
План јавних набавки за 2018. годину 
Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки за 2018. годину 19.2.2018
Измена број: 144-404-45-1/2018-01 9.7.2018

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

103.408.332

са ПДВ-ом

2017 3.750.000

2018 99.658.332

добра 6.791.666

1.1.1 3
2018

5
2018

отворени 
поступак

8
2018

На основу Закона о безбедности и здравља на раду ("Службени гласник РС" бр: 101/2005 и 91/2015), Правилника о средствима личне заштите на 
раду, личној заштитној опреми, једнообразној одећи, обући и радној одећи и обући за пружање угоститељских услуга који је донео Покрајински 
секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова бр. 133-160-3/2015-01 и Одлуке Владе АП Војводине бр. 161-1/2015 о усвајању 
Акта о процени ризика на свим радним местима и у радној околини у покрајинским органима.
Процењена вредност утврђена на основу уговора из претходних година и испитивања тржишта
интерни број поступка: Д-1/2018; тип набавке: резервисана набавка; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Службена и радна одећа за запослене у 
покрајинским органима
4.995.833

По годинама: 
2018-4.995.833

Службена и радна одећа за запослене у 
покрајинским органима

4261244.995.833 5.995.000

1.1.2 3
2018

5
2018

отворени 
поступак

8
2018

На основу Закона о безбедности и здравља на раду ("Службени гласник РС, бр. 101/2005 и 91/2015), Правилника о средствима личне заштите на 
раду, личној заштитној опреми, једнообразној одећи , обући и радној одећи и обући за пружање угоститељских услуга који је донео Покрајински 
секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова бр. 133-160-3/2015-01 и Одлуке Владе АП Војводине бр. 161-1/2015 о усвајању 
Акта о процени ризика на свим радним местима и у радној околини у покрајинским органима.
Поцењена вредност утврђена на основу уговора у претходним годинама и истраживања тржишта
интерни број поступка: Д-2/2018; тип набавке: резервисана набавка; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Заштитна и службена обућа за запослене у 
покрајинским органима
1.795.833

По годинама: 
2018-1.795.833

Заштитна и службена обућа за запослене у 
покрајинским органима

4261241.795.833 2.155.000

услуге 74.533.333
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1.2.1 3
2018

5
2018

отворени 
поступак

12
2018

Покрајинска скупштинска Одлука о покрајинској управи ("Службени лист АПВ"број.37/14,54/15, 37/16 и 29/17), Покрајинска скупштинска Одлука о 
буџету АП Војводине за 2018. годину ("Службени лист АПВ" број 57/17, Финансијски план Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за 
2018. годину,Програм 1507-Уређење и развој у области туризма, Програмска активност-1001- Развој туристичког потенцијала  Војводине,Закључак 
Покрајинске владе број: 06-300/2017 од 06. октобра са заједничке седнице Владе Републике Србије и Покрајинске владе одржане 06. октобра 
2017. године
Процењена вредност утврђена испитивањем и истраживањем тржишта
интерни број поступка: У-1/2018; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Израда техничке документације за изградњу 
бициклистичке стазе Нови Сад-Београд
30.000.000

По годинама: 
2018-30.000.000

Израда техничке документације за изградњу 
бициклистичке стазе Нови Сад-Београд

51145115.000.000 18.000.000
51145115.000.000 18.000.000

1.2.2 4
2018

6
2018

отворени 
поступак

11
2018

Покрајинска скупштинска Одлука о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", број:37/14, 54/15, 37/16 и 29/17), Покрајинске скупштинске Одлуке о 
буџету АП Војводине за 2018. годину ("Службени лист АПВ број 57/17), Финансијски план Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за 
2018. годину, Програм 1507-Уређење и развој у области турузма, Програмска активност 1001-Развој туристичког потенцијала АП Војводине, 
Студија мрежа марина на Дунаву на териториоји АП Војводине из 2006. године, Студија мреже прихватних објеката наутичког туризма на Тиси у АП
 Војводини из 2006. године
Процењена вредност утврђена испитивањем и истраживањем тржишта
интерни број поступка: У-2/2018; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Израда Студије развоја микролокација  
марина на територији АП Војводине
10.000.000

