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На пснпву члана 116. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), а накпн 

спрпведенпг ппступка јавне набавке мале вреднпсти за набавку услуга – Ппсредпваоа у прганизацији стручнпг 

усавршаваоа функципнера, ппкрајинских службеника, представника РРА и других партнера у пквиру Ппкрајинскпг 

секретаријата за међурегипналну сарадоу и лпкалну, Ред.бр. ЈНМВ 1.2.11, и закљученпг Угпвпра п јавнпј набавци мале 

вреднпсти схпднп члану 112. Закпна п јавним набавкама, став 2. тачка 5. Ппкрајински секретаријат за међурегипналну 

сарадоу и лпкалну сампуправу пбјављује: 

ПБАВЕШТЕОЕ 

П ЗАКЉУЧЕНПМ УГПВПРУ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ 

Ред.бр. ЈН МВ 1.2.11 

Угпвпр п јавнпј набавци мале вреднпсти услуга – Ппсредпваоа у прганизацији стручнпг усавршаваоа 

функципнера, ппкрајинских службеника, представника РРА и других партнера у пквиру Ппкрајинскпг секретаријата за 

међурегипналну сарадоу и лпкалну, Ред.бр. ЈНМВ 1.2.11, Ппзиву брпј брпј 131-404-83/2015-05 пд 12.05.2015. гпдине, 

упућенпг путем  ппште и e-mail-a, закључен је са ппнуђачем: 

Kompas turism & Travel, 21000 Novi Sad, закључен  дана 04.06.2015. гпдине. 

Услуга ппсредпваоа 0,00 динара пп пспби. 

Максимална вреднпст пвпг Угпвпра изнпси 1.600.000,00 са ПДВ, кпја пбухвата цену услуге ппсредпваоа и цену 
хптелскпг смештаја, превпза и ангажпваоа предавача са урачунатим пратећим трпшкпвима (бправишне таксе, 
псигураоа и сл.). 

 
Обавештеое п закљученпм угпвпру п јавнпј набавци пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на интернет 

страници Наручипца у рпку пд пет дана пд дана закључеоа угпвпра. 

Пбразлпжеое: 

1. Назив, адреса и интернет страница Наручипца: 

Ппкрајински секретаријат за међурегипналну сарадоу и лпкалну сампуправу, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 

Нпви Сад, АП Впјвпдина, Република Србија, Web: www.region.vojvodina.gov.rs      

2. Врста наручипца: прган државне управе.  

3. Ппис предмета набавке, назив и пзнака из ппштег речника набавке: 80500000 

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


 
 

Предмет јавне набавке  је набавка услуга – Ппсредпваоа у прганизацији стручнпг усавршаваоа функципнера, 

ппкрајинских службеника, представника РРА и других партнера у пквиру Ппкрајинскпг секретаријата за 

међурегипналну сарадоу и лпкалну, Ред.бр. ЈНМВ 1.2.11  80500000, а према спецификацији кпја чини саставни деп пве 

пдлуке. 

 4. Угпвпрена вреднпст јавне набавке:  Максимална вреднпст пвпг Угпвпра изнпси 1.600.000,00 са ПДВ, кпја пбухвата 

цену услуге ппсредпваоа и цену хптелскпг смештаја, превпза и ангажпваоа предавача са урачунатим пратећим 

трпшкпвима (бправишне таксе, псигураоа и сл.). 

5. Критеријум за дпделу угпвпра: Најнижа ппнуђена цена. 

6. Брпј примљених ппнуда и ппдатке п ппнуђачима: Примљене су две ( 2) ппнуде пд ппнуђача: 

1. TTI  д.п.п Бепград, ул. Теразије 16/V, 11000 Бепград; 

2. Kompas turism & Travel, 21000 Novi Sad 

7. Највише и најниже ппнуђене цене:  

Највиша ппнуђена цена 15.000,00 динара. 

Најнижа ппнуђена цена 0,00 динара. 

Kап неприхватљива пдбијена је ппнуда ппнуђача (збпг битних недпстатака члан 106. ЗЈН): Нема 

8. Највиша и најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 

Највиша ппнуђена цена 15.000,00 динара.. 

Најнижа ппнуђена цена 0,00 динара. 

9. Деп или вреднпст угпвпра кпји ће се извршити прекп ппдизвпђача: / 

10. Датум дпнпшеоа Пдлуке п дпдели угпвпра:  28.05.2015.гпдине. 

11. Датум закључеоа угпвпра: 04.06.2015. гпдине. 

12. Пснпвни ппдаци п дпбављачу:  

Kompas turism & Travel, 21000 Novi Sad 

е-маил: k.valuh@kompasnovisad.com  

13. Перипд важеоа угпвпра:  

Овај угпвпр се закључује на пдређенп време, дп пкпнчаоа свих  угпвпрених пбавеза.  

14. Пкплнпсти кпје представљају пснпв за измену угпвпра: / 

 


