
 1/3 

 
 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

Назив наручиоца: Гаранцијски фонд АП Војводине 
 
Адреса наручиоца: Хајдук Вељкова бр.11/6 Нови Сад 
 
Интернет страница наручиоца: www.garfond.rs 

 
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности услуга 01/2020 
 
За услуге: Обезбеђивање закупа и стављања на располагање термина за емитовање 
промотивних спотова Гаранцијског фонда АП Војводине на Лед билбордима на територији АП 
Војводине. 
Назив и ознака из општег речника набавке: РА02 
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  
 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена 
 

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

 

Конкурсна документација се преузима у складу са чланом 62. ст. 1. Закона о јавним 
набавкама на: 
 

1. и  1. Интернет адреси наручиоца: www.garfond.rs 
 
 
2. Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs  

 
Адреса и интернет адреса 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: 
 

Подаци о називу, адреси и интернет страници државног органа или организације, где се могу 
благовремено добити исправни подаци о: 
 
- Пореским обавезама – Пореска управа (Министарства финансија и привреде, Републике 
Србије), Саве Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. 
Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне информације о 
адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне 
самоуправе, о пореским обавезама које администрирају ови органи. 
- Заштити животне средине – Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, 
Београд. Интернет адреса: www.sepa.gov.rs (Министарство енергетике, развоја и заштите 
животне средине Републике Србије, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса: 
www.merz.gov.rs). 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
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- Заштити при запошљавању, условима рада – Министарство рада, запошљавања и социјалне 
политике, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса: www.minrzs.gov.rs. 

 
 
 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

 

Понуђачи понуде подносе у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 
Понуду доставити на адресу:  
 

ПОШТОМ: Гаранцијски фонд АП Војводине,  
Хајдук Вељкова бр.11/6, 21000 Нови Сад, или 

  
НЕПОСРЕДНО (или начинима који се сматрају непосредном доставом: 
 POST EXPRES, DHL и др.) на адресу: Гаранцијски фонд АП Војводине,  

Хајдук Вељкова 11, 6. Спрат, 21000 Нови Сад  
 
 

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга - Обезбеђивање закупа и стављања на 
располагање термина за емитовање промотивних спотова Гаранцијског фонда АП Војводине 
на Лед билбордима на територији АП Војводине, ЈНМВ: 01/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27.05.2020. 
године до 10:00 часова. 
 

 
Место, време и начин отварања понуда:  

 

Отварање понуда обавиће се јавно, истог дана по истеку рока за подношење понуда, 
односно 27.05.2020. у 10:15 часова уз присуство овлашћених представника понуђача, на 
адреси Фонда Гаранцијски фонд АП Војводине, Хајдук Вељкова 11, Нови Сад. Овлашћени 
представници понуђача подносе пуномоћје да могу присуствовати отварању понуда на 
самом отварању пре почетка поступка отварања понуда. 
Незатворене и неблаговремене понуде, неће бити разматране. 

 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда:  

 

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници 
понуђача.  
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у 
отварању понуда. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.minrzs.gov.rs/
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Рок за доношење одлуке:  
 

Одлуку о додели уговора у поступку предметне набавке донеће се на основу члана 108. 
Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, 124/12, 14/2015 и 68/2015) у року од 5  
дана од дана отварања понуда, уз примену критеријума најнижа понуђена цена. 

 
Лице за контакт:  

Саша Наков, e-mail: office@garfond.rs 

 

 
 
 
 

Председник Комисије 
 

                                                                                                                мр Ненад Миљуш, с.р. 
 
 

mailto:nakov@garfond.rs

