
 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Покрајински секретаријат за 
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 БРОЈ: 138-401-72/2022-7/1 ДАТУМ: 17. јануара 2022. године 

 

На основу члана 82. став 9. Правилника о начину обављања послова јавних набавки и 

набавки на које се закон не примењује, друштвених и других посебних услуга у Покрајинском 

секретаријату за здравство број: 138-404-240/2020 од 29.10.2020. године, достављамо Вам 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСХОДУ ПОСТУПКА 

1) Покрајински секретаријат за здравство, Булевар Михајла Пупина 16. Нови Сад МБ: 

08891389, ПИБ: 105700713; 

2) Врста јавног наручиоца и његова основна делатност: Орган територијалне аутономије, 

Делатност државних органа – 8411; 

3) CPV ознака (уколико је примењиво): 79341000 услуге оглашавања 

4) Опис набавке: „ Услуге објаве конкурса, позива, информативних огласа и сл у јавном 

гласилу “. Потреба за сукцесивним објављивањем текстова конкурса, позива, 

информативних огласа и сл у јавном гласилу доступном читаоцима на подручју АП 

Војводине, када се за истим укаже потреба : реч је o ц/б текстовима, који се објављују у 

огласном простору дневног листа; величине –димензије огласа на унутрашњим странама у 

дневном листу: 1/1, 1/2 и/или  ¼ стране. 

5) Набавка изузета од примене Закона о јавним набавкама, по члану 27. став 1. тач 1.); 

6) Критеријуми који су били коришћени за доделу уговора. економски најповољнија 

понуда, а коју чини елемент:  најнижа понуђена цена (реч је о најнижој збирној цени 

исказаних јединичних цена појединачних врста огласа); 

7) Датум закључивања уговора: 14.01.2022.године; 

8) Број примљених понуда: три; 

Број примљених понуда од привредних субјеката који су мала и средња предузећа: три 

9) Назив, адреса изабраног(их) понуђача: „ADRIA MEDIA GRUPA“ доо Београд, Влајковићева 

8, дневне новине „Курир“, МБ 17572423; ПИБ: 103548123; 

(1) податак о томе да ли је изабрани понуђач мало и средње предузеће: Средње; 

10) Вредност додељеног уговора: 450.000,00 дин са ПДВ-ом (збир јединичних цена 

захтеваних димензија огласа износи: 67.200,00 дин са ПДВ-ом) 

11) Датум слања обавештења: Обавештење путем е маила са службеног е маила ПС за 

здравство послато дана 17.01.2022. године. 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР  

                     ЗА ЗДРАВСТВО 

          проф. др Зоран Гојковић 
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