
                  Туристичка организација Војводине 
                      21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 6/IV 

                        тел: +381 (0)21 452 910, факс: +381 (0)21 420 758 

                     www.vojvodinaonline.com 

                     office@vojvodinaonline.com                          

 

Дана:23.01.2019. 

Број: 121 

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  за јавну набавку услуге опремање 

простора на сајмовима у земљи и иностранству,  Број ЈНМВ-01/2019, дана 

23.01.2019. године, Наручилац доноси   

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Уговор о јавној набавци услуге опремање простора на сајмовима у земљи и 

иностранству, додељује се понуђачу: 

 Štand Еxpo doo 

 Београдска 57, Бачка Паланка 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
Набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са 

одредбама Закона о јавним набавкама. Поступак јавне набавке спроводи се на 

основу Одлуке о покретању јавне набавка број 48 од 15.01.2019. године. 

Позиција у финансијском плану са које је предвиђено финансирање предметне 

набавке је 534- Трошкови сајмова. 

Позив за достављање понуда је објављен на порталу Управе за јавне набавке 

15.01.2019. године и сајту Туристичкe организацијe Војводине, Нови Сад. 

Процењена вредност ове набавке је 2.300.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а. 

Критеријуми по којима ће се вршити избор најповољније понуде је најнижа 

понуђена цена. 

1) Подаци о јавној набавци: 
Предмет набавке Набавка услуге опремање простора на сајмовима 

у земљи и иностранству 
Процењена вредност набавке 

(без ПДВ-а)  2.300.000,00 динара 
Подаци о апропријацији у 

буџету, односно у 

финансијском плану 534- Трошкови сајмова 
Општи речник набавки 39154100 - Изложбени штандови. 
Подаци о плану набавки  тачка 1.2.5. 

 

Укупан број поднетих понуда:   

Назив / име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1.  

Štand Еxpo doo 

 Београдска 57, Бачка Паланка 

 

- 
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2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за  

      њихово одбијање:/ 

 

 

3) Критеријум за избор најповољније понуде 

Kритеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена 

 Назив добављача Цена без ПДВ-а Начин плаћања 

1.  

Štand Еxpo doo 

Београдска 57,                    

Бачка Паланка 

 

 

2.254.977,00 динара 

 

45 дана по 

завршеној 

реализацији 

 

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је у поступку јавне 

набавке мале вредности услуге опремање простора на сајмовима у земљи и 

иностранству, пристигла јeдна понуда која је благовремена, исправна, 

одговарајућа и прихватљива, и то понуда понуђача Štand Еxpo doo, Београдска 

57, Бачка Паланка, који је поднео самостално понуду са следећим елементима: 

 Понуђена  цена без ПДВ-а:  2.254.977,00 динара 

 Понуђена  цена са ПДВ-ом: 2.705.972,40 динара 

 Рок и начин плаћања: 45 дана по завршеној реализацији после сваког сајма 

појединачно 

 Рок важења понуде: 30дана 

 

те предлаже да се уговор о јавној набавци мале вредности услуге опремање 

простора на сајмовима у земљи и иностранству, додели понуђачу: 

 

Štand Еxpo doo, Београдска 57, Бачка Паланка 

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке o 

избору најповољније понуде, те је на основу овлашћења из члана 108. Закона о 

јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) донео одлуку као у 

диспозитиву. 

 

Одлука о додели уговора биће објављена у року од 3 дана на порталу јавних 

набавки и на интернет страни наручиоца. 
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Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може, поднети захтев за 

заштиту права у року од пет дана од дана пријема исте. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу 

од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број – подаци 

о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси Захтев за заштиту 

права; сврха; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; корисник: буџет Републике Србије. Поступак 

заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138.-167. Закона. 

 

 

                                 
 


