
На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1., члана 60. став 1. тачка 2. а у 
вези са чланом 39. став 5. Закона о јавним набавкама (’’Службени гласник Републике 
Србије’’, бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број VI-
501-2/2013-90 од 19.08.2013. године,  

 
НАРУЧИЛАЦ 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
21000 Нови Сад, Руменачка 110 

 
о б ј а в љ у ј е 

 
 

П О З И В  
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ  

ВРЕДНОСТИ 
ЈНМВ-У-1/13  

 
1. Наручилац: Градска управа за заштиту животне средине 
2. Адреса: Руменачка 110, 21000 Нови Сад; 
3. Интернет страница наручиоца је www.environovisad.org.rs; 
4. Врста наручиоца:Градска управа; 
5. Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности; 
6. Предмет јавне набавке је штампaње едукативног пропагандног материјала  
7. Назив из општег речника набавке је: услуге у вези са штампом 
8. Ознака из општег речника набавке је: 79820000 
9. Предметна набавка није обликована по партијама 
10. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: критеријум за доделу 

уговора је најнижа понуђена цена 
11. Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту 

www.ujn.gov.rs a иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца 
односно интернет адреси www.environovisad.org.rs. 

12. Понуда се подноси у затвореној коверти (пошиљци), затворена на начин да се 
приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
Понуде се подносе на адреси: Градска управа за заштиту животне средине, Руменачка 
110, 21000 Нови Сад. 
НА КОВЕРТИ СА ПОНУДОМ НАЛЕПИТИ ПОПУЊЕН ОБРАЗАЦ ПП (Прилог број 16), А 
НА ПОЛЕЂИНИ КОВЕРТЕ НАПИСАТИ НАЗИВ ПОНУЂАЧА, АДРЕСУ, ТЕЛЕФОН И 
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ. 

13. Рок за доставу понуде је 8 (осам) дана почев од дана када је Позив за доставу понуде 
објављен на Порталу јавних набавки, односно од дана слања позива за подношење 
понуде. 

14. Позив за доставу понуда је објављен на Порталу дана 20.08.2013. године па се понуде 
достављају до 28.08.2013. године до 10:00 часаова. 

15. Без обзира на начин доставе понуде, мора се обезбедити да иста стигне Наручиоцу до 
назначеног датума и часа. 

16. Отварање понуда је јавно и обавиће се дана 28.08.2013. године у 10:30 часова у 
просторијама Наручиоца: Градска управа за заштиту животне средине, Руменачка 110, 
21000 Нови Сад. 

17. Представници понуђача који присуствују отварању понуда могу активно учествовати 
ако Комисији за јавне набавке Наручиоца предају овлашћење у писаној форми за 
учешће у поступку отварања понуда (која морају имати број, датум и бити оверена). 

18. Одлука о додели уговора биће донета у року од 6 дана од дана отварања понуда. 
19. Лица за контакт по овом позиву: 

Виолета Миладиновић, тел. 021/421-109, лок. 153, 
Сенка Ђаковић, тел. 021/421-109, лок. 215, 

20. Питања и додатне информације могу се достављати искључиво писаним путем e-mail: 
zivotnasredina@uprava.novisad.rs. 

 


