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    На пснпву шлана 108.став 1. Закпна п јавним набавкама, („Службени гласник Републике 

Србије” бр. 124/2012 и 14/2015) и Извещтаја п струшнпј пцени ппнуда  брпј: 133-404-163/2015-01-

08 пд 08.06. 2015. гпдине, ппкрајински секретар за привреду, заппщљаваое и равнпправнпст 

пплпва дпнпси  

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  
Р.бр. ЈН ППБОПЗПП 1.2.7./2015 

 
 

  Угпвпр п јавнпј набавци услуга –  прганизација пдржаваоа пбука за унапређеое квалитета 

рада и услуга кпје се пружају женама у ситуацији насиља  ДОДЕЉУЈЕ се ппнуђашу ХОТЕЛ НОВИ САД 

ДОО, Нпви Сад, Булевар Јаще Тпмића 1. 

      Одлуку дпставити  ппнуђашу  у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа.  

 
О б р а з л п ж е о е 

 
   1)Предмет јавне набавке: 

 Предмет јавне набавке  је набавка услуга –   прганизација пдржаваоа пбука за унапређеое 

квалитета рада и услуга кпје се пружају женама у ситуацији насиља  

                Опщти решник набавке:  FA04 -  за пптребе пбуке 
 

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

редни брпј ЈН ЈН ОП.2.7./2015 

предмет ЈН услуга 

изнпс планираних средстава  за ЈН 2.250.000,00   динара без пдв 

ппдацип апрппријацији у бучету, пднпснп 

финансијскпм плану за плаћаое 

извпр финансираоа - 01 00 Прихпди из бучета  

кпнтп: 423599 

прпцеоена вреднпст ЈН, на гпдищоем нивпу и 

укупнп 

2.250.000,00            

2.250.000,00             



 
 

врста ппступка набавке птвпрени ппступак 

пквирни датум ппкретаоа ппступка март 2015 

пквирни датум закљушеоа угпвпра април 2015 

пквирни датум изврщеоа угпвпра нпвембар 2015 

 

3)Прпцеоена вреднпст јавне набавке: 

Прпцеоена вреднпст јавне набавке  изнпси 2.250.000,00  динара без пдв.  
 
4)Евентуална пдступаоа пд плана набавки са пбразлпжеоем: 

Одступаоа пд Плана набавки је билп у делу кпје се пднпси на пквирне датуме везане за 

ппкретаое ппступка и закљушеое угпвпра и врсту ппступка набавке из разлпга щтп је птвпрени 

ппступак јавне набавке пбустављен накпн шега је ппкренут прегпварашки ппступак без 

пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда. 

5)Акп је спрпведен ппступак кпји није птвпрени или рестриктивни ппступак, разлпге и 

пкплнпсти кпје пправдавају примену тпг ппступка: 

Нарушилац је спрпвеп прегпварашки ппступак без пбјављиваоа  ппзива за ппднпщеое 
ппнуда  схпднп шлану 36. став 1. ташка 1.) Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, брпј 
124/2012 и 14/2015), где је предвиђенп  да нарушилац мпже спрпвпдити прегпварашки ппступак 
без пбјављиваоа  ппзива за ппднпщеое ппнуда акп у птвпренпм, пднпснп рестриктивнпм 
ппступку није дпбип ниједну ппнуду, пднпснп ниједну пријаву или су све ппнуде непдгпварајуће, 
ппд услпвпм да се првпбитнп пдређен предмет јавне набавке и услпви за ушещће у ппступку, 
технишке спецификације и критеријуми за дпделу угпвпра не меоају.  

Нарушилац је применип наведени ппступак из разлпга щтп  је претхпднп спрпвеп птвпрени 
ппступак у кпме је бип пбјављен ппзив за ппднпщеое ппнуда и на исти се није јавип ниједан 
ппнуђаш, пднпснп није прибављена ниједна ппнуда. Нарушилац је накпн кпнашнпсти пдлуке п 
пбустави птвпренпг ппступка дана 22.05.2015. гпдине дпнеп Одлуку п ппкретаоу прегпварашкпг 
ппступка без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда. 

 
6)Акп се ппступак јавне набавке спрпвпди заједнп са другим наручипцем у складу са 

чланпм 50. Закпна п јавним набавкама, пснпвни ппдаци п тпм наручипцу:/ 

7) У ппступку јавне набавке учествпвап је један ппнуђач. 

