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Назив наручипца: 
Република Србија 
Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина      
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА  
УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ  
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
Брпј: 130-404-54/2016-02  
Дана: 14.03.2016. гпдине 
НОВИ САД 
 
 

На   пснпву шлана 108. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закпн) и Извещтаја п струшнпј пцени ппнуда бр. 130-404-
54/2016-02 пд 09.03.2016. гпдине, Ппкрајински секретар за урбанизам, градитељствп и 
защтиту живптне средине дпнпси  
 

ОДЛУКУ  
п дпдели угпвпра 

 
 ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР ппнуђачу Универзитет у Нпвпм Саду Прирпднп-математички 
факултет, Трг Дпситеја Обрадпвића 3, Нпви Сад,  матични брпј: 08104620, ПИБ: 101635863, 
кпји је ппднеп ппнуду  бр. 0601-79/3-1  дана 09.03.2016. гпдине, у ппступку јавне набавке 
мале вреднпсти услуга - УСЛУГЕ МОНИТОРИНГ ПОЛЕНА У ВАЗДУХУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП 
ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ, редни брпј ЈН МВ 3/2016, нарушипца Ппкрајинскпг 
секретаријата за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине 

Нарушилац ће пдлуку п дпдели угпвпра пбјавити на Ппрталу јавних набавки и свпјпј 
интернет страници ekourb@vojvodina.gov.rs у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа.   
 

О б р а з л п ж е о е 
 

Нарушилац је дана : 07.02.2016 гпдине ппд брпјем: 130-404-54/2016-02 дпнеп Одлуку 
п ппкретаоу ппступка јавне набавке мале вреднпсти, за јавну набавку услуга - УСЛУГЕ 
МОНИТОРИНГ ПОЛЕНА У ВАЗДУХУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ. 

 
За предметну јавну набавку Нарушилац је ппзив за ппднпщеое ппнуда и кпнкурсну 

дпкументацију пбјавип на Ппрталу јавних набавки и свпјпј интернет страници  
ekourb@vojvodina.gov.rs, дана 18.02.2016. гпдине. 

   
 Дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда, т.ј. дп 09.03.2016. гпдине дп 10,00 шаспва, на 

адресу нарушипца приспела је 1 (једна) ппнуда и тп: 
 

Брпј ппд кпјим је 
ппнуда заведена 

Назив/име ппнуђача Датум пријема 
ппнуде 

130-1854/2016  Универзитет у Нпвпм Саду Прирпднп-
математички факултет, Трг Дпситеја Обрадпвића 
3, Нпви Сад,  матични брпј: 08104620, ПИБ: 
101635863 

09.03.2016. 
гпдине 

Отвараое ппнуда пбављенп је пдмах накпн истека рпка за ппднпщеое ппнуда, дана 
09.03.2016. гпдине, п шему је Кпмисија за јавну набавку  (у даљем тексту: Кпмисија) сашинила 
Записник п птвараоу ппнуда бр. 130-404-54/2016-02. 
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Накпн птвараоа ппнуда, Кпмисија је приступила струшнпј пцени ппнуда и сашинила  
Извещтај п истпм. У Извещтају п струшнпј пцени ппнуда бр. 130-404-54/2016-02 пд дана 
09.03.2016. гпдине, Кпмисија за јавну набавку је кпнстатпвала следеће: 

 
   1)Ппдаци п јавнпј набавци: 

- Редни брпј јавне набавке: ЈН МВ 3/2016 

 - Врста ппступка: ппступак јавне набавке мале вреднпсти у складу са шланпм 39. Закпна п 
јавним набавкама;    

 
 - Врста предмета и предмет јавне набавке: услуге 

Предмет јавне набавке: је набавка УСЛУГЕ МОНИТОРИНГ ПОЛЕНА У ВАЗДУХУ НА ТЕРИТОРИЈИ 
АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ;  

       - Назив и пзнака из Опщтег решника набавки –    90711500 - праћеое стаоа живптне 
средине, псим у грађевинарству.  

       - Ова јавна набавка није пбликпвана у вище партија.  
 
       - Ппдаци п ппзицији у финансијскпм плану:  
 Средства за јавну набавку пбезбеђена су Ппкaрјинскпм скущтинскпм пдлукпм п бучету 
Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2016. гпдину („Службени лист АПВ“, бр. 54/15) у пквиру - 
раздела 11 – Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне 
средине, Прпграм 0404 управљаое защтитпм живптне средине, Прпграмска активнпст 1003 
мпнитпринг и инфпрмаципни систем живптне средине,  функципнална класификација 560 
Защтита живптне средине некласификпвана на другпм месту, екпнпмска класификација 4246 
услуге пшуваоа живптне средине, науке и гепдетске услуге, Извпр Финансираое 01 00 
прихпди из бучета.   
 
       - Ппдаци у Плану набавки: 1.2.3. 
 
          2)Прпцеоена вреднпст јавне набавке: 
-Прпцеоена вреднпст јавне набавке без пдв-а изнпси: 1.250.000,00 динара. 
-Прпцеоена вреднпст јавне набавке са пдв изнпси: 1.500.000,00 динара. 
 
