
  На основу члана 55. став 1. тачка 8) и члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) 
 

Н А Р У Ч И Л А Ц 
Аутономна покрајина Војводина - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне 

средине,  
                              Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16 

 
О б ј а в љ у ј е 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ    

  УСЛУГE МОНИТОРИНГ ПОЛЕНА У ВАЗДУХУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ 
  

Ред. бр. ЈН ОП 6/2017 
 
  

1)Назив наручиоца:  
Република Србија – Аутономна покрајина Војводина 
Покрајински секретаријат за урбанизам и зажтиту животне седине; 
Адреса наручиоца: 
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16; 
Интернет страница наручиоца: 
www.ekourb.vojvodina.gov.rs; 
2)Врста наручиоца: орган државне управе; 
Врста предмета: услуге; 
3)За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака општег речника набавке: 
- Предмет јавне набавке је услуга  - набавка услуге мониторинг полена у ваздуху на територији АП 
Војводине;  
- Назив и ознака из општег речника набавке: 90711500 праћење стања животне средине, осим у 
грађевинарству; 
4)Уговорена вредност:  1.666.650,00     динара без ПДВ; 
5)Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“; 
6)Број примљених понуда: 1 (једна); 
7)Највиша и најнижа понуђена цена: 
- највиша понуђена цена је:    1.666.650,00     динара, без ПДВ; 
- најнижа понуђена цена је:    1.666.650,00    динара, без ПДВ, 
8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда  
 - највиша понуђена цена је:   1.666.650,00    динара, без ПДВ; 
- најнижа понуђена цена је:    1.666.650,00       динара, без ПДВ; 
9)Део или вредност уговора који ће извршити преко подизвођача: Понуђач је понуду  дао са 
подизвођачем: Институт БиоСенс,  Нови Сад, др Зорана Ђинђића 1, ПИБ: 109015886, матични број: 
08953643, а део уговора које ће извршити  преко наведеног подизвођача је 39,95% од укупне уговорене 
вредности набавке.   
10)Датум доношења одлуке о додели уговора: 2.3.2017. године. 
12)Датум закључења уговора: 15.3.2017. године. 
13)Основни подаци о добављачу:   

Пословно име: Универзитет у Новом Саду – Природно математички факултет;  

Седиште:  Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3; 

Матични број: 08104620;   

ПИБ: 101635863;   

Законски заступник: др Милица Павков Хрвојевић, ред. проф. 

14)Период важења уговора: Уговор се закључује на одређено време, до извршење свих уговорних 
обавеза у 2017. години; 
15)Околности које представљају основ за измену уговора: / 
16)Остале информације: / 
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