
На основу члaна 60. став 1, а у вези са чланом 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
21113 Нови Сад, улица Руменачка број 110А 

 

о б ј а в љ у ј е 

 

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

шифра: ОП-У-1/20 
 

Наручилац: Град Нови Сад - Градска управа за заштиту животне средине  

Адреса: Руменачка број 110А, Нови Сад  

Интернет страница: www.environovisad.rs   

Врста наручиоца: Орган локалне самоуправе 

Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у 

складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

Предмет јавне набавке: услуге – Израда географског информационог система зелених површина Града 

Новог Сада. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 72000000 – Услуге информационе технологије: саветодавне 

услуге, израда апликација, интернет и подршка. 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 

Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са Портала 

Управе за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs и интернет странице наручиоца: www.environovisad.rs 

Начин подношења понуде и рок:  

Понуду доставити на адресу: Град Нови Сад, Градска управа за заштиту животне средине, 21113 Нови 

Сад, улица Руменачка број 110А, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – Израда географског 

информационог система зелених површина Града Новог Сада (шифра: ОП-У-1/20) - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда 

се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 17. априла 2020. године до 900 

часова. Јавно отварање понуда ће се спровести истог дана у 1100 часова. 

Учешће у поступку: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача, уз неки лични документ (лична карта, путна исправа или возачка дозвола) који морају дати на увид 

Комисији како би доказали свој идентитет. Законским заступницима понуђача није неопходно посебно 

овлашћење за учешће у поступку, а представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања 

понуда, а нису законски заступници понуђача обавезни су да, поред личног документа, поднесу овлашћење за 

учешће у поступку, које мора да буде потписано од стране овлашћеног лица понуђача и оверено печатом. 

Уколико је овлашћење потписало лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 

потребно је доставити и овлашћење за потписивање за то лице, потписано од стране лица које је уписано у 

регистар као лице овлашћено за заступање. 

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда. 

Лица за контакт:  Сенка Ђаковић и Драгица Бранковић,  

e-mail: zivotnasredinanovisad@gmail.com 
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