
На основу члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, 
бр. 37/2014, 54/2014, 37/2016, 29/2017, 24/2019 и 66/20), члана 71. Правилника о ближем уређивању 
поступка јавне набавке и поступка набавке на који се Закон о јавним набавкама не примењује у 
Покрајинском секретаријату за привреду и туризам број: 144-404-60/2020-01 од 06.07.2020 и 
Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке и 
поступка набавке на који се Закон о јавним набавкама не примењује у Покрајинском секретаријату за 
привреду и туризам број: 144-404-60-1/2021-01 од 08.02.2021. године 
 покрајински секретар за привреду и туризам, д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ  ПОНУДЕ  

 
I 
 

Уговор  за набавку услуга - Организација обуке представника јединица локалне 
самоуправе о значају и појму социјалног предузетништва, у поступку набавке на  коју се Закон о 
јавним набавкама не примењује, закључиће се са понуђачем: 

 
 Пословно удружење Кластер социјалног предузетништва Војводине, Нови Сад, Кочи 
Ивана бр 2.   

II 
 

Ова Одлука објавиће се на интернет страници наручиоца и доставити понуђачима у року 
од три дана од дана доношења. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Наручилац је дана 14.10.2021 године донео Одлуку о спровођењу  поступка набавке услуга 

- Организација обуке представника јединица локалне самоуправе о значају и појму социјалног 
предузетништва Крчедин, број: 144-404-264/2021-01-02 у поступку набавке на  коју се у складу са 
чланом 27.став 1. тачка 1. Закона о јавним нaбавкама одредбе закона не примењују. Процењена 
вредност  набавке je 416.667,00  динара без пд, односно 500.000,00 динара са пдв. 

Позив за подношење понуда  упућен је дана  15.10.2021. године путем мејла  на адресе 
потенцијалних понуђача: Отворени универзитет у Суботици, Суботица Трг Јована Ненадића 15/I, 
Милица Рајачић ПР Пут једног пројекта Нови Сад, Радомира Раше Радујкова 10., и „Кластер 
социјалног предузетништва“ Нови Сад, Кочи Ивана 2. 
 Благовремено, тј. до дана 20.10.2021. године,  примљене су три понуде понуђача путем 
поште и мејлом. 

 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
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 Поступак отварања понуда спроведен је дана 21.10.2021. године. Са почетком у 10,30. 
часова у просторијама Наручиоца, Нови Сад, Булевар Михаjла Пупина бр.16, зграда Покрајинске 
владе, канцеларија бр. 7/II. 

Отварање понуда спровела је  Весна Морача у складу са Одлуком о спровођењу поступка 
бој:144-404-264/2021-01-02 од 14.10. 2021. године, након чега је сачињен Записник о отварању 
понуда број:144-404-264/2021-01-04 од 21.10.2021. године и  Извештај о пристиглим понудама 
број: 144-404-264/2021-01-05 од 21.10.2021. године. 
 У Извештају о пристиглим понудама констатовано је  следеће: 
1. Основни подаци о понуђачима и понудама: 

1.Основни подаци о пунуђачу: 

Назив: Пословно удружење Кластер социјалног 

предузетништва Војводине, Нови Сад  

Адреса: 
Нови Сад, Кочи Ивана 2. 

Број под којим је понуда заведена 
4419 oд 19.10.2021. 

Матични број: 28197748 

ПИБ: 109419393 

Законски заступник:  Рајна Цветићанин 

Подаци из понуде: 

Предмет: Организација обуке представника јединица 
локалне самоуправе о значају и појму социјалног 
предузетништва.        

Понуђена укупна  цена услуге -  органа, без 
ПДВ  

410.000,00  динара 

ПДВ: / динара 

Укупна цена  са ПДВ 410.000,00 динара 

Начин, услови и рок плаћања: 
 

 вирмански на рачун Пружаоца услуге у року  од 8 
дана од дана закључења уговора и достављања 
предрачуна 

Рок за реализацију услуге:   60 дана од закључивања уговора  

Понуђач уз понуду  доставио фотокопије 
захтеване документацију и то: 
 

-Уговоре о реализованим обукама, едукацијама, 
тренинзима; 
-Уговоре о раду или ангажовању за 2 лица(Синиша 
Тешић и Лазар Дорошков) која ће бити задужена за 
реализацију предметне услуге, са биографијама, из 
којих се види искуство на реализацији предметне 
услуге, и дипломама о стеченим квалификацијама;  
-Програм спровођења едукације, тренинга са 



описом тематских целина које ће бити предмет 
едиукације, местом и просторијама  одржавања, 
као и датумом и сатницом одржавања едукације. 
 

2.Основни подаци о пунуђачу: 

Назив: Отворени универзитет Суботица доо Суботица, Трг 

цара Јована Ненада 15 

Адреса: 
Суботица, Трг цара Јована Ненада 15  

Број под којим је понуда заведена 
968 oд 19.10.2021. 

