
На основу члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, 
бр. 37/2014, 54/2014, 37/2016, 29/2017, 24/2019 и 66/20), члана 71. Правилника о ближем уређивању 
поступка јавне набавке и поступка набавке на који се Закон о јавним набавкама не примењује у 
Покрајинском секретаријату за привреду и туризам број: 144-404-60/2020-01 од 06.07.2020 и 
Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке и 
поступка набавке на који се Закон о јавним набавкама не примењује у Покрајинском секретаријату за 
привреду и туризам број: 144-404-60-1/2021-01 од 08.02.2021. године 
 покрајински секретар за привреду и туризам, д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ  ПОНУДЕ  

 
I 
 

Уговор  за набавку услуга - Оглашавање активности Секретаријата у двонедељним  
новинама у поступку набавке на  коју се Закон о јавним набавкама не примењује закључиће се са 
понуђачем: 

Дневник-Пољопривредник АД за новинско-издавачку делатност Нови Сад, Булевар 
Ослобођења 81. 
 

II 
Ова Одлука објавиће се на интернет страници наручиоца и доставити понуђачима у року 

од три дана од дана доношења. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је дана 13.12.2021. године донео Одлуку о спровођењу  поступка набавке 
услуга - Оглашавање активности Секретаријата у двонедељним ,  број: 144-404-353/2021-01-02. 

Позив за подношење понуда  упуће је дана  13.12.2021. године путем мејла  на адресе 
потенцијалних понуђача: Дневник-Пољопривредник АД Нови Сад, Булевар Ослобођења 
87.,Хрватска рјеч, Суботица Фра цара Јована Ненада 15/2 и Војвођански магазин Нови Сад, 
Булевар Ослобођења 127/VII. 
 Благовремено, тј. до дана 15.12.2021. године,  примљене је једна понуда понуђача путем 
мејла. 
 Поступак отварања понуда спроведен је дана 16.12.2021. године. Са почетком у 11. часова. 
просторијама Наручиоца, Нови Сад, Булевар Михаjла Пупина бр.16, зграда Покрајинске владе, 
канцеларија бр. 7/II. 

 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 

Покрaјински секретaријaт зa 
привреду и туризам 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
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 Број: 144-404-353/ 2021-01-06 Датум: 16.12. 2021.године 
 
 



Отварање понуда спровела је  Весна Морача у складу са Одлуком о спровођењу поступка 
бој:144-404- 353/2021-01-02 од   13.12. 2021. године, након чега је сачињен Записник о отварању 
понуда број:144-404-353/2021-01-4 од 16.12.2021. године и  Извештај о пристиглим понудама број: 
144-404-353/2021-01-05 од 16.12.2021. године. 
 
 У Извештају о пристиглим понудама констатовано је  следеће: 
 
1. Основни подаци о понуђачу и понуди: 

1.Основни подаци о пунуђачу: 

Име и презиме:  Дневник-Пољопривредник АД за новинско-
издавачку делатност Нови Сад 
 

Адреса: Нови Сад, Булевар Ослобођења 81 

 

Матични број: 08582840 

ПИБ: 100725771 

Законски заступник 
Др Гордана Радовић, директор 

Подаци из понуде: 

Број под 
којимје 
понуда 

заведена 

Назив или шифра 
понуђача 

Понуђена цена и други подаци из 
понуде 

1407 Дневник-Пољопривредник АД за 
новинско-издавачку делатност Нови Сад, 

Булевар Ослобођења 81 
 

Предмет: Оглашавање акивности 
секретаријата у двонедељним 
новинама-половина колор стране 

Укупна цена у динарима без пдв:   
48.010,00 динара 

пдв: 9.602,00 динара 

Укупна цена у динарима без пдв:   
57.612,00 динара 

Начин, услови и рок плаћања: 
безготовински,  у року од 45 дана 
од дана ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА И 
ДОСТАВЉАЊА ПРЕДРАЧУНА 

Рок извршења услуге:31.12.2021. 
године 

 

 



2.Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:/ 
 
3. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена:/ 

 а) Ранг листа понуђача : 

Назив/име понуђача Укупна понуђена цена без пдв 

1. 

Дневник-Пољопривредник АД за 
новинско-издавачку делатност Нови Сад, 

Булевар Ослобођења 81 
 

48.010,00 динара 

 
4. Након прегледа и оцене понуде, утврђено је да су у поступку набавке услуга - Оглашавање 
активности Секретаријата у двонедељним  новинама, понуђач Дневник-Пољопривредник АД за 
новинско-издавачку делатност Нови Сад, Булевар Ослобођења 81. , доставио  понуду  заведену 
под бројем 1407 oд 14.12.2021. која је прихватљива и одговара захтевим Наручиоца., те је донета 
одлука као у диспозитиву. 

 
 

  УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

  Против ове Одлуке не може се изјавити жалба, већ се може покренути упрвни спор 
подношењем тужбе Управном суду. 

 

 
  

                                                                                                                                     ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР  
                                                                                                                                    др Ненад Иванишевић  

 
 

 
Обрадила: Весна Морача  

Контролисала: Весна Грковић  

Одобрио: Александар Борковић   

 


