
 1/3 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

 
1.Назив наручиоца: Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина  

- Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине Нови Сад. 
Адреса наручиоца: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16. 

Интернет страница наручиоца: www.ekourb.vojvodina.gov.rs 
 

2.Врста наручиоца: орган државне управе 
 
3.Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке 

 
4.За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из 

општег речника набавке: 
Врста предмета: Услуге 
Опис предмета: 

Јавна набавка услуга - услуге мониторингa квалитета животне средине у 
АП Војводини у 2013. години 

Назив и ознака из општег речника набавки : 
услуге у области заштите животне средине 90700000,  обликоване у 

више посебних истоврсних целина – партија од 1 до 2 и то: 
 

 Број 

партије 

Назив партије Ознака из општег речника 

набавке 

Партија 

1  

Услуга систематског испитивања нивоа 

нејонизујућих зрачења у животној средини 

у нисокофреквентном подручју у АП 

Војводини   

  90711500 праћење стања 

животне средине, осим у 

грађевинарству  

Партија 

2  

Услуга систематског испитивања нивоа 

нејонизујућих зрачења у животној средини 

у вискофреквентном подручју у АП 

Војводини у 2013. години 

 90711500 праћење стања 

животне средине, осим у 

грађевинарству  

 
5.Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више 
партија: 

Надавка је обликована у више посебних истоврсних целина - партија и то 
од 1 до 2. 

 
6.Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за 
установе, организације или привредне субјекте за радно 

оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање 
инвалидних лица:  

Ова јавна набавка није резервисана 
 
7.Разлог за примену и основ из Закона у случају преговарачког 

поступка:  
Не спроводи се преговарачки поступак 

http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/
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8.Ако се закључује оквирни споразум, време траjања оквирног 
споразума и број понуђача са којим наручилац закључује оквирни 

споразум: / 
 

9.У случају примене система динамичне набавке рок трајања 
система: / 
 

10.У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем 
проценат вредности набавке који се извршава преко 

подизвођача: / 
 
11.Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  

Одлуке о додели уговора за Партију 1.и Партију 2, донеће се применом 
критеријума „Економски најповољнија понуда,“  

 Елемент критеријума за доделу уговора је: 
- Понуђена цена (ц)..............100 пондера 

  

 

12.Начин преузимања конкурсне документације, односно 
интернет адресa где је конкурсна документација доступна:  

Конкурсна документација за предметну јавну набавку је објављена у 
складу са чланом 62. ст. 1. Закона о јавним набавкама и може се 
преузети са Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/ на интернет 

адреси Наручиоца www.ekourb.vojvodina.gov.rs. 
Заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети и тако 

што ће доставити писмени захтев Наручиоцу на адресу 
ekourb@vojvodina.gov.rs. 

 
13.Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

Начин подношења понуде : Понудe са свим доказима, подносе се 
непосредно преко писарнице Наручиоца, Нови Сад, Булевар Михајла 
Пупина 16 – приземље, канцеларија бр. 59 или путем поште. Понуде са 

припадајућом документацијом подносе се у затвореној и запечаћеној 
коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања 

понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуда за 
сваку партију подноси се посебно, у засебној коверти или кутији са 
јасним назнакама на коју партију се понуда односи. На коверти или 

кутији у којој се подноси понуда обавезно назначити „Не отварати – 
понуда за јавну набавку услуге Мониторинг квалитета животне средине у 

АП Војводини у 2013. години, ЈН ОП 7/13 – ПАРТИЈА 
_______________________(навести број и назив партије)“. 
На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и 

факса понуђача као и име особе за контакт и е-mail. Понуда се доставља 
на преузетом образцу понуде и мора бити јасна и недвосмислена, 

оверена печатом и потписом овлашћеног лица. 
Рок за подношење понуда: је 30 календарских дана, рачунајући од дана 
објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки. Рок за 

подношење понуда истиче у 12,00 часова тридесетог дана рачунајући од 
дана објављивања јавног позива на Порталу.    

http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/
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Благовременим ће се сматрати понуде које стигну на адресу Наручиоца 

најкасније последњег дана наведеног рока до 12,00 часова које су 
примљене и оверене печатом пријема у писарници, без обзира на начин 
на који су послате. Неблаговремене, непотпуне и незатворене понуде 

неће се разматрати. 
 

 
14.Место, време и начин отварања понуда:  

Отварање понуда обавиће се јавно 07.11.2013. године са 
почетком у 12,15 часова, у просторијама Покрајинског 

секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне 
средине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16 – приземље, 
канцеларија 48.   

Поступак отварања понуда је јаван. 
  

 
15.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у 

поступку отварања понуда:  

Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица са 

статусом опште јавности.  
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз 
прилагање писменог овлашћења-пуномоћја за учешће у поступку издато 

на меморандуму, оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача 
за лице које ће присуствовати отварању понуда, а које се предаје 

Комисији пре отварања понуда.  
 

 
16.Рок за доношење одлуке:  

Одлука о додели уговора у поступку предметне набавке донеће се на 
основу члана 108. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, 
124/12) у року од 25 дана од дана отварања понуда, уз примену 

критеријума „Економски најповољнија понуда.“  

 

17.Лице за контакт:  

мр Христина Радовановић Јовин, дипл. хемичар на телефон: 021/487-

4689, 021/45-665; Оливера Вучинић, дипл. инж. физике на телефон: 
021/487-4553  e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs. 

 

Остале информације: /  
 
 