Матични број: 08304041 

ПИБ: 100847341 

Законски заступник:  Илија Татић 

Подаци из понуде: 

Предмет: Организација обуке представника јединица 
локалне самоуправе о значају и појму социјалног 
предузетништва.        

Понуђена укупна  цена услуге -  органа, без 
ПДВ  

520.000,00  динара 

ПДВ: 104.000,00 динара 

Укупна цена  са ПДВ 624.000,00 динара 

Начин, услови и рок плаћања: 
 

 вирмански на рачун Пружаоца услуге у року  од 8 
дана од дана закључења уговора и достављања 
предрачуна 

Рок за реализацију услуге:   60 дана од закључивања уговора  

Понуђач уз понуду  није доставио захтевану 
документацију и то: 
 

-Потврде или уговоре о реализованим обукама, 
едукацијама,тренинзима; 
-Уговор о раду или ангажовању за лица која ће бити 
задужена за реализацију предметне услуге, са 
биографијама, из којих се види искуство на 
реализацији предметне услугеи дипломе о 
стеченим квалификацијама;  
-Програм спровођења едукације, тренинга са 
описом тематских целина које ће бити предмет 
едиукације, местом и просторијама  одржавања, 
као и датумом и сатницом одржавања едукације. 
 



3.Основни подаци о пунуђачу: 

Назив: Милица Рајачић ПР Консултантсе активности и 

производња осталих производа Пут једног пројекта 

Нови Сад 

Адреса: 
Нови Сад, Радомира Раше Радујкова 10 

Број под којим је понуда заведена 
973 oд 20.10.2021. 

Матични број: 64672088 

ПИБ: 110131116 

Законски заступник:  Милица Рајачић 

Подаци из понуде: 

Предмет: Организација обуке представника јединица 
локалне самоуправе о значају и појму социјалног 
предузетништва.        

Понуђена укупна  цена услуге -  органа, без 
ПДВ  

510.000,00  динара 

ПДВ: 102.000,00 динара 

Укупна цена  са ПДВ 612.000,00 динара 

Начин, услови и рок плаћања: 
 

 вирмански авансно у року  од 8 дана од 
потписивања говора 

Рок за реализацију услуге:   60 дана од закључивања уговора  

Понуђач уз понуду  није доставио 
комплетну захтевану документацију и то: 
 

-Уговор о раду или ангажовању за  друго  лице које 
ће бити задужена за реализацију предметне услуге, 
са биографијама, из којих се види искуство на 
реализацији предметне услуге и диплому о 
стеченим квалификацијама;  
-Програм спровођења едукације, тренинга са 
описом тематских целина које ће бити предмет 
едиукације, местом и просторијама  одржавања, 
као и датумом и сатницом одржавања едукације. 
 

 
2.Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 
 

Након прегледа и оцене пристиглих понуда за набавку услуга- Организација обуке 
представника јединица локалне самоуправе о значају и појму социјалног предузетништва.        
 

 одбијајају  се понуде: 



- понуђача Отворени универзитет Суботица доо Суботица, Трг цара Јована Ненада 15. 
заведена под бројем 968 oд 19.10.2021. године из разлога што понуђач уз понуду није доставио 
захтевану документацију и понудио цену од 520.000,00  динара  динара без пдв, која је већа од 
процењене вредности услуге која износи 416.667,00    динара без пдв. 

- понуђача Милица Рајачић ПР Консултантсе активности и производња осталих 

производа Пут једног пројекта Нови Сад Нови Сад, Радомира Раше Радујкова 10. заведена под 

бројем 973 oд 20.10.2021. године из разлога што понуђач уз понуду није доставио комплетну 

захтевану документацију и понудио цену од 510.000,00  динара  динара без пдв, која је већа од 

процењене вредности услуге која износи 416.667,00    динара без пдв. 

3. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена:/ 

 а) Ранг листа понуђача : 

Назив/име понуђача Укупна понуђена цена без пдв 

1. 
Пословно удружење Кластер социјалног 
предузетништва Војводине, Нови Сад, Кочи 
Ивана 2. 

410.000,00   динара 

 
4. Након прегледа и оцене понуде,  констатовано је  да је у поступку набавке услуга - Организација 
обуке представника јединица локалне самоуправе о значају и појму социјалног предузетништва, 
понуђач Пословно удружење Кластер социјалног предузетништва Војводине, Нови Сад, Кочи 
Ивана 2., доставио  понуду  заведену под бројем 4419 oд 19.10.2021. која је прихватљива и 
одговара захтевим Наручиоца, те је донета одлука као у диспозитиву. 
 
  
  УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

  Против ове Одлуке не може се изјавити жалба, већ се може покренути упрвни спор 
подношењем тужбе Управном суду.  

 

                                                                                                                                     ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР  
  

                                                                                                                                   др Ненад Иванишевић  
 
 

 
 