8.Оснпвни ппдаци п ппнуђачу: 

 1.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив:  Хотел Нови Сад доо 



 
 

Адреса: Нови Сад, Булевар Јаше Томића 1 

Матишни брпј: 08149011 

ПИБ: 101704400 

Закпнски заступник: Саща Крајнпвић, директпр 

 

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

10)Акп је ппнуда пдбијена збпг неубичајенп ниске цене, детаљнп пбразлпжеое-начин на 

кпји је утврђена та цена:/ 

11)Начин примене метпдплпгије дпделе ппндера: 

Схпднп делу 6) ташка 18) Кпнкурсне дпкументације  за јавну набавку услуга - прганизација 

пдржаваоа пбука за унапређеое квалитета рада и услуга кпје се пружају женама у ситуацији 

насиља, редни брпј  ЈН ППБОПЗПП  1.2.7./2015. критеријум за дпделу угпвпра з је најнижа 

ппнуђена цена. 

             У прегпварашкпм ппступку прегпваралп се п цени са присутним пвлащћеним представникпм 

ппнуђаша и тп у  два круга, усменп, такп щтп ће се представник ппнуђаш изјаснити да ли пстаје при 

датпј цени или је смаоује и кплика је кпнашна цена, какп је тп предвиђенп Кпнкурснпм 

дпкументацијпм. Цене п кпјима се пвлащћени представник ппнуђаша усменп изјаснип у првпм и 

другпм кругу  су унете у записник и кпнашне су. 

Први круг: 

Цена п кпјпј се пвлащћени представник ппнуђаша изјаснип  у првпм кругу је следећа: 

Назив понуђача Цена пре спроведеног 

преговарања   

Цена после спроведеног 

преговарања у првом кругу   

Хотел Нови Сад доо, Нови 

Сад, Булевар Јаше Томића 1 

1.957.911,86 без пдв 1.957.911,86 без пдв  

Други круг: 

Цена п кпјпј се пвлащћени представник ппнуђаша изјаснип  у другпм кругу је следећа: 

Назив понуђача Цена пре спроведеног 

преговарања   

Цена после спроведеног 

преговарања у другом кругу   

Хотел Нови Сад доо, Нови 

Сад, Булевар Јаше Томића 1 

1.957.911,86 без пдв 1.957.911,86 без пдв  



 
 

Накпн спрпведенпг прегпвараоа, Кпмисија за јавну набавку кпнстатује следеће: 

 

Назив понуђача 

Цена пре спроведеног 

преговарања   

Коначна цена после 

спроведеног преговарања    

Хотел Нови Сад доо, Нови 

Сад, Булевар Јаше Томића 1 

1.957.911,86 без пдв 1.957.911,86 без пдв  

 Кпмисија је у предметним прегпварашкпм ппступку пбезбедила да угпвпрена цена не буде 

већа пд уппредиве тржищне цене и са дужнпм пажопм прпверила квалитет јавне набавке. 

   12)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 за предметну јавну набавку, кпја је спрпведена у прегпварашкпм 
ппступку без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда схпднп шлану 36. став 1 ташка 1) Закпна п 
јавним набавкама, ппнуда ппнуђаша Хптел Нпви Сад дпп, Нпви Сад, Булевар Јаще Тпмића 1, 
заведена у писарници ппкрајинских пргана управе ппд брпјем 6169 пд  05.06.2015. гпдине, 
прихватљива, те предлаже ппкрајинскпм секретару за привреду, заппщљаваое и равнпправнпст 
пплпва  да наведенпм ппнуђашу дпдели угпвпр. 
 
 Ппнуђаш је ппнуду ппднеп сампсталнп. 

 Овлащћенп лице Нарушипца прихватилп је предлпг Кпмисије, те је на пснпву пвлащћеоа из 

шлана 108. став 1. Закпна п јавним набавкама, дпнелп пдлуку кап у дисппзитиву. 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Прптив пве пдлуке  мпже се  ппднети Нарушипцу захтев  за защтиту права у рпку пд 10 дана 

пд дана пбјављиваоа пдлуке п дпдели угпвпра на Ппрталу јавних набавки.    

   

 

                                    

Дпставити:  

- Хптел Нпви Сад дпп 
Нпви Сад, Булевар Јаще Тпмића 1 
-архиви                                                                                                                        ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР                  
                                                                                                           
                                                                                                                                                 Мирпслав Васин 
            


