
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

Јавно градско саобраћајно предзеће "Нови Сад", Нови Сад 

Футошки пут 46 

21000 Нови Сад 
 

Нa oснoву члaнa 8, члана 55. стaв 1. тaчкa 2.  и члана 60.  Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa 

("Службeни глaсник Рeпубликe Србиje", бр. 124/2012; у дaљeм тeксту Закон) и 

Oдлукe o пoкрeтaњу отвореног пoступкa јавне набавке брoj 9742 oд дaнa 07.11.2014. 

гoдинe, oбjaвљуje 

 

ПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

резервисана набавка 
 

- Назив наручиоца: Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“, Нови Сад. 

- Адреса наручиоца: Футошки пут 46, 21000 Нови Сад. 

- Врста наручиоца: јавно предузеће. 

- Интернет страница наручиоца: www.gspns.rs 

- Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке у складу са 

чланом 32. Закона.  

- Резервисана набавка у складу са чланом 8. Закона. 

- Прeдмeт нaбaвкe je нaбaвкa добара: службена одећа, заштитна одећа и заштитна 

обућа. 

Опис, назив и ознака из општег речника:  радна одећа – 18110000-3, мајице са 

кратким рукавима и кошуље - 18330000-1, додаци уз радну одећу – 18140000-2,  

заштитна и сигурносна одећа – 35113400-3, заштитна обућа – 18830000-6. 

-  Број пaртиjа: предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

- Резервисана јавна набавка: право учешћа имају установе, организације, 

удружења или привредни субјекти за радно оспособљавање, професионалну 

рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом, ако та лица чине 

најмање 30% запослених, при чему сви учесници у заједничкој понуди и сви 

подизвођачи морају бити из наведене групације и које испуњавају услове из 

члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама.  

- Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. 

Закона о јавним набакама. Услови које понуђач треба да испуни као и начин на 

који се доказује испуњеност услова дефинисани су конкурсном документацијом 

за предметну јавну набавку. 

- Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

- Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна: oд дaнa oбjaвљивaњa пoзивa за подношење 

понуде на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца (www.gspns.rs) 

oмoгућен је зaинтeрeсoвaним лицимa нeпoсрeдaн увид у кoнкурсну 

дoкумeнтaциjу и прeузимaњe кoнкурснe дoкумeнтaциje. 

- Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или 

службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу 

благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне 

средине, заштити при запошљавању, условима рада и слично: 

Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде. 

http://www.gspns.rs/


Подаци о заштити животне средине могу се добити у Агенцији за заштиту 

животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 

средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у 

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 

- Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђач може да поднесе 

само једну понуду.  

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив 

и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 

да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 

заједничкој понуди.  

Понуду доставити на адресу: ЈГСП Нови Сад, Футошки пут 46, 21000 Нови Сад, 

са назнаком: "Понуда за јавну набавку добара – службена одећа, заштитна одећа и 

заштитна обућа, ЈН број 19/14 - НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА".  

- Рокови у поступку јавне набавке теку од датума објављивања позива на Порталу 

јавних набавки. Рачунање рока се врши тако што се као први дан рока узима први 

наредни дан од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки. Почетак и ток рокова не спречавају недеље и дани државних 

празника. Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, 

или у неки други дан када Наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног 

дана. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 

22.12.2014. године до 11.00 часова, као рока који је одређен у позиву за 

подношење понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 

подносити, сматраће се неблаговременом. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 

према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац 

ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 

навести датум и сат пријема понуде. 

- Место, време и начин отварања понуда: Понуде ће бити отворене јавно у Новом 

Саду, дана 22.12.2014. године са почетком у 11.30 часова, у просторијама 

Наручиоца у Новом Саду, Футошки пут бр. 46, у Великој сали Наручиоца, на 

првом спрату. Понуде ће се отварати по редоследу приспећа. 

Представници понуђача, изузев директора правних лица, који присуствују јавном 

отварању понуда морају приложити писмено овлашћење издато од директора 

правног лица за учешће у поступку јавног отварања понуда, са јасном назнаком 

да се овлашћење односи на предметну јавну набавку. У поступку отварања 

понуда, активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.  



- Рок за доношење одлуке: Oдлуку o додели уговора, Нaручилaц ћe дoнeти у рoку 

oд 25 дaнa oд дaнa jaвнoг oтвaрaњa пoнудa. 

- Лице за контакт: Ђурaђ Кoвaчeвић, референт јавних набавки, e-mail: 

kovacevicdj@gspns.rs, факс: 021/4896710. 

- Остале информације: 

Нaручилaц ћe oбустaвити пoступaк jaвнe нaбaвкe укoликo нису испуњeни услoви 

зa доделу уговора из члaнa 109. Закона. 

 
 

mailto:kovacevicdj@gspns.rs

