
 

 
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 

Покрајинска влада 
Секретаријат Покрајинске владе  
 

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21 487 4260  Ф: +381 21 456 079 
pokrajinskavlada@vojvodina.gov.rs 
 

 БРОЈ: 108-404-217/2018-04-8 
 

ДАТУМ:  15. новембар 2018. године 

 

 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) и члана 29. Правилника о ближем уређивању поступка јавне 

набавке у Секретаријату Покрајинске владе, број 108-404-70/2017-04 од 3. марта 

2017. године, са изменама и допунама Правилника од 9. марта 2018. године,  

 секретар Покрајинске владе,  д о н о с и 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

у поступку јавне набавке  

услуга – израда „Процене угрожености Аутономне покрајине Војводине од 

елементарних непогода и других несрећа, са Планом заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама“, редни број 1/2018  

 

 

  Уговор се додељује Групи понуђача коју чине: 112 PLANEX доо за 

пројектовање и безбедност, Милеве Марић Ајнштајн 44/18, Нови Београд, 

Београд, Национална асоцијација за безбедност, кризне и ванредне 

ситуације – Безбедна Србија, Булевар револуције 22а, Врчин, Гроцка, 

Београд, Иновациони центар Факултета безбедности, Универзитета у 

Београду, Господара Вучића 50, Вождовац, Београд и Развојно-иновациони 

систем доо, Карађорђева 5, Стари град, Београд, а заступа их:  112 PLANEX 

доо, Нови Београд, Милеве Марић Ајнштајн 44/18, понуда број: 995 од 14. 

новембра 2018. године, поднета наручиоцу 14. новембра 2018. године.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је 8. октобра 2018. године донео Одлуку о покретању поступка 

јавне набавке, број: 108-404-217/2018-04-1.  

Позив за подношење понуде објављен је 15. октобра 2018. године на Порталу 

јавних набавки и интернет страници наручиоца.  

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о 

отварању понуда, број: 108-404-217/2018-04-6 од 14. новембра 2018. године, 

Комисија за јавну набавку приступила је стручној оцени понуда у складу са законом, 

и о прегледу и стручној оцени понуда сачинила је Извештај, број: 108-404-

217/2018-04-7 од 14. новембра 2018. године.  

 



 
 

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:  

1) Предмет и процењена вредност јавне набавке:  

Предмет јавне набавке су услуге - израда „Процене угрожености Аутономне 

покрајине Војводине од елементарних непогода и других несрећа, са Планом 

заштите и спасавања у ванредним ситуацијама“. 

Процењена вредност уговора износи 6.600.000,00 динара, без ПДВ-а. 

Назив и ознака из општег речника набавки: Израда нацрта планова (системи и 

интеграција) 71243000. 

2) У поступку јавне набавке учествовао је један понуђач.  

3) Основни подаци о понуђачу: Група понуђача, коју чине: 112 PLANEX доо за 

пројектовање и безбедност, Милеве Марић Ајнштајн 44/18, Нови Београд, Београд, 

Национална асоцијација за безбедност, кризне и ванредне ситуације – Безбедна 

Србија, Булевар револуције 22а, Врчин, Гроцка, Београд, Иновациони центар 

Факултета безбедности, Универзитета у Београду, Господара Вучића 50, Вождовац, 

Београд и Развојно-иновациони систем доо, Карађорђева 5, Стари град, Београд, а 

заступа их: 112 PLANEX доо, Нови Београд, Милеве Марић Ајнштајн 44/18, матични 

број: 20952156. 

 

4) Критеријум за доделу уговора:  

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.  

      5) Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:  

Комисија за јавну набавку констатовала је да је у поступку поднета само једна 

понуда,  и то Групе понуђача, коју чине: 112 PLANEX доо за пројектовање и 

безбедност, Милеве Марић Ајнштајн 44/18, Нови Београд, Београд, Национална 

асоцијација за безбедност, кризне и ванредне ситуације – Безбедна Србија, Булевар 

револуције 22а, Врчин, Гроцка, Београд, Иновациони центар Факултета безбедности, 

Универзитета у Београду, Господара Вучића 50, Вождовац, Београд и Развојно-

иновациони систем доо, Карађорђева 5, Стари град, Београд, а заступа их:  112 

PLANEX доо, Нови Београд, Милеве Марић Ајнштајн 44/18, матични број: 20952156, 

те да је наведена понуда прихватљива. 

Понуђена цена: 6.550.000,00 динара без ПДВ-а. 

6) Понуђач којем се додељује уговор:  

Комисија за јавну набавку предложила је наручиоцу да се уговор  додели Групи 

понуђача, коју чине: 112 PLANEX доо за пројектовање и безбедност, Милеве Марић 

Ајнштајн 44/18, Нови Београд, Београд, Национална асоцијација за безбедност, 

кризне и ванредне ситуације – Безбедна Србија, Булевар револуције 22а, Врчин, 

Гроцка, Београд, Иновациони центар Факултета безбедности, Универзитета у 

Београду, Господара Вучића 50, Вождовац, Београд и Развојно-иновациони систем 

доо, Карађорђева 5, Стари град, Београд, а заступа их: 112 PLANEX доо, Нови 

Београд, Милеве Марић Ајнштајн 44/18.  



 
 

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.  

Упутство о правном средству: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за 

заштиту права у року од пет дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних 

набавки. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступку јавних набавки у складу са 

чланом 149. Закона.  

 

 

Секретар Покрајинске владе 

 

                                                                                                 Татјана Гашовић 

 

 