          3)Оснпвни ппдаци п ппнуђачима:  
1)Укупан брпј ппднетих ппнуда 1 ( једна) благпвремена ппнуда: 
 

 Брпј и датум ппд кпјим је 
ппнуда заведена 

Назив и седиште понуђача  

1.  130- 1854/2016 
пд 09.03.2016. гпдине 

  Универзитет у Нпвпм Саду Прирпднп-
математички факултет, Трг Дпситеја 
Обрадпвића 3, Нпви Сад,  матични брпј: 
08104620, ПИБ: 101635863 

 
2)Испитиваое ппнуде: 
 

Увидпм у Регистар ппнуђаша кпји је у складу са пдредбама шлана 78. Закпна, дпступан на 
интернет страници Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs), утврђенп је следеће: 
 

 да је ппнуђаш Универзитет у Нпвпм Саду Прирпднп-математички факултет, Трг 
Дпситеја Обрадпвића 3, Нпви Сад, матични брпј: 08104620, ПИБ: 101635863,  уписан 
у наведени регистар дана 22.04.2014. гпдине (брпј предмета БПН: 2009/2014); 
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Кпмисија, накпн испитиваоа, да ли ппднета ппнуда садржи битне недпстатке из шлана 
106. Закпна п јавним набавкама, да ли је пдгпварајућа, да ли пгранишава и услпвљава права 
нарушипца или пбавезе ппнуђаша и да ли прелази изнпс прпцеоене вреднпсти  предметне 
јавне набавке кпнстатује: 

 да ппнуда ппнуђаша Универзитет у Нпвпм Саду Прирпднп-математички факултет, Трг 
Дпситеја Обрадпвића 3, Нпви Сад, матични брпј: 08104620, ПИБ: 101635863, не 
садржи битне недпстатке из шлана 106. Закпна, пдгпвараjућа је, не пгранишава нити 
услпвљава права нарушипца или пбавезе ппнуђаша и не прелази изнпс прпцеоене 
вреднпсти предметне јавне набавке, те је пцеоује кап прихватљиву у смислу шлана 3. 
став 1. ташка 33) Закпна; 
 

       Неблагпвреманих ппнуда није билп. 

     4)Ппнуде кпје су пдбијене, разлпзи за  оихпвп пдбијаое и ппнуђена цен тих ппнуда:   

              Кпмисија кпнстатује да нема пдбијених ппнуда; 

           5)Образлпжеое евенталнпг пдбијаоа ппнуде збпг неупбичајенп ниске цене: /; 

           6)Начин примене метпдплпгије дпделе ппндера: 

Одлука п дпдели угпвпра дпнеће се применпм критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА 
ЦЕНА. За пптребе пцене ппнуде узеће се у разматраое ппнуђена цена без пдв-а. 

Ранг листа прихватљивих ппнуда преме ктитеријуму најнижа ппниђена цена: 

Ред. 
бр. 

Назив ппнуђача 

Укупна ппнуђена цена 
мпнитпринга пплена у ваздуху на 
пет мерних места (на бази 18 
типпва пплена) без ПДВ-а    

1  Универзитет у Нпвпм Саду Прирпднп-
математички факултет, Трг Дпситеја 
Обрадпвића 3, Нпви Сад,  матични брпј: 
08104620, ПИБ: 101635863   

1.250.000,00 динара 

  
7)Назив, пднпснп име ппнуђача чија је ппнуда најппвпљнија 

На пснпву шлана 107. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), Кпмисија ппсле струшне пцене ппнуде, кпнстатује да је најппвпљнија 
ппнуда ппнуђаша Универзитет у Нпвпм Саду Прирпднп-математички факултет, Трг Дпситеја 
Обрадпвића 3, Нпви Сад,  матични брпј: 08104620, ПИБ: 101635863, кпји је ппднеп ппнуду 
бр. 0601-79/3-1 пд 04.03.2016. гпдине и предлаже Нарушипцу да пвпм ппнуђашу дпдели 
угпвпр.   
 
      8)Назив ппнуђача кпме се дпдељује угпвпр: 
 

На пснпву шлана 108. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), пдгпвпрнп лице Нарушипца прихватилп је предлпг Кпмисије за јавну 
набавку п дпдели угпвпра, те је на пснпву закпнскпг пвлащћеоа дпнелп пдлуку п дпдели 
угпвпра кпјим се ппнуђашу  Универзитет у Нпвпм Саду Прирпднп-математички факултет, Трг 
Дпситеја Обрадпвића 3, Нпви Сад,  матични брпј: 08104620, ПИБ: 101635863, кпји је ппднеп 
ппнуду брпј: 0601-79/3-1 дана 09.03.2016. гпдине, дпдељује угпвпр.  
  Ппнуђаш кпме је дпдељен угпвпр наступа са ппдизвпђашем: Институт БипСенс, Нпви 

Сад, др Зпрана Ђинђића бр. 1. 
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