
 
 
Датум: 04.10.2016. године 
Број: 05-17/5 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

 
Назив наручиоца 
 

 
Црвени крст Новог Сада - Градска 
организација 
 

 
Адреса наручиоца 

 
Пионирска 12, 21000 Нови Сад 
 

 
Интернет страница наручиоца 

 
www.gockns.org.rs   
 

 
Врста наручиоца 

 
Остало 
 

 
Врста поступка јавне набавке 

 
Поступак јавне набавке мале вредности 
 

 
Врста предмета 

 
Добра 
 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: 
 
Предмет јавне набавке је: Набавка 600 просторних метара меког огревног дрвета  
Ознака из општег речника набавки:   
03413000 – Дрво за огрев,  
60180000 - Најам возила за превоз робе са возачем 
 
Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија: 
  
2  
Партија 1: Меко огревно дрво(меки лишћари и четинари) 
Партија 2: Превоз и истовар меког огревног дрвета 
 
 
У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке 
који се извршава преко подизвођача: 
 
Не може бити већи од 50% 
 
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 
 
Критеријум за избор најповољније понуде и доделу уговора је  
најнижа понуђена цена 
 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је 
конкурсна документација доступна: 



 
Конкурсна документација се преузима са Портала управе за јавне набавке, 
http://portal.ujn.gov.rs/, на интернет старници  www.gockns.org.rs  или лично у 
просторијама наручиоца: Пионирска 12, Нови Сад 
 
 
Адресa и интернет адресa 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 сл: 
Пореска управа Републике Србије, Саве Машковића бр.3-5, 11000 Београд, Република 
Србија, www.poreskauprava.gov.rs 
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 11, 11000 Београд, 
Република Србија, www.minrzs.gov.rs  
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, 11000 
Београд, Република Србија, www.merz.gov.rs  
Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановића 27а, 11160 Београд, Република 
Србија, www.sepa.gov.rs  
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
 
Понуде са припадајућом документацијом се достављају, поштом или непосредно, на 
адресу Наручиоца: Црвени крст Новог Сада – Градска организација, Пионирска 12, 21000 
Нови Сад.  
Коверат мора имати ознаку: 
"Понуда за јавну набавку добара – Набавка 600 просторних метара меког огревног дрвета 
(шифра: ЈНМВ-7/2015) 
- НЕ ОТВАРАТИ", а на полеђини назив понуђача и адресу, број телефона понуђача, као и 
име и презиме особе за контакт.  
Рок за подношење понуде је 14. октобар 2016. године, до 09,00 часова. 
 
Место, време и начин отварања понуда: 
 
Јавно отварање понуда ће се обавити у просторијама Наручиоца, 14. октобра 2016. 
године са почетком у 10,00 часова, уз присуство овлашћених представника понуђача. 
 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда: 
 
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење  
(потписано и оверено печатом) за учествовање na отварању понуда. 
 
 
Рок за доношење одлуке: 
 

 
17. октобар 2016. године 

 
Лице за контакт: 

 
Драган Шарац, dragan.sarac@gockns.org.rs   
 

Остале информације:  
 
 
 
 
 
 



 
 

 


