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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: 133-404-80/2014-01-08 пд 

31.03. 2015. гпдине, ппкрајински секретар за привреду, заппшљаваое и равнпправнпст пплпва 

дпнпси  

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  
Р.бр. ЈН ППБОПЗПП 1.1.5./2015 

 
 
 у  ппступку јавне набавке  набавке дпбара –  Изнајмљиваое и ппремаое прпстпра – 

штанда у сврху наступа  на сајамским манифестацијама , кпје прганизује  Нпвпсадски сајам у 2015. 

гпдини, пбликпвана пп партијама пд 1) дп 7) и тп: 

                Партија 1- Изнајмљиваое и ппремаое прпстпра – штанда у сврху наступа Ппкрајинскпг 
секретаријата за  културу и јавнп инфпрмисаое на 21.Међунарпднпм сајму „Салпн коига и арт 
експп“ кпји се пдржава у Нпвпм Саду у перипду пд 18. дп 25. априла. 2015. гпдине  

  Партија 2- Изнајмљиваое и ппремаое прпстпра – штанда у сврху наступа Ппкрајинскпг 
секретаријата за привреду, заппшљаваое и равнпправнпст пплпва и Ппкрајинскпг секретаријата за 
ппљппривреду, впдппривреду и шумарствп на 82.Међунарпднпм ппљппривреднпм сајму, кпји се 
пдржава у Нпвпм Саду у перипду пд 09. дп 15. маја 2015. гпдине 

                                       Партија 3- Изнајмљиваое и ппремаое прпстпра – штанда у сврху наступа Ппкрајинскпг  
секретаријата за привреду, заппшљаваое и равнпправнпст пплпва и Туристичке прганизације 
Впјвпдине на  48. Међунарпднпм сајму туризма, кпји се пдржава у Нпвпм Саду у перипду пд 08. 
дп 10. пктпбра 2015. гпдине 

                 Партија 4-  Изнајмљиваое и ппремаое прпстпра – штанда у сврху наступа Ппкрајинскпг 
секретаријата за привреду, заппшљаваое и равнпправнпст пплпва на 6. Међунарпднпм сајму 
кпоарства и серсана, кпји се пдржава у Нпвпм Саду у перипду пд 08. дп 10. пктпбра 2015. гпдине  

                 Партија 5- Изнајмљиваое и ппремаое прпстпра – штанда у сврху наступа Ппкрајинскпг 
секретаријата за урбанизам, градитељствп и заштиту живптне средине на 23. Међунарпднпм 
сајму „Екп свет“ кпји се пдржава у Нпвпм Саду у перипду пд 07. дп 11. пктпбра 2015. гпдине  
             Партија 6- Изнајмљиваое и ппремаое прпстпра – штанда у сврху наступа Ппкрајинскпг 
секретаријата за привреду, заппшљаваое и равнпправнпст пплпва, Ппкрајинскпг секретаријата 
за енергетику и минералне сирпвине и Ппкрајинскпг секретаријата за регипналну и међунарпдну 
сарадои 9. Међунарпднпм сајму инвестиција „ИНВЕСТЕКСПО“, кпји се пдржава у Нпвпм Саду у 
перипду пд 27. дп 29. пктпбра. 2015. гпдине 

Партија 7- Изнајмљиваое и ппремаое прпстпра – штанда у сврху наступа Ппкрајинскпг 
секретаријата за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине-наципналне заједнице на 
12. Међунарпднпм сајму пбразпваоа „ПУТОКАЗИ“ кпји се пдржава у Нпвпм Саду у перипду пд 
19. дп 20. нпвембра  2015. гпдине 



 
 

                редни брпј  ЈН ОП 1.1.5./2015  за кпју је  спрпвпден прегпварачки ппступак без 
пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда,  пп ппзиву брпј: 133-404-80/2015-01-04, и пбавештеоу 
п ппкретаоу прегпварачкпг ппступка без пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда, пбјављенпм 
на Ппрталу јавних набавки, интернет страници наручипца   дана 11.03.2015. гпдине,  ДОДЕЉУЈЕ СЕ 
угпвпр за Партију 1, Партију 2, Партију 3 Партију 4, Партију 5, Партију 6, и  Партију 7,ппнуђачу:  
 
                  Акципнарскп друштвп за приређиваое сајмпва и излпжби „Нпвпсадски сајам“ Нпви 

Сад , Хајдук Вељкпва 11. 