По годинама: 
2018-10.000.000

Израда Студије развоја микролокација  
марина на територији АП Војводине

42359910.000.000 12.000.000

1.2.3 3
2018

5
2018

отворени 
поступак

12
2018

Покрајинска скупштинска Одлука о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", број. 37/14, 54/15, 37/16 и 29/17), Покрајинске скупштинске Одлуке о 
буџету АП Војводине за 2018. годину ("Службени лист АПВ", број 57/2017), Финансијски план Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за 
2018. годину, Програм 1507-Уређење и развој у области туризма, Програмска активност 1001-Развој туристичког потенцијала  Војводине, Студија 
"Балнеолошки потенцијали АП Војводине-истраживање ресурса, мултипараметарска валоризација и правци развоја из 2017. године
Процењена вредност је утврђена испитивањем и истраживањем тржишта
интерни број поступка: У-3/2018; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Детаљна балнеолошка, хидрогеолошка, 
хидрохемијска, изотопска, климатолошка, 
просторно развојна и техноекономска 
истраживања  локација на територији АП 
Војводине у циљу развоја бањског туризма

25.000.000

По годинама: 
2018-25.000.000

Детаљна балнеолошка, хидрогеолошка, 
хидрохемијска, изотопска, климатолошка, 
просторно развојна и техноекономска 
истраживања  локација на територији АП 
Војводине у циљу развоја бањског туризма

42359925.000.000 30.000.000

1.2.4 3
2018

5
2018

отворени 
поступак

11
2018

Покрајинска скупштинска Одлука о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", број: 37/14, 54/15, 37/16 и 29/17), Покрајинске скупштинске Одлуке о 
буџету АП Војводине за 2018. годину ("Службени лист АПВ, број 57/17), Финансијског плана Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за 
2018. годину, Програм 1507-Уређење и развој у области туризма, Програмска активност 1001-Развој туристичког потенцијала  Војводине и Програм 
развоја туризма Аутономне Покрајине Војводине за период 2018-2022 из 2017. године
интерни број поступка: У-4/2018; 

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 144-404-45-1/2018-01; усвојена: 9.7.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 19.2.2018; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Наручилац -Покрајински секретаријат за привреду и туризам одустао од набавке услуге Израде Програма развоја туристичких дестинација на територији Аутономне 
покрајине Војводине

Израда Програма развоја туристичких 
дестинација на територији АП Војводине
8.333.333

По годинама: 
2018-8.333.333

Израда Програма развоја туристичких 
дестинација на територији АП Војводине

4235998.333.333 10.000.000
423599-8.333.333 -10.000.000
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1.2.5 2
2018

3
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2018

Покрајинска скупштинска Одлука о покрајинској управи ("Службени лист АПВ, број: 37/14, 54/15, 37/16 и 29/17), Покрајинске скупштинске Одлуке о 
буџету АП Војводине за 2018. годину ("Службени лист АПВ" број 57/2017), Финансијски план Покрајинског секретаријата за 2018. годину, Програм 
1507-Уређење и развој у области туризма, Програмска активност 1001-Развој туристичког потенцијала  Војводине
Процењена вредност утврђена испитивањем и истраживањем тржишта
интерни број поступка: У-5/2018; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Организација међународне конференције 
хотелијера
2.083.333

По годинама: 
2018-2.083.333

Организација међународне конференције 
хотелијера

4235992.083.333 2.500.000

1.2.6 5
2018

6
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2018

Покрајинска скупштинска Одлука о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", број: 37/14, 54/15, 37/16 и 29/17), Покрајинске скупштинске Одлуке о 
буџету АП Војводине за 2018. годину ("Службени лист АПВ", број 57/17), Финансијског плана Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за 
2018. годину, Програм 1507-Уређење и развој у области туризма, Програмска активност 1001-Развој туристичког потенцијала Војводине
Процењена вредност утврђена испитивањем и истраживањем тржишта
интерни број поступка: У-6/2018; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Израда документа о стратешком приступу 
креирања јавних политика у АП Војводини у 
области привреде и туризма, у контексту 
приступних преговора Републике Србије са 
Европском унијом

