
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник Републике Србије” 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда  број: 144-404-86/2018-01-07 од 
19.07.2018. године,  покрајински секретар за привреду и туризам, д о н о с и  

 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
Р.бр. ЈН ОП 1.2.2./2018 

 
Уговор о јавној набавци услуга –  Израда Студије развоја  микролокација марина на 

територији АП Војводине, редни број  ЈН ОП 1.2.2./2018., додељује се ДОДЕЉУЈЕ СЕ  групи 
понуђача коју чине понуђача Предузеће за пројектовање, инжењеринг и консалтинг у 
хидротехници и грађевинарству „ЕХТИНГ“ доо Београд, Веле Нигринове бр.16/I, и Јавно 
предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам 
Војводине“ Нови Сад , Железничка бр. 6/III (заједничка понуда) по понуди број: 04-483/2 , која је 
код Наручиоца заведена  под бројем 2163. 

 
Одлуку о о додели уговора  објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Покрајинског секретаријата за привреду и туризам у року од три дана од дана доношења  исте. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је дана 11.06.2018. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне 
набавке услуга –  Израда Студије развоја  микролокација марина на територији  на територији АП 
Војводине , број: 144-404-86/2018-01-01. 

За наведену јавну набавку Наручилац је дана 15.06.2018. године, објавио Позив за 
подношење понуда   на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  
 Благовремено, тј. до дана 16.07.2018. године, до 10.00 часова примљена  је једна   понуда 
и то заједничка понуда групе понуђача и то: Предузеће за пројектовање, инжењеринг и 
консалтинг у хидротехници и грађевинарству „ЕХТИНГ“ доо Београд, Веле Нигринове бр.16/I, и 
Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам 
Војводине“ Нови Сад , Железничка бр. 6/III (заједничка понуда), заведена код Наручиоца под 
бројем 2163. 
 

 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 

Покрaјински секретaријaт зa 
привреду и туризам 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
 Т: +381 21 487 46 10  F: +381 21 557 001 
 www. spriv.vojvodina.gov. rs 
 

 
 
 
 

Број: 144-404-86/2018-01-08 Датум: 20.07. 2018.године 



 Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда, сачинила 
Записник о отварању понуда број: 144-404-86/2018-01-06 од 16.07.2018. године и  писани 
Извештај о стручној оцени понуда број: 144-404-86/2018-01-07 од 19.07.2018. године. 
 
 У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 
 
                1)Предмет  јавне набавке: 
  Јавна набавка услуга – Израда Студије развоја  микролокација марина на територији  на 
територији АП Војводине, редни број  ЈН ОП 1.2.2./2018. 

 Назив и ознака из општег речника набавки: 71351700 - Научно истраживачке услуге. 
 
 2)Подаци из плана набавке који се односе на предметну јавну набавку: 

редни број ЈН ЈН 0П 1.2.2./2018 

предмет ЈН услуга 

износ планираних средстава  за ЈН 10.000.000,00   динара без пдв 

подацио апропријацији у буџету, односно 

финансијском плану за плаћање 

извор финансирања - 01 00 Приходи из буџета  
конто: 423599 

процењена вредност ЈН, на годишњем нивоу и 

укупно 

10.000.000,00         
10.000.000,00          

врста поступка набавке отворени поступак јавне набавке 

оквирни датум покретања поступка април 2018 

оквирни датум закључења уговора јун 2018 

оквирни датум извршења уговора новембар 2018 

3)Процењена вредност јавне набавке: 
               Процењена вредност јавне набавке је 10.000.000,00  динара, без пдв. 

 
4)Основни подаци о понуђачима: 
За јавну набавку услуга –  Израда Студије развоја  микролокација марина на територији  на 

територији АП Војводине, редни број  ЈН ОП 1.2.2./2018., поднете је једна (заједничка) понуда . 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

   1.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ-носилац посла 

Назив: Предузеће за пројектовање, инжењеринг и 

консалтинг у хидротехници и грађевинарству 

„ЕХТИНГ“ доо Београд 

Адреса: Београд, Веле Нигринове 16/I 



Матични број: 07473494 

ПИБ: 100292075 

Законски заступник: Ђорђе Бикицки, директор 

 
 2.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ-члан групе 

Назив:  Јавно предузеће за просторно и урбанистичко 

планирање и пројектовање „Завод за 

урбанизам Војводине“ Нови Сад  

Адреса: Нови Сад, Железничка 6/III  

Матични број: 08068313 

ПИБ: 100482355 

Законски заступник: Предраг Кнежевић, директор 

 
5)Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:/ 

 
6) Ако је понуда одбијена због необичајено ниске цене, детаљно образложење-начин на 

који је утврђена та цена:/ 
 
7)Начин примене методологије доделе пондера: 
Сходно делу 5) Критеријуми за доделу уговора Конкурсне документације  за јавну набавку 

услуга – Израда Студије развоја  микролокација марина на територији  на територији АП 
Војводине, редни број  ЈН ОП 1.2.2./2018,  критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена 
цена. 
               Ранг листа понуђача који су доставили прихватљиве понуде: 
 

Ред.бр. Број под којим је понуда 

заведена 

Назив односно шифра 

понуђача 

Укупна понуђена цена 

без пдв 

1. 2163 Предузеће за пројектовање, 

инжењеринг и консалтинг у 

хидротехници и 

грађевинарству „ЕХТИНГ“ доо 

Београд, Веле Нигринове 

бр.16/I, и Јавно предузеће за 

просторно и урбанистичко 

планирање и пројектовање 

„Завод за урбанизам 

Војводине“ Нови Сад , 

9.800.000,00 динара 



Железничка бр. 6/III 

(заједничка понуда) 

 
8)Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку 
извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити подизвођач 

  Комисија констатује да је понуда понуђача Предузеће за пројектовање, инжењеринг и 
консалтинг у хидротехници и грађевинарству „ЕХТИНГ“ доо Београд, Веле Нигринове бр.16/I, и 
Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам 
Војводине“ Нови Сад , Железничка бр. 6/III (заједничка понуда), заведена у писарници 
покрајинских органа под бројем 2163 од 16.07.2018. године прихватљива, те предлаже 
покрајинском секретару за привреду и туризам  да се у отвореном  поступку јавне набавке  услуга  
–  Израда Студије развоја  микролокација марина на територији  на територији АП Војводине, 
редни број  ЈН ОП 1.2.2./2018,  Уговор додели наведеном понуђачу-групи понуђача. 

 
 Понуђач је понуду поднео  као заједничку понуду. 
 

Овлашћено лице Наручиоца прихватило је Предлог Комисије те је на основу овлашћења из 
члна 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
донело одлуку као у диспозитиву. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од десет дана од 

дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
 
 
 
 
 
                                                                                       ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И 
                                                                                                        ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
 
                                                                                                                  Иван Ђоковић 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Обрадилa: 
 Весна Морача        ________________                    
Помоћниица покрајинског секретара:  
Маријана Четојевић________________                   