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

 
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.сприв.впјвпдина.гпв.рс 

 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 – штанда у сврху наступа  на сајамским 
манифестацијама , кпје прганизује  Нпвпсадски сајам у 2015. гпдини, пбликпвана пп партијама пд 
1) дп 7).тп: 
                Партија 1- Изнајмљиваое и ппремаое прпстпра – штанда у сврху наступа Ппкрајинскпг 
секретаријата за  културу и јавнп инфпрмисаое на 21.Међунарпднпм сајму „Салпн коига и арт 
експп“ кпји се пдржава у Нпвпм Саду у перипду пд 18. дп 25. априла. 2015. гпдине  

Општи речник набавке:   РА 02-закуп 
 
  Партија 2- Изнајмљиваое и ппремаое прпстпра – штанда у сврху наступа Ппкрајинскпг 

секретаријата за привреду, заппшљаваое и равнпправнпст пплпва и Ппкрајинскпг секретаријата за 
ппљппривреду, впдппривреду и шумарствп на 82.Међунарпднпм ппљппривреднпм сајму, кпји се 
пдржава у Нпвпм Саду у перипду пд 09. дп 15. маја 2015. гпдине 

Општи речник набавке:   РА 02-закуп 
 

                                       Партија 3- Изнајмљиваое и ппремаое прпстпра – штанда у сврху наступа Ппкрајинскпг  
секретаријата за привреду, заппшљаваое и равнпправнпст пплпва и Туристичке прганизације 
Впјвпдине на  48. Међунарпднпм сајму туризма, кпји се пдржава у Нпвпм Саду у перипду пд 08. 
дп 10. пктпбра 2015. гпдине 

                  Општи речник набавке:   РА 02-закуп 
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    Партија 4-  Изнајмљиваое и ппремаое прпстпра – штанда у сврху наступа Ппкрајинскпг 
секретаријата за привреду, заппшљаваое и равнпправнпст пплпва на 6. Међунарпднпм сајму 
кпоарства и серсана, кпји се пдржава у Нпвпм Саду у перипду пд 08. дп 10. пктпбра 2015. гпдине 

   Општи речник набавке:   РА 02-закуп 
 

                 Партија 5- Изнајмљиваое и ппремаое прпстпра – штанда у сврху наступа Ппкрајинскпг 
секретаријата за урбанизам, градитељствп и заштиту живптне средине на 23. Међунарпднпм 
сајму „Екп свет“ кпји се пдржава у Нпвпм Саду у перипду пд 07. дп 11. пктпбра 2015. гпдине  

 Општи речник набавке:   РА 02-закуп 
 

             Партија 6- Изнајмљиваое и ппремаое прпстпра – штанда у сврху наступа Ппкрајинскпг 
секретаријата за привреду, заппшљаваое и равнпправнпст пплпва, Ппкрајинскпг секретаријата 
за енергетику и минералне сирпвине и Ппкрајинскпг секретаријата за регипналну и међунарпдну 
сарадои 9. Међунарпднпм сајму инвестиција „ИНВЕСТЕКСПО“, кпји се пдржава у Нпвпм Саду у 
перипду пд 27. дп 29. пктпбра. 2015. гпдине 

Општи речник набавке:   РА 02-закуп 
 
Партија 7- Изнајмљиваое и ппремаое прпстпра – штанда у сврху наступа Ппкрајинскпг 

секретаријата за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине-наципналне заједнице на 
12. Међунарпднпм сајму пбразпваоа „ПУТОКАЗИ“ кпји се пдржава у Нпвпм Саду у перипду пд 
19. дп 20. нпвембра  2015. гпдине 

 Општи речник 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), 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.  

Наручилац је применип наведени ппступак из разлпга штп  је наведени ппнуђач једини 
прганизатпр  сајамских манифестација , кпје се прганизују   у 2015. гпдини  и једини пптенцијални 
ппнуђач кпји мпже реализпвати набавку  изнајмљиваое и ппремаое прпстпра-штанда на 
наведеним сајмамским манифестацијама. 

 
Дпкази кпјима се пптврђују навпди из пбразлпжеоа захтева за ппкретаое прегпварачкпг 

ппступка без пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда су: 



 
 

- Пптврда Привредне кпмпре Впјвпдине брпј. 02/1-37/2015 пд 05.02.2015. гпдине  кпјпм 
пптврђују да је Акципнарскпг друштва за приређиваое сајмпва и излпжби  „Нпвпсадски сајам“ 
Нпви Сад, Нпви Сад, Хајдук Вељкпва 11, једини и ексклузивни власник права да прганизује 
сајамску манифестације, кпје се пдржавају  у 2015. гпдини; 

 
 - Изјава  Акципнарскпг друштва за приређиваое сајмпва и излпжби „Нпвпсадски сајам“ 
Нпви Сад, Хајдук Вељкпва 11., брпј 124/2015 пд 05.02.2015. гпдине, кпјпм пптврђују да су  једини 
прганизатпри  сајамских манифестација у 2015. гпдини  и једини пптенцијални ппнуђач за набавку  
изнајмљиваоа и ппремаоа прпстпра-штанда у сврху наступа на наведеним сајамским 
манифестацијама. 
 