1.666.667

По годинама: 
2017-1.666.667

Израда документа о стратешком приступу 
креирања јавних политика у АП Војводини у 
области привреде и туризма, у контексту 
приступних преговора Републике Србије са 
Европском унијом

4235991.666.667 2.000.000

1.2.7 4
2018

6
2018

отворени 
поступак

11
2018

Покрајинска скупштинска Одлука о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", број:37/14,54/15,37/16 и 29/17), Покрајинска скупштинска Одлука о 
буџету АП Војводине за 2018. годину ("Службени лист АПВ", број: 57/17), Финансијски план Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за 
2018. годину, Програм 1507-Уређење и развој у области туризма, Програмска активност  1001-Развој туристичког потенцијала Војводине, Елаборат 
о трасирању за деоницу ЕУРОВЕЛО11 од мађарске границе до Београда из 2017. године
Процењена вредност утврђена на основу испитивања и истраживања тржишта
интерни број поступка: У-7/2018; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Израда саобраћајног пројекта туристичке 
сигнализације за означавање деонице 
бициклистичке руте ЕУРОВЕЛО 11

3.000.000

По годинама: 
2018-3.000.000

Израда саобраћајног пројекта туристичке 
сигнализације за означавање деонице 
бициклистичке руте ЕУРОВЕЛО 11

4249113.000.000 3.600.000

1.2.8 3
2018

4
2018

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2018

Закон о безбедности и здравља на раду ("Службени гласник РС", број.101/05, и 91/15), Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени 
гласник РС", број:41/09,53/10, и 101/11), Правилник  о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са 
повећаним ризиком ("Службени гласник РС" број.120/07), Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за 
рад са екраном ("Службени гласник РС" број:106/09 93/13), Правилник о ближим здраственим условима које морају да испуњавају возачи 
одређених категорија моторних возила ("Службени гласник РС", бро:83/01), Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању 
здраствене способности физичких лица за држање и ношење оружја ("Службени гласник РС" број:79/16) Закључак Владе АП Војводине број:161-
1/12)
Процењена вредност набавке утврђена на основу уговора из претходних година и испитивања тржишта
интерни број поступка: У-8/201; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Услуге претходних и периодичних лекарских 
прегледа за запослене у покрајинским 
органима

700.000

По годинама: 
2018-700.000

Услуге претходних и периодичних лекарских 
прегледа за запослене у покрајинским 
органима

423911700.000 700.000
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1.2.9 4
2018

5
2018

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

11
2018

Покрајинска скупштинска Одлука о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", број:37/14,54/15,37/16 и 29/17), Покрајинска скупштинска Одлука о 
буџету АП Војводине за 2018. годину ("Службени лист АПВ", број 57/17), Финансијски план Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за 
2018. годину, Програм 1507-Уређење и развој у области туризма, Програмска активност 1001-Развој туристичког потенцијала Војводине
Процењена вредност утврђена испитивањем и истраживањем тржишта
интерни број поступка: У-9/2018; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке 
или из разлога повезаности 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:

Промоција привредних и туристичких 
потенцијала АП Војводине у 
специјализованим штампаним медијима у 
2018. години

2.083.333

P6. Промоција привредних и туристичких 
потенцијала   АП Војводине у часопиу"Bel 
Guest"

250.000

П1. Промоција привредних и туристичких 
потенцијала АП Војводине у часопису 
"Diplomacu&Commerce"

416.667

П2. Промоција привредних и туристичких 
потенцијала АП Војводине у 
часопису2Војвођански магазин"

333.333

П3. Промоција привредних и туристичких 
потенцијала АП Војводине у часопису 
"Туристички свет"

416.667

П4. Промоција привредних и туристичких 
потенцијала АП Војводине у часопису "ТУ"

333.333

П5. Промоција привредних и туристичких 
потенцијала АП Војводине у часопису 
"Travel Magazin"

