
План јавних набавки за 2017. годину 
Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Обухвата: Датум усвајања:

Годишњи План набавки 31.1.2017
Измена број: 144-404-35-1/2017-01 12.7.2017
Измена број: 144-404-35-2/2017-01 24.10.2017

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Јавне набавке

Процењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

48.297.497

са ПДВ-ом

2017 48.297.497

добра 11.730.832

1.1.1 3
2017

4
2017

отворени 
поступак

7
2017

 Закон о безбедности и здравља на раду ("Службени гласник РС,број:101/05 и 91/15), Правилник о средствима личне заштите на раду, личној 
заштитној опреми, једнообразној одећи, обући  и радној одећи и обући за пружање угоститељских услуга покрајинског секретаријата бр: 133-160-
3/2015-01 и Одлука Покрајинске владе број: 160-01/2015 о усвајању Акта о процени ризика на свим радним местима  и у радној околини у 
покрајинским органима
На основу набавки из претходних година и испитивања тржишта
интерни број поступка: Д-1/2017; тип набавке: резервисана набавка; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Службена и радна одећа за запослене у 
покрајинским органима управе
4.469.167

По годинама: 
2017-4.469.167

Службена и радна одећа за запослене у 
покрајинским органима управе

4261244.469.167 5.363.000

1.1.2 3
2017

4
2017

отворени 
поступак

7
2017

 Закон о безбедности и здравља на раду ("Службени гласник РС", број: 101/05 и 91/15), Правилник о средствима личне заштите на раду, личној 
заштитној опреми, једнообразној одећи и обући, обући и радној одећи и обући за пружање угоститељских услуга покрајинског секретаријата број: 
133-160-3/2015-01 и Одлука Покрајинске владе број: 160-01/2015 о усвајању Акта о процени ризика на свим радним местима и у радној околини у 
покрајинским органима
На основу набавки из претходних година и испитивања тржишта
интерни број поступка: Д-2/2017; тип набавке: резервисана набавка; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Заштитна и службена обућа за запослене у 
покрајинским органима управе
2.003.333

По годинама: 
2017-2.003.333

Заштитна и службена обућа за запослене у 
покрајинским органима управе

4261242.003.333 2.404.000
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1.1.3 5
2017

6
2017

отворени 
поступак

9
2017

 Закон о безбедности и здравља на раду ("Службени гласник РС", број: 101/05 и 91/15), Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав 
рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду  ("Службени гласник РС", број: 92/08), Правилник о личној заштитној опреми 
("Службени гласник РС", број: 100/11), Правилник о техничким и другим захтевима за лична заштитна средства ("Службени гласник РС", број.56/09 
и 100/11), Правилник о средствима личне заштите на раду, личној заштитној опреми, једнообразној одећи, обући и радној одећи и обући за 
пружање угоститељских услуга покрајинског секретаријата, број:133-160-3/2015-01 и Одлука Покрајинске владе, број: 160-01/2015 о усвајању Актао 
процени ризика на свим радним местима и у радној околини у покрајинским органима
На основу набавки из претходних година и испитивања тржишта
интерни број поступка: Д-3/2017; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 144-404-35-1/2017-01; усвојена: 12.7.2017; план: Годишњи План набавки од 31.1.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка средстава за личну заштиту запослених у покрајинским органима управе пребацује се у табелу набавки на коју се одредбе Закона о јавним набавкама не 
примењују

Средства за личну заштиту запослених у 
покрајинским органима управе
250.000

По годинама: 
2017-250.000

Средства за личну заштиту запослених у 
покрајинским органима управе

426124250.000 300.000
426124-250.000 -300.000

1.1.4 10
2017

11
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Покрајинска скупштинска Одлука о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", број: 37/14, 54/15, 37/16 и 29/17), Покрајинска скупштинска Одлука о 
ребалансу буџета АП Војводине за 2017. годину ("Службени лист АПВ", број 29/17), Финансијски план Покрајинског секретаријата  за привреду и 
туризам за 2017. годину, Програм 1509-Подстицаји развоју конкурентности привреде, Програмска активност 1001-Подршка развоју предузетништва,
 малих и средњих предузећа
Испитивањем и истраживањем тржишта
интерни број поступка: Д-4/2017; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 144-404-35-1/2017-01; усвојена: 12.7.2017; план: Годишњи План набавки од 31.1.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Средства за реализацију набавке планирана Финансијским планом Покрајинског секретаријата за привреду и туризам  за 2017. годину у складу са Покрајинском 
скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину

