
ЦРВЕНИ КРСТ НОВОГ САДА  

Пионирска 12, Нови Сад 
Шифра: БП-1/2021 

Број: 02-4/3 

Датум: 29. јануар 2021. године 

НОВИ САД 

 

ПРЕДМЕТ: ПОЗИВ ЗА УПУЋИВАЊЕ ПОНУДЕ 
 

Молимо вас да нам упутите понуде за набавку услуга омладинске задруге. 

 

Услуга омладинске задруге је ангажовање лица које ће по исказаној потреби Наручиоца по 

закљученом уговору о привременим и повременим пословима у просторијама и у складу са 

Програмским садржајима Црвеног крста ( Сл. Гласник  број: 107/2005), обављати следеће послове: 

 

Ред. 

број 
Назив услуге 

Јединица мере 

1. Послови спремања простора, физички и остали послови 

које извршава студент 

 

1 час 

2. Административни и  послови у складу са програмским 

садржајима Црвеног крста које извршава студент 

 

1 час 

3. Послови спремања простора,  физички и остали послови 

које извршава лице које није студент 

 

1 час 

4. Административни и послови у складу са програмским 

садржајима Црвеног крста  за лице које није студент 

 

1 час 

 

Квалитет наведених услуга мора да буде у складу са важећим нормативима и стандардима у овој 

области. 

 Понуду упутити на обрасцу понуде, у свему према захтевима Наручиоца исказаним у овом 

позиву и моделу уговора, који вам у прилогу достављамо. 

 Набавка наведених услуга предвиђена је Планом набавки Црвеног крста Новог Сада на које се 

Закон не примењује за 2021. годину, а средства за ову набавку су обезбеђена на  позицијама 

Финансијског плана Црвеног крста Новог Сада за 2021. годину.  

 Реализација ове набавке не подлеже Закону о јавним набавкама на основу члана 27. став 3. тачка 

1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19), којим је прописано да се одредбе 

овог закона не премењује на набавку друштвених и других посебних услуга из члана 75. овог закона 

чија је процењена вредност мања од 15.000.000 динара када набавку спроводи јавни наручилац. 

С обзиром да се ради о услугама чији обим није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу, 

Наручилац је унапред одредио вредност уговора, док вредност из понуде представља основ за примену 

критеријума "најнижа понуђена цена" и служи за вредновање понуда по том основу. 

 Рок за упућивање понуде: 2. фебруар 2021. године до 12,00 часова. 

 Рок важења понуде: минимално 30 дана од дана истека рока за подношење понуда. 

Рок за извршење услуге: максимално 48 часова од пријема налога издатог од стране овлашћеног 

лица Наручиоца. 

 Рок плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре и упута за рад потписаних од стране овлашћеног 

лица Наручиоца а по преносу средстава из Буџета Града Новог Сада. 

          Молимо вас да понуду доставите електронски путем на мејл, rade.stanojcic@gockns.org.rs, 

 поштом или лично на адресу: 

Црвени крст Новог Сада – Градска организација 

Пионирска 12, Нови Сад 

Kонтакт телефон: 021/523-940. 

 

СА НАЗНАКОМ „НЕ ОТВАРАТИ-ПОНУДА ЗА УСЛУГЕ ОМЛАДИНСКЕ ЗАДРУГЕ (ШИФРА: БП-

1/2020) 

Прилог:  

1. образац понуде 

2. модел уговора 

mailto:rade.stanojcic@gockns.org.rs