333.333

По годинама: 
2017-2.083.333

Промоција привредних и туристичких 
потенцијала АП Војводине у 
специјализованим штампаним медијима у 
2018. години
P6. Промоција привредних и туристичких 
потенцијала   АП Војводине у часопиу"Bel 
Guest"
П1. Промоција привредних и туристичких 
потенцијала АП Војводине у часопису 
"Diplomacu&Commerce"
П2. Промоција привредних и туристичких 
потенцијала АП Војводине у 
часопису2Војвођански магазин"
П3. Промоција привредних и туристичких 
потенцијала АП Војводине у часопису 
"Туристички свет"
П4. Промоција привредних и туристичких 
потенцијала АП Војводине у часопису "ТУ"
П5. Промоција привредних и туристичких 
потенцијала АП Војводине у часопису 
"Travel Magazin"

423499-ПП1416.667 500.000
423499-ПП2333.333 400.000

423499-ПП3416.667 500.000
423499-ПП4333.333 400.000
423499-ПП5333.333 400.000
423499-ПП6250.000 300.000

радови 22.083.333

1.3.1 5
2018

7
2018

отворени 
поступак

10
2018

Покрајинска скупштинска Одлука о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", број: 37/14, 54/15, 37/16 и 29/17), Покрајинска скупштинска Одлука о 
буџету АП Војводине за 2018. годину ("Службени лист АПВ", број: 57/17),Финансијског плана Покрајинског секретаријата та привреду и туризам за 
2018. годину, Програм1507-Уређење и развој у области туризма, Програмска активност 1001-Развој туристичког потенцијала Војводине и Студија 
"Анализа тренутног стања и унапређење постојеће туристичко-бициклистичке сигнализације из 2017. године
Процењена вредност утврђена испитивањем и истраживањем тржишта
интерни број поступка: Р-1/2018; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Измена број: 144-404-45-1/2018-01; усвојена: 9.7.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 19.2.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Повећава се процењена вредност јавне набавке  са 1.250.000 динара без пдв на 1.416.667 динара, односно са 1.500.000 динара са пдв на 1.700.000 динара у складу са 
Одобрењем Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-356/2018-01-08 од 04.07.2018. године о преуемеравању апропријација утврђених Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.

Замена постојеће сигнализације  на деоници 
бициклистичке руте ЕУРОВЕЛО 6 на 
територији АП Војводине

1.250.000

По годинама: 
2018-1.250.000

Замена постојеће сигнализације  на деоници 
бициклистичке руте ЕУРОВЕЛО 6 на 
територији АП Војводине

4249111.250.000 1.500.000
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1.3.2 3
2018

5
2018

отворени 
поступак

11
2018

Покрајинска скупштинска Одлука о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", број: 37/14, 54/15, 37/16 и 29/17), Покрајинска скупштинска Одлука о 
буџету АП Војводине за 2018. годину ("Службени лист АПВ", број: 57/17), Финансијски план Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за 
2018. годину, Програм 1507-Уређење и развој у области туризма, Програмска активност 1001-Развој туристичког потенцијала Војводине , Анализа 
постојећег стања туристичке сигнализације на територији АП Војводине из 2017. године, Пројектно техничка документација за постављање 
туристичке сигнализације на територији АП Војводине из 2017. године
Процењена вредност утврђена испитивањем и истраживањем тржишта
интерни број поступка: Р-2/2018; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Израда и постављање туристичке 
саобраћајне сигнализације  на територији АП
 Војводине- прва фаза

20.833.333

По годинама: 
2018-20.833.333

Израда и постављање туристичке 
саобраћајне сигнализације  на територији АП
 Војводине- прва фаза

42491120.833.333 25.000.000

Место и датум:
М.П.

Иван Ђоковић

Овлашћено лице:

Иван Ђоковић

Одговорно лице:
_______________________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 144-404-45-1/2018-01; усвојена: 9.7.2018; план: План јавних набавки за 2018. годину од 19.2.2018
Измана Плана јавних набавки за 2018. годину врши се на основу Одобрења Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-356/2018-01-08 од 04.07.2018. године о преусмеравању 
апропријација утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, а након доношења Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета за 
2018. годину ("Сл.лист АПВ", број 29/2018-ребаланс) и Финансијског плана Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за 2018. годину, број: 144-402-30-3/2018 од 27.јуна 2018. године
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