Набавка софтвера за едукацију и промоцију 
пословних идеја
2.500.000

По годинама: 
2017-2.500.000

Набавка софтвера за едукацију и промоцију 
пословних идеја

5151112.500.000 3.000.000

1.1.5 8
2017

9
2017

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

9
2017

Покрајинска скупштинска Одлука о покрајинској управи  ("Службени лист АПВ", број: 37/14, 54/15, 37/16 и 29/17), Покрајинска скупштинска Одлука о
 ребалансу буџета АП Војводине за 2017. годину ("Службени лист АПВ", број29/17), Финансијски план Покрајинског секретаријата за привреду и 
туризам за 2017. годину, Програм 1507-уређење и развој у области туризма, Програмска активност-1001-развој туристичког потенцијала АП 
војводине
Испитивањем и истраживањем тржишта
интерни број поступка: Д-5/2017; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или 
из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач; тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 144-404-35-1/2017-01; усвојена: 12.7.2017; план: Годишњи План набавки од 31.1.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Средства за реализацију набавке планирана Финансијским планом Покрајинског секретаријата за привреду и туризам  за 2017. годину у складу са Покрајинском 
скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину

Набавка часописа2.758.332
Партија 1. Магазин Hello Војводина1.333.333

Партија 2. Часопис Војвођански магазин833.333

Партија 3. Часопис Туристички свет258.333

Партија 4. Каталог Хорес- Хотелски водич333.333

По годинама: 
2017-2.758.332

Набавка часописа
Партија 1. Магазин Hello Војводина

Партија 2. Часопис Војвођански магазин
Партија 3. Часопис Туристички свет
Партија 4. Каталог Хорес- Хотелски водич

423712-
ППартија 1

1.333.333 1.600.000

423712-
ППартија 2

833.333 1.000.000

423712-
ППартија 3

258.333 310.000

423712-
ППартија 4

333.333 400.000
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услуге 36.566.665

1.2.1 2
2017

4
2017

отворени 
поступак

12
2017

Покрајинска скупштинска Одлука о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине,број:37/14, 54/14 и 37/16), Покрајинска скупштинска Одлука о
 буџету АП Војводине за 2017. годину ("Службени лист АП Војводине", број: 69/2016), ради извршења Финансијског плана Покрајинског 
секретаријата за привреду и туризам за 2017. годину Програм 1507- уређење и развој у области туризма, Програмска активност 1001-развој 
туристичког потенцијала Војводине
На основу испитивања и истраживања тржишта
интерни број поступка: У-1/2017; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Израда научне студије-Балнеолошки 
потенцијал територије АП Војводине-
истраживање ресурса, мултипараметарска 
валоризација и правци развоја

10.000.000

По годинама: 
2017-10.000.000

Израда научне студије-Балнеолошки 
потенцијал територије АП Војводине-
истраживање ресурса, мултипараметарска 
валоризација и правци развоја

42359910.000.000 12.000.000

1.2.2 7
2017

8
2017

отворени 
поступак

12
2017

Закон о туризму  ("Службени гласник РС", број: 36/09, 88/10, 99/11,93/12 и 84/15), Стратегија развоја туризма Републике Србије за период од 2016 
до 2025 године ("Службени гласник РС", број: 98/16), Покрајинска скупштинска Одлука о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине, број: 
37/14, 54/14 и 37/16), Покрајинска скупштинска Одлука о буџету АП Војводине за 2017. годину )"Службени лист АП Војводине, број: 69/16), ради 
извршења Финансијског плана Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за 2017. годину, Програм 1507-уређење и развој у области 
туризма, Програмска активност 1001-развој туристичког потенцијала Војводине
На основу испитивања и истраживања тржишта
интерни број поступка: У-2/2017; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 144-404-35-1/2017-01; усвојена: 12.7.2017; план: Годишњи План набавки од 31.1.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Процењена вредност набавке се повећава са 6.666.667 динара без пдв, односно 8.000.000 динара са пдв на 7.250.000 динара без пдв, односно 8.700.000 динара са пдв

Израда Програма развоја туризма АП 
Војводине
7.250.000

По годинама: 
2017-7.250.000

Израда Програма развоја туризма АП 
Војводине

4235996.666.667 8.000.000
423599583.333 700.000

1.2.3 2
2017

3
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине, број: 37/14, 54/14 и 37/16), Покрајинска скупштинска Одлука 
о буџету АП Војводине за 2017 годину ("Службени лист АП Војводине, број:69/16),  ради извршења Финансијског плана Покрајинског секретаријата 
за привреду и туризам за 2017. годину, Програм 1507-уређење и развој у области туризма, Програмска активност 1001-развој туристичког 
потенцијала Војводине
Испитивањем и истраживањем тржишта
интерни број поступка: У-3/2017; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Спровођење едукација кроз организовање 
радионица у домену  туризма, ради 
подизања конкурентности и јачања понуде 
туристичке дестинације Војводина

1.000.000

По годинама: 
2017-1.000.000

Спровођење едукација кроз организовање 
радионица у домену  туризма, ради 
подизања конкурентности и јачања понуде 
туристичке дестинације Војводина