- календар  сајамских манифестација  за  2015. гпдину. 
 

  7. Прпцеоена вреднпст јавне набавке: 

 Прпцеоена вреднпст јавне набавке из тачке I. пве пдлуке изнпси 18.916.334,00  
динара без пдв и тп: 

Партија 1 -   1.166.667,00 динара 
Партија 2 -   5.416.667,00 динара 
Партија 3 -   5.416.667,00 динара 
Партија 4-    2.500.00,00 динара 
Партија 5-        583.000,00 динара 
Партија 6-    3.333.333,00 динара 
Партија 7-        500.000,00 динара 

 

 8.Брпј примљених ппнуда: 

 Примљена је једна ппнуда за све 7 партија ппнуђача  Акципнарскпг друштва за 

приређиваое сајмпва и излпжби  „Нпвпсадски сајам“ Нпви Сад, Нпви Сад, Хајдук Вељкпва 11. 

 9. Највиша и најнижа ппнуђена цена: 

 Партија 1 - Изнајмљиваое и ппремаое прпстпра – штанда у сврху наступа Ппкрајинскпг 
секретаријата за  културу и јавнп инфпрмисаое на 21.Међунарпднпм сајму „Салпн коига и арт 
експп“ кпји се пдржава у Нпвпм Саду у перипду пд 18. дп 25. априла. 2015. гпдине  
 И највиша и најнижа ппнуђена цена је 1.121.650,00 динара   без пдв. 

Партија 2- Изнајмљиваое и ппремаое прпстпра – штанда у сврху наступа Ппкрајинскпг 
секретаријата за привреду, заппшљаваое и равнпправнпст пплпва и Ппкрајинскпг секретаријата за 
ппљппривреду, впдппривреду и шумарствп на 82.Међунарпднпм ппљппривреднпм сајму, кпји се 
пдржава у Нпвпм Саду у перипду пд 09. дп 15. маја 2015. гпдине 
 И највиша и најнижа ппнуђена цена је 5.410.600,00 динара    без пдв. 

                                       Партија 3- Изнајмљиваое и ппремаое прпстпра – штанда у сврху наступа Ппкрајинскпг  
секретаријата за привреду, заппшљаваое и равнпправнпст пплпва и Туристичке прганизације 
Впјвпдине на  48. Међунарпднпм сајму туризма, кпји се пдржава у Нпвпм Саду у перипду пд 08. 
дп 10. пктпбра 2015. гпдине 

 И највиша и најнижа ппнуђена цена је 5.074.500,00 динара    без пдв. 



 
 

Партија 4-  Изнајмљиваое и ппремаое прпстпра – штанда у сврху наступа Ппкрајинскпг 
секретаријата за привреду, заппшљаваое и равнпправнпст пплпва на 6. Међунарпднпм сајму 
кпоарства и серсана, кпји се пдржава у Нпвпм Саду у перипду пд 08. дп 10. пктпбра 2015. гпдине 
 И највиша и најнижа ппнуђена цена је 2.249.000,00 динара   без пдв. 

Партија 5- Изнајмљиваое и ппремаое прпстпра – штанда у сврху наступа Ппкрајинскпг 
секретаријата за урбанизам, градитељствп и заштиту живптне средине на 23. Међунарпднпм 
сајму „Екп свет“ кпји се пдржава у Нпвпм Саду у перипду пд 07. дп 11. пктпбра 2015. гпдине  

 И највиша и најнижа ппнуђена цена је 578.000,00 динара    без пдв. 

             Партија 6- Изнајмљиваое и ппремаое прпстпра – штанда у сврху наступа Ппкрајинскпг 
секретаријата за привреду, заппшљаваое и равнпправнпст пплпва, Ппкрајинскпг секретаријата 
за енергетику и минералне сирпвине и Ппкрајинскпг секретаријата за регипналну и међунарпдну 
сарадои 9. Међунарпднпм сајму инвестиција „ИНВЕСТЕКСПО“, кпји се пдржава у Нпвпм Саду у 
перипду пд 27. дп 29. пктпбра. 2015. гпдине 

 И највиша и најнижа ппнуђена цена је 3.328.990,00 динара   без пдв. 

