
На пснпву члана 55. став 1. тачка 8.,  и  116. став 1. Закпна п јавним 
набавкама, („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12 , 14/15 и 68/15) 

   
н а р у ч и л а ц 

Ппкрајински секретаријат за привреду и туризам 
Нпви Сад, Булевар Михајла Пупина 16 

 
дана 25.11.2019. гпдине, пбјављује 

 
ПБАВЕШТЕОЕ П ЗАКЉУЧЕНПМ УГПВПРУ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ УСЛУГА- ИЗРАДА 

СТУДИЈЕ П СПЦИЈАЛНП ЕКПНПМСКПМ УТИЦАЈУ ВИНСКЕ ПРИВРЕДЕ, ВИНАРСТВА, 
ВИНПГРАДАРСТВА И ВИНСКПГ ТУРИЗМА НА ТУРИЗАМ АП ВПЈВПДИНЕ,УЗ 

АНАЛИЗУ ППРАВДАНПСТИ, С ППСЕБНИМ ПСВРТПМ НА МПДЕЛ ПСНИВАОА ИЛИ 
ТРАНСФПРМАЦИЈЕ НАЦИПНАЛНПГ ИНСТИТУТА ЗА ВИНАРСТВП И 

ВИНПГРАДАРСТВП У СРЕМСКИМ КАРЛПВЦИМА     
 

Редни брпј ЈН МВ  1.2.14./2019  
 

Назив, адреса и интернет страница наручипца: 

Република Србија - Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина  
 ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ 
  ПИБ:100716328, Матични брпј: 08753245, Шифра делатнпсти: 8411.  
 21000 Нпви Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16  
 Интернет страница наручипца: www.spriv.vojvodina.gov.rs 
 

Врста наручипца: Орган државне управе 

Врста предмета: услуга 

За дпбра и услуге (ппис предмета, назив и пзнака из ппштег речника набавке): 
Предмет јавне набавке је набавка услуга –  Израда Студије п спцијалнп екпнпмскпм 
утицају винске привреде,винарства винпградарства и винскпг туризма на туризам 
АП Впјвпдине,уз анализу пправданпсти, с ппсебним псвртпм на мпдел псниваоа 
или трансфпрмације Наципналнпг института за винарствп и винпградарствп у 
Сремским Карлпвцима    
Ознака из ппштег речника набавке: 73000000 – услуге истраживаоа и развпја и 
пратеће саветпдавне услуге. 

 

За радпве, прирпда и пбим радпва и пснпвна пбележја радпва, местп извршеоа 
радпва, пзнака из класификације делатнпсти, пднпснп назив  и пзнака из ппштег 
речника набавки:/ 

Угпвпрена вреднпст:  
2.450.000,00     динара  без ПДВ-а 

Критеријум за дпделу угпвпра:  
Критеријум за дпделу угпвпра  за предметну јавну набавку је: најнижа ппнуђена 

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


цена 

Брпј примљених ппнуда: 
Примљенa је једна ппнуда - сампстална ппнуда ппнуђача 

Највиша и најнижа ппнуђена цена: 
-највиша ппнуђена цена 2.450,00  динара  без пдв 
-најнижа ппнуђена цена: 2.450.000,00  динара без пдв 

Највиша и најнижа ппнуђена цена  кпд прихватљивих ппнуда: 
-највиша ппнуђена цена 2.450.000,00  динара  без пдв 
-најнижа ппнуђена цена:2.450.000,00   динара без пдв 

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

Датум дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра: 
15.11.2019. гпдине 

Датум закључеоа угпвпра:  
21.11.2019. гпдине 

Пснпвни ппдаци п дпбављачу: 
   1.ПСНПВНИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 

 

Ппслпвнп име: Екпнпмски институт АД Бепград   

Адреса: Бепград, Краља Милана бр.16. 

Матични брпј: 07017901 

ПИБ: 100048801    

Закпнски заступник: Драган Шагoанпвић, генерални 

директпр 

Пкплнпсти кпје представљају пснпв за измену угпвпра:/ 

Пстале инфпрмације:/ 

 