4235991.000.000 1.200.000
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1.2.4 8
2017

9
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2017

Покрајинска скупштинска Одлука о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине, број: 37/14, 54/15 и 37/16),Покрајинска скупштинска Одлука 
о буџету А Војводине за 2017. годину, Програм 1507-уређење и развој у области туризма, Програмска активност 1001-развој туристичког 
потенцијала АП Војводине
Испитивањем и истраживањем тржишта
интерни број поступка: У-4/2017; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Организовање едукативних посета у домену 
туризма, ради подизања конкурентности и 
јачања понуде туристичке дестинације 
Војводина

1.083.333

По годинама: 
2017-1.083.333

Организовање едукативних посета у домену 
туризма, ради подизања конкурентности и 
јачања понуде туристичке дестинације 
Војводина

4235991.083.333 1.300.000

1.2.5 8
2017

9
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2017

Покрајинска скупштинска Одлука о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", број: 37/14, 54/15, 37/16 и 29/17), Покрајинска скупштинска Одлука о 
ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину ("Службени лист АПВ", број 29/17),Финансијски план Покрајинског секретаријата 
за привреду и туризам за 2017. годину, Програм 1507- уређење и развој у области туризма, Програмска активност 1001- развој туристичког 
потенцијала АП Војводине
Испитивањем и истраживањем тржишта
интерни број поступка: У-5/2017; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 144-404-35-1/2017-01; усвојена: 12.7.2017; план: Годишњи План набавки од 31.1.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Средства за реализацију набавке планирана Финансијским планом Покрајинског секретаријата за привреду и туризам  за 2017. годину у складу са Покрајинском 
скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину

Организација манифестације "Дани 
Војводине" у Подгорици
4.983.333

По годинама: 
2017-4.983.333

Организација манифестације "Дани 
Војводине" у Подгорици

4235994.983.333 5.980.000

1.2.6 8
2017

9
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2017

Покрајинска скупштинска Одлука о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", број: 37/14, 54/15, 37/16 и 29/17), Покрајинска скупштинска Одлука о 
ребалансу буџета АП Војводине за 2017. годину ("Службени лист АПВ", број 29/17), Финансијски план Покрајинског секретаријата за привреду и 
туризам од 10. јула 2017. године, Програм 1507- уређење и развој у области туризма, Програмска активност 1001- развој туристичког потенцијала 
АП Војводине
Испитивањем и истраживањем тржишта
интерни број поступка: У-6/2017; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 144-404-35-1/2017-01; усвојена: 12.7.2017; план: Годишњи План набавки од 31.1.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Средства за реализацију набавке планирана Финансијским планом Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за 2017. годину у складу са Покрајинском 
скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину

Анализа постојећег стања туристичке 
сигнализације на територији АП Војводине
4.958.333

По годинама: 
2017-4.958.333

Анализа постојећег стања туристичке 
сигнализације на територији АП Војводине

4235994.958.333 5.950.000
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1.2.7 9
2017

9
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2017

Покрајинска скупштинска Одлука о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", број: 37/14, 54/15, 37/16 и 29/17), Покрајинска скупштинска Одлука о 
ребалансу буџета АП Војводине за 2017. годину, Финансијски план Покрајинског секретаријата за привреду и туризам,  Програм 1507-уређење и 
развој у области туризма, Програмска активност-1001-развој туристичког потенцијала АП Војводине
Испитивањем и истраживањем тржишта
интерни број поступка: У-7/2017; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 144-404-35-1/2017-01; усвојена: 12.7.2017; план: Годишњи План набавки од 31.1.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Средства за реализацију набавке планирана Финансијским планом Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за 2017. годину у складу са Покрајинском 
скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину

Истраживање јавног мњења на тему 
препознатљивости туристичке понуде АП 
Војводине

1.458.333

По годинама: 
2017-1.458.333

Истраживање јавног мњења на тему 
препознатљивости туристичке понуде АП 
Војводине

4235991.458.333 1.750.000

1.2.8 8
2017

8
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2017

Покрајинска скупштинска Одлука о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", број: 37/14, 54/15, 37/16 и 29/17), Покрајинска скупштинска Одлука о 
ребалансу буџета АП Војводине за 2017. годину ("Службени лист АПВ", број: 29/17), Финансијског плана Покрајинског секретаријата за привреду и 
туризам за 2017. годину, Програм 1507-уређење и развој у области туризма, Програмска активност 1001-развој туристичког потенцијала АП 
Војводине
Испитивањем и истраживањем тржишта
интерни број поступка: У-8/2017; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 144-404-35-1/2017-01; усвојена: 12.7.2017; план: Годишњи План набавки од 31.1.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Средства за реализацију набавке планирана Финансијским планом Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за 2017. годину у складу са Покрајинском 
скупштинском одлуком о ребалансубуџету Аутономне покрајине Војводине

