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 На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, 

број 124/2012), 

 

ГРАДСКИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ НОВИ САД 

 
Масарикова 25, Нови Сад, Нови Сад 

 

о б ј а в љ у ј е 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
у поступку јавне набавке мале вредности - услуге обезбеђења ЈНМВ 1/2013 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Градски рукометни савез Нови Сад 

Адреса: Масарикова број 25, 21000 Нови Сад 

Интернет страница: www.grsnovisad.org.rs  

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке ЈНМВ 1/2013 је услуга обезбеђења, ознака и назив из општег речника набавке: 

79710000 - Услуге обезбеђења. 

 

4. Право на учешће у поступку имају сва домаћа и страна, правна и физичка лица која испуњавају 

услове прописане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама.  

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. 

став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, 

дефинисане овом конкурсном документацијом.  

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 

4. Закона, понуђач доказује достављањем доказа предвиђених конкурсном документацијом. 

Понуда се припрема и подноси у складу са јавним позивом, Конкурсном документацијом, Законом о 

јавним набавкама и подзаконским актима. Понуда се саставља тако што понуђач уписује све тражене 

податке на обрасцу понуде из конкурсне документације (ако у самом обрасцу није другачије 

наведено) и са свим неопходним доказима предвиђеним конкурсном документацијом. 

 

5. Увид и преузимање конкурсне документације: Увид и/или преузимање конкурсне 

документације се може извршити радним даном у времену од 10 до 14 часова у просторијама 

Наручиоца. Преузимање конкурсне документације може да се изврши и са порталa Управе за јавне 

набавке www.portal.ujn.gov.rs или интернет странице наручиоца http://www.grsnovisad.org.rs  

 

6. Партије 
Ова јавна набавка није обликована по партијама 

 

7. Рок за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки. Понуда се сматра благовременом уколико је 

примљена од стране наручиоца до 14. новембра 2013. године до 10,00 часова. Понуду доставити на 

http://www.grsnovisad.org.rs/
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адресу: Градски рукометни савез Нови Сад, Масарикова број 25, 21000 Нови Сад, са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку услуге обезбеђења, ЈНМВ 1/2013 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
Уколико рок за предају понуда истиче на нерадан дан или дан државног празника, као последњи дан 

наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на 

његов захтев, издати потврду о пријему. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат 

пријема понуде.  

Уколико понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да она стигне Наручиоцу до 

назначеног рока. У случају пропуштања рока одређеног за подношење понуде, понуда ће се сматрати 

неблаговременом и иста ће се неотворена вратити понуђачу. 

 

8. Отварање понуда је јавно, и то последњег дана за подношење понуда 14. новембра 2013. 

године у 10,30 часова, на адреси наручиоца. 

Отварању понуда могу присутвовати лица Понуђача која са собом донесу овлашћење за 

присуствовање отварању понуда. Свако заинтересовано лице може присуствовати отварању 

понуда. У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници 

понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано и 

оверено печатом) за учествовање у отварању понуда. Овлашћење за представника понуђача мора да 

садржи име и презиме и број личне карте лица овлашћеног за присуствовање отварању понуда. 

Овлашћење мора бити заведено, потписано и оверено од стране директора подносиоца понуде.  

 

9. Критеријум за дoдeлу угoвoрa 
Критеријум за избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“. 
 

10. Додатне информације за припремање понуде 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца, електронске поште 

на e-mail grsnovisad@open.telekom.rs, или факсом на број 021/520-099 тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 

подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и 

истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама 

или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 1/2013“. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 

подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 

конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 

 

11. Одлука о избору најповољније понуде - Рок за доноше Одлуке о избору најповољније понуде је 

најдуже 15 дана од дана јавног отварања понуда. 

 

12. Одлука о додели уговора о јавној набавци - Уговор о јавној набавци ће бити закључен са 

понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за 

заштиту права из члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 

подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
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13. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт: Немања Мартиновић, службеник за јавне набавке 

e-mail: grsnovisad@open.telekom.rs, или факсом на број 021/520-099 

mailto:grsnovisad@open.telekom.rs

