва примљена  је једна ппнуда  
ппнуђаша, и тп : 
 

Ред. 

брпј 

Брпј ппд кпјим је 

ппнуда заведена 

Назив или щифра 

ппнуђаша 

Датум 

Пријема 

Час 

 6003 Предузеће за 

професионалну 

рехабилитацију и 

27.04.2016. 09.00 



 
 

1. запошљавање особа са 

инвалидитетом доо 

Маневар Нови Сад, 

Нови Сад, Илије 

Огњановића 16. 

 
 
 Кпмисија за јавну набавку спрпвела је ппступак јавнпг птвараоа ппнуда и сашинила 
Записник п птвараоу ппнуда брпј: 133-404-85/2016-01-05 пд 27.04.2016. гпдине и сашинила писани 
Извещтај п струшнпј пцени ппнуда брпј: 133-404-85/2016-01-06 пд 28.04.2016. гпдине. 
 
 У Извещтају п струшнпј пцени ппнуда Кпмисија је кпнстатпвала следеће: 
 
               1)Предмет  јавне набавке: 

 Јавна набавка дпбара -  Службена, радна пдећа и ппрема за лишну защтиту заппслених у 

ппкрајинским прганима управе , редни брпј  ЈН ОП 1.1.1./2016. 

 Назив и пзнака из ппщтег решника набавки: : 18222000 – ппслпвна пдећа, 18110000-радна 

пдећа.   

 2)Ппдаци из плана набавке кпји се пднпсе на предметну јавну набавку: 

редни брпј ЈН ЈН 0П 1.1.1./2016 

предмет ЈН дпбра 

изнпс планираних средстава  за ЈН 4.552.500,00   динара без пдв 

ппдацип апрппријацији у бучету, пднпснп 

финансијскпм плану за плаћаое 

извпр финансираоа - 01 00 Прихпди из бучета  

кпнтп: 426124 

прпцеоена вреднпст ЈН, на гпдищоем нивпу и 

укупнп 

4.552.500,00      

4.552.500,00       

врста ппступка набавке птвпрени ппступак јавне набавке  

пквирни датум ппкретаоа ппступка март 2016 

пквирни датум закљушеоа угпвпра април 2016 

пквирни датум изврщеоа угпвпра јули 2016 

3)Прпцеоена вреднпст јавне набавке: 

               Прпцеоена вреднпст јавне набавке је 4.552.500,00  динара, без пдв. 



 
 

4)Оснпвни ппдаци п ппнуђачима: 

За јавну набавку дпбара - Службена, радна пдећа и ппрема за лишну защтиту заппслених у 

ппкрајинским прганима управе , редни брпј  ЈН ОП 1.1.1./2016, ппднетa je једна ппнуда, и тп: 

1.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив: Предузеће за прпфесипналну рехабилитацију и 

заппщљаваое пспба са инвалидитетпм дпп 

Маневар Нпви Сад 

Адреса: Нпви Сад, Илије Огоанпвића 16 

Матични број: 20129336 

ПИБ: 104293608 

Законски заступник: Драган Дращкпвић, директпр 

 

 5)Ппнуде кпје су пдбијене, разлпзи за оихпвп пдбијаое и ппнуђена цена тих ппнуда:/ 

6) Акп је ппнуда пдбијена збпг непбичајенп ниске цене, детаљнп пбразлпжеое-начин на 

кпји је утврђена та цена:/ 

7)Начин примене метпдплпгије дпделе ппндера: 

Схпднп делу 5) Критеријуми за дпделу угпвпра Кпнкурсне дпкументације  за јавну набавку 

дпбара  -  Службена, радна пдећа и ппрема за лишну защтиту заппслених у ппкрајинским прганима 

управе, редни брпј  ЈН ОП 1.1.1/2016. критеријум за дпделу угпвпра је најнижа ппнуђена цена. 

               Ранг листа ппнуђаша кпји су дпставили прихватљиве ппнуде: 

Ред.бр. Број под којим је понуда 

заведена 

Назив односно шифра 

понуђача 

Укупна понуђена 

цена без пдв 

1. 6003 Предузеће за прпфесипналну 

рехабилитацију и 

заппщљаваое пспба са 

инвалидитетпм дпп Маневар 

Нпви Сад, Илије Огоанпвића 

16 

4.491.170,00 

8)Назив ппнуђача кпме се дпдељује угпвпр, а акп је ппнуђач навеп да ће набавку 

извршити уз ппмпћ ппдизвпђача и сваки деп угпвпра кпји ће извршити ппдизвпђач 



 
 

    Кпмисија кпнстатује да је ппнуда ппнуђаша Предузеће за прпфесипналну рехабилитацију и 
заппщљаваое пспба са инвалидитетпм дпп Маневар Нпви Сад, Илије Огоанпвића 16. заведена у 
писарници ппкрајинских пргана ппд брпјем 6003 пд 27.04.2016. гпдине прихватљива, те предлаже 
ппкрајинскпм секретару за привреду, заппщљаваое и равнпправнпст пплпва да се у птвпренпм 
ппступку јавне набавке дпбара - Службена, радна пдећа и ппрема за лишну защтиту заппслених у 
ппкрајинским прганима управе, редни брпј  ЈН ОП 1.1.1./2016., Угпвпр дпдели наведенпм ппнуђашу. 

 
 Ппнуђаш је ппнуду ппднеп сампсталнп. 
 

Овлащћенп лице Нарушипца прихватилп је Предлпг Кпмисије те је на пснпву пвлащћеоа из 

шлна 108. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

дпнелп пдлуку кап у дисппзитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Прптив пве пдлуке ппнуђаш мпже ппднети захтев за защтиту права у рпку пд десет дана пд 
дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних набавки. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
                                                                                                  

                                                                                     
                                                                                                                                Мирпслав Васин 

 

 

Дпставити: 
 1. пбјавити на Ппрталу јавних набавки. 
 2. за дпкументацију/архиву. 
  