Израда Елабората о трасирању за деоницу 
Еуровело 11 од мађарске границе до 
Београда

2.916.667

По годинама: 
2017-2.916.667

Израда Елабората о трасирању за деоницу 
Еуровело 11 од мађарске границе до 
Београда

4235992.916.667 3.500.000

1.2.9 7
2017

8
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Покрајинска скупштинска Одлука о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", број: 37/14, 54/15, 37/16 и 29/17), Покрајинска скупштинска Одлука о 
ребалансу буџета АП Војводине за 2017. годину ("Службени лист АПВ", број 29/17), Финансијски план ПОкрајинског секретаријата за привреду и 
туризам за 2017. годину, Програм 1507-уређење и развој у области туризма, Програмска активност 1001-развој туристичког потенцијала АП 
Војводине
Испитивањем и истраживањем тржишта
интерни број поступка: У-9/2017; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 144-404-35-1/2017-01; усвојена: 12.7.2017; план: Годишњи План набавки од 31.1.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Средства за реализацију набавке планирана Финансијским планом Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за 2017. годину у складу са Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину

Израда пројектно техничке документације за 
постављање туристичке сигнализације на 
територији АП Војводине

1.583.333

По годинама: 
2017-1.583.333

Израда пројектно техничке документације за 
постављање туристичке сигнализације на 
територији АП Војводине

5114511.583.333 1.900.000
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1.2.10 8
2017

9
2017

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2017

Покрајинска скупштинска Одлука о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", број: 37/14, 54/15, 37/16 и 29/179, Покрајинска скупштинска Одлука о 
ребалансу буџета АП Војводине за 2017. годину, Финансијски план Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за 2017. годину
Испитивањем и истраживање тржишта
интерни број поступка: У-10/2017; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 144-404-35-1/2017-01; усвојена: 12.7.2017; план: Годишњи План набавки од 31.1.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Средства за реализацију набавке планирана Финансијским планом Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за 2017. годину у складу са Покрајинском 
скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину

Измена број: 144-404-35-2/2017-01; усвојена: 24.10.2017; план: Годишњи План набавки од 31.1.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Наручилац је одустао од набавке услуге оглашавања јавних позива и конкурса Секретаријата у дневним новинама које покривају територију АП Војводине, јер је престала 
потреба за оглашавањем истих у дневним новинама.

Оглашавање јавних позива и конкурса 
Секретаријата у дневним новинама које 
покривају територију АП Војводине

166.667

По годинама: 
2017-166.667

Оглашавање јавних позива и конкурса 
Секретаријата у дневним новинама које 
покривају територију АП Војводине

423432166.667 200.000
423432-166.667 -200.000

1.2.11 10
2017

11
2017

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12
2017

Реализација Финансијског плана секретаријата, Програм 1507-уређење и развој у области туризма, програмска активност 1001-развој туристичког 
потенцијала Војводине
Испитиванњем и истраживањем тржишта
интерни број поступка: У-11/2017; ЗЈН: 36.1.2); 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 144-404-35-2/2017-01; усвојена: 24.10.2017; план: Годишњи План набавки од 31.1.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Планом јавних набавки секретаријата, под редним бројем 1.1.5./2017 предвиђена је набавка часописа обликована по партијама од 1) до 4),од којих  Партија 1.набавка 
магазина Хело Војводина, није реализована већ је наручилац  променио предмет набавке у услугу израде пројекта промоције туристичке понуде Аутономне покрајине Војводине путем 
специјалног издања магазина  "Hello Travel - Vojvodina"

Израда пројекта промоције туристичке 
понуде Аутономне покрајине Војводине 
путем специјалног издања магазина "Hello 
Travel-Vojvodina"

1.333.333

По годинама: 
2017-1.333.333

Израда пројекта промоције туристичке 
понуде Аутономне покрајине Војводине 
путем специјалног издања магазина "Hello 
Travel-Vojvodina"

4234211.333.333 1.600.000
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Место и датум:
М.П.

Иван Ђоковић

Овлашћено лице:

Иван Ђоковић

Одговорно лице:
_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 144-404-35-1/2017-01; усвојена: 12.7.2017; план: Годишњи План набавки од 31.1.2017
Измена Плана набавки врши се у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину ("Службени лист", АПВ" број 29/2017)

Измена број: 144-404-35-2/2017-01; усвојена: 24.10.2017; план: Годишњи План набавки од 31.1.2017
Измена Плана јавних набавки врши се на основу Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину ("Службени лист АПВ", број 29/2017 и 39/2017) и 
измена Финансијског плана Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за 2017. годину, број: 144-402-21-3/2017 од 12. октобра 2017. године
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