
 На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр. 124/12), а након спроведеног поступка јавне набавке мале 
вредности услуге припреме и штампања публикација Монографија 
„Рамсарска подручја Војводине – Лабудово окно“ СРП Делиблатска 
пешчара и „Просторни планови подручја посебне намене на територији 
Аутономне Покрајине Војводине од 2004. године до 2014. године“, 
обликоване у више посебних истоврсних целина - партија од 1 до 2 (ред. бр. ЈН 
ОП 8/13) и закљученог Уговора о јавној набавци мале вредности сходно члану 
112. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12), 
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство 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 МАЛЕ 
ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ 

ПРИПРЕМЕ И ШТАМПАЊА ПУБЛИКАЦИЈА МОНОГРАФИЈА 
„РАМСАРСКА ПОДРУЧЈА ВОЈВОДИНЕ – ЛАБУДОВО ОКНО“ СРП 

ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА И „ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ПОДРУЧЈА 
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ ОД 2004. ГОДИНЕ ДО 2014. ГОДИНЕ“ 

 ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПОСЕБНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1 ДО 2 

ЗА ПАРТИЈУ 1 - УСЛУГА ПРИПРЕМЕ И ШТАМПАЊА ПУБЛИКАЦИЈЕ 
МОНОГРАФИЈА „РАМСАРСКА ПОДРУЧЈА ВОЈВОДИНЕ – ЛАБУДОВО ОКНО“ 

СРП ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА 

ЈН МВ 8/13 
  

 
1)Назив наручиоца:  

Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина 
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство 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: услуга 
3)За добра и услуге : опис предмета набавке, назив и ознака општег 

речника набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка услуге припреме и штампања 

публикација Монографија „Рамсарска подручја Војводине – Лабудово 
окно“ СРП Делиблатска пешчара и „Просторних плановa подручја 

посебне намене на територији Аутономне Покрајине Војводине од 2004. 
године до 2014. године,“  

Назив и ознака из општег речника набавки:  
публикације - 22120000, обликаване у више посебних истоврсних 

целина – парија од 1 до 2 и то: 

Број  

партије 

Назив партије Ознака из општег 

речника набавке 

Партија 
1. 

Услуга припреме и штамања 
публикације Монографија 

„Рамсарска подручја Војводине – 

22120000 - 
публикације 

http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/


Лабудово окно“ СРП Делиблатска 
пешчара 

Партија 

2. 

Услуга припреме и штампања 

публикације „Просторни планови 
подручја посебне намене на 

територији Аутономне Покрајине 
Војводине од 2004. године до 2014. 

године 

22120000 – 

публикације 

 

4)Уговорена вредност: Партија 1 – 805.000,00 динара без ПДВ, 
5)Критеријум за доделу уговора:  

Партија 1 - Економски најповољнија понуда; 
Елементи критеријума за доделу уговора је: 

- Понуђена цена (ц)..............100 пондера 

6)Број примљених понуда по свим партијама:  
-Укупно је примљено 3 понуде, а за  

-Партију 1 укупно су примљене 2 понуде, 
7)Највиша и најнижа понуђена цена: 
-Партија 1 - највиша понуђена цена је: 805.000,00 динара, без ПДВ, 

-Партија 1 - најнижа понуђена цена је: 805.000,00 динара, без ПДВ, 
8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда  

-Партија 1 - највиша понуђена цена је: 805.000,00 динара, без ПДВ, 
-Партија 1 - најнижа понуђена цена је: 805.000,00 динара, без ПДВ 
9)Део или вредност уговора који ће извршити понуђач: Понуђач је 

понуду дао самостално. 
10)Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.11.2013. године. 

12)Датум закључења уговора: Партија 1 - 09.12.2013.  године. 

13)Основни подаци о добављачу: Партија 1 - Услуга припреме и 

штамања публикације Монографија „Рамсарска подручја Војводине – 
Лабудово окно“ СРП Делиблатска пешчара   

Пословно име: „Стојков“ штампарија доо Нови Сад,  

Седиште: Нови Сад, Лазе Нанчића бр. 34-36 

Матични број: 20308796 

ПИБ: 105075639 

Законски заступник: Михајло Стојков, директор 

14)Период важења уговора: до 31.11.2014. године 
15)Околности које представљају основ за измену уговора: / 

16)Остале информације: / 
 