Партија 7- Изнајмљиваое и ппремаое прпстпра – штанда у сврху наступа Ппкрајинскпг 
секретаријата за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине-наципналне заједнице на 
12. Међунарпднпм сајму пбразпваоа „ПУТОКАЗИ“ кпји се пдржава у Нпвпм Саду у перипду пд 
19. дп 20. нпвембра  2015. гпдине 

 И највиша и најнижа ппнуђена цена је 499.730,00 динара    без пдв. 

 10.Највиша и најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивигх ппнуда: 

 Партија 1 - Изнајмљиваое и ппремаое прпстпра – штанда у сврху наступа Ппкрајинскпг 
секретаријата за  културу и јавнп инфпрмисаое на 21.Међунарпднпм сајму „Салпн коига и арт 
експп“ кпји се пдржава у Нпвпм Саду у перипду пд 18. дп 25. априла. 2015. гпдине  
 И највиша и најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда је 1.121.650,00 динара   без 

пдв. 

Партија 2- Изнајмљиваое и ппремаое прпстпра – штанда у сврху наступа Ппкрајинскпг 
секретаријата за привреду, заппшљаваое и равнпправнпст пплпва и Ппкрајинскпг секретаријата за 
ппљппривреду, впдппривреду и шумарствп на 82.Међунарпднпм ппљппривреднпм сајму, кпји се 
пдржава у Нпвпм Саду у перипду пд 09. дп 15. маја 2015. гпдине 
 И највиша и најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда је 5.410.600,00 динара    без 

пдв. 

                                       Партија 3- Изнајмљиваое и ппремаое прпстпра – штанда у сврху наступа Ппкрајинскпг  
секретаријата за привреду, заппшљаваое и равнпправнпст пплпва и Туристичке прганизације 
Впјвпдине на  48. Међунарпднпм сајму туризма, кпји се пдржава у Нпвпм Саду у перипду пд 08. 
дп 10. пктпбра 2015. гпдине 

 И највиша и најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда је 5.074.500,00 динара    без 

пдв. 

Партија 4-  Изнајмљиваое и ппремаое прпстпра – штанда у сврху наступа Ппкрајинскпг 
секретаријата за привреду, заппшљаваое и равнпправнпст пплпва на 6. Међунарпднпм сајму 
кпоарства и серсана, кпји се пдржава у Нпвпм Саду у перипду пд 08. дп 10. пктпбра 2015. гпдине 



 
 

 И највиша и најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда је 2.249.000,00 динара   без 

пдв. 

Партија 5- Изнајмљиваое и ппремаое прпстпра – штанда у сврху наступа Ппкрајинскпг 
секретаријата за урбанизам, градитељствп и заштиту живптне средине на 23. Међунарпднпм 
сајму „Екп свет“ кпји се пдржава у Нпвпм Саду у перипду пд 07. дп 11. пктпбра 2015. гпдине  

 И највиша и најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда је 578.000,00 динара    без 

пдв. 

             Партија 6- Изнајмљиваое и ппремаое прпстпра – штанда у сврху наступа Ппкрајинскпг 
секретаријата за привреду, заппшљаваое и равнпправнпст пплпва, Ппкрајинскпг секретаријата 
за енергетику и минералне сирпвине и Ппкрајинскпг секретаријата за регипналну и међунарпдну 
сарадои 9. Међунарпднпм сајму инвестиција „ИНВЕСТЕКСПО“, кпји се пдржава у Нпвпм Саду у 
перипду пд 27. дп 29. пктпбра. 2015. гпдине 

 И највиша и најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда је 3.328.990,00 динара   без 

пдв. 

Партија 7- Изнајмљиваое и ппремаое прпстпра – штанда у сврху наступа Ппкрајинскпг 
секретаријата за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине-наципналне заједнице на 
12. Међунарпднпм сајму пбразпваоа „ПУТОКАЗИ“ кпји се пдржава у Нпвпм Саду у перипду пд 
19. дп 20. нпвембра  2015. гпдине 

 И највиша и најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда је 499.730,00 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:  Акционарско друштво за приређивање сајмова 

и изложби „Новосадски сајам“ Нови Сад 

Адреса: Нови Сад, Хајдук Вељкова 11 

Матични број: 08044473 

ПИБ: 101646656 

Законски заступник: мр Слободан Цветковић 

 

 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:  

Акципнарскп друштвп за приређиваое сајмпва и излпжби  
„Нпвпсадски сајам“ Нпви Сад  
Хајдук Вељкпва 11 
-архиви                                                                                                                        ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР                  
                                                                                                           
                                                                                                                                                 Мирпслав Васин 
            


