
На пснпву шлана 31. и 39. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 
бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Фпнд за пружаое ппмпћи избеглим, прпгнаним и расељеним лицима 
упућује: 
 
 

ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ЗА НАБАВКУ услуга превпза ЈН МВ 03/18 

 
1. Ппдаци п наручипцу 

 Нарушилац је Фпнд за пружаое ппмпћи избеглим, прпгнаним и расељеним лицима, Бул. Михајла 
Пупина 25, Нпви Сад, www.fondajnfort.rs. Нарушилац је кприсник бучетских средстава. 
 

2. Ппдаци п врсти ппступка јавне набавке 
  Јавна набавка услуга превпза спрпвещће се у ппступку јавне набавке мале вреднпсти. 
 

3. Ппдаци п предмету јавне набавке на кпји се пднпси кпнкурсна дпкументација, а кпји ће бити 
ближе пдређен у пквиру техничких спецификација 

 Предмет јавне набавке мале вреднпсти је набавка услуга превпза. Ппнуђене услуге мпрају у 

пптпунпсти бити у складу са захтевима Нарушипца.  

Услуга превпза путника у прпграму „иди-види ппсете“ пбавља се на релацији Нпви Сад – Рума-
Сремска Митрпвица - Сремска Раша - Бијељина - Баоа Лука – Чађавица - Кљуш-Бпсански Петрпвац – 
Дрвар - Бпсанскп Грахпвп - Книн у слушају да се укаже пптреба збпг заинтереспваних кприсника 
мпгућа је кпрекција марщруте дп Глампша и ппвратак на истпј релацији. Ппласци ће се реализпвати 
пп правилу једнпм месешнп, п шему ће давалац услуге бити благпвременп пбавещтен. Обавиће се 
шетири ппласка. Списак путника и ташан термин ппласка пдређује нарушилац, у складу са исказаним 
пптребама кприсника. 

 
  

4. Пбавештеое да се ппнуде припремају и ппднпсе у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм и 
ппзивпм 

 Ппнуде се ппднпсе у складу са Кпнкурснпм дпкументацијпм, а на пснпву дпстављенпг пднпснп 
пбјављенпг Ппзива за ппднпщеое ппнуда. 

Ппнуде мпрају бити у целини припремљене у складу са Кпнкурснпм дпкументацијпм и мпрају 
испуоавати све услпве за ушещће у ппступку јавне набавке, а на пснпву дпстављенпг пднпснп пбјављенпг 
ппзива.  

Ппнуда се ппднпси искљушивп на пбрасцима кпји су саставни деп кпнкурсне дпкументације. 
 

5. Критеријум за дпделу угпвпра, елементи критеријума за дпделу угпвпра 
 Критеријум за дпделу угпвпра је најнижа ппнуђена цена.  
 
               

6. Начин преузимаоа кпнкурсне дпкументације пднпснп интернет адреса где је кпнкурсна 
дпкументација дпступна 

 Неппсредан увид у Кпнкурсну дпкументацију и преузимаое Kпнкурсне дпкументације заинтереспвана 
лица мпгу пстварити пд дана пбјављиваоа јавнпг ппзива и кпнкурсне дпкументације на Ппрталу јавних набавки 
и на сајту нарушипца. Заинтереспвана лица кпја ппднесу писани захтев за дпствљаое Кпнкурсне дпкументације, 
иста ће им бити дпстављена ппщтпм, телефакспм или електрпнским путем у рпку пд два дана пд пријема 
захтева. 
 Кпнкурсна дпкументација дпступна је на интернет адреси нарушипца www.fondajnfort.rs кап и на 
Ппрталу јавних набавки. 
  

http://www.fondajnfort.rs/
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7. Ппдаци п начину и месту ппднпшеоа ппнуда, кап и ппследоем дану рпка, пднпснп датуму и сату 
за ппднпшеое ппнуда 

 Нашин и местп ппднпщеоа ппнуда: Ппнуде, са припадајућпм дпкументацијпм, дпстављају се у 
затвпренпј и запешаћенпј кпверти на адресу нарушипца: Фпнд за пружаое ппмпћи избеглим, прпгнаним и 
расељеним лицима, Бул. Михајла Пупина 25, Нпви Сад, са пбавезнпм назнакпм на лицу кпверте: "Не 
птварати-ппнуда за јавну набавку ЈН МВ 03/18", ппщтпм или лишнп у прпстпријама нарушипца. На пплеђини 
кпверте пбавезнп навести назив, адресу, брпј телефпна и факса ппнуђаша, и – мејл адресу, кап и име пспбе 
за кпнтакт. 
 Ппследои дан рпка, пднпснп датум и сат за ппднпщеое ппнуда: Рпк за дпстављаое ппнуда је 19. 
април 2018. гпдине дп 10:00 шаспва. 
 Благпвременпм ће се сматрати све ппнуде кпје стигну на адресу Нарушипца најкасније дп 19. априла 
дп 10:00 шаспва. 
 Ппнуде кпја буду примљене накпн датума и сата пдређенпг за ппднпщеое ппнуда сматраће се 
неблагпвременим. 
 

8. Пбавештеое п месту, дану и сату птвараоа ппнуда, кап и времену и начину ппднпшеоа 
пунпмпћја за пвлашћене представнике ппнуђача кпји присуствују птвараоу ппнуда 

 Местп птвараоа ппнуда: Јавнп птвараое ппнуда пбавиће се у прпстпријама нарушипца, Фпнд за 
пружаое ппмпћи избеглим, прпгнаним и расељеним лицима, Бул. Михајла Пупина 25, Нпви Сад 
 Дан и сат птвараоа ппнуда: 19. април 2018. гпдине, са ппшеткпм у 14:30  шаспва. 
 Време и нашин ппднпщеоа пунпмпћја  за  пвлащћене представнике ппнуђаша кпји присуствују 
птвараоу ппнуда: Јавнпм птвараоу мпгу присуствпвати пвлащћени представници ппнуђаша кпји мпрају 
имати писменп пвлащћеое тј. пунпмпћ.  
 Писменп пвлащћеое, тј. пунпмпћ се сашиоава у 2 истпветна примерка пд кпјих се један примерак 
предаје у пријемнпј канцеларији, а један примерак Кпмисији пре птвараоа ппнуда. 
  

9. Пбавештеое п рпку у кпме ће наручилац дпнети пдлуку п дпдели угпвпра 
 Одлуку п дпдели угпвпра Нарушилац ће дпнети у рпку пд 7 дана пд дана птвараоа ппнуда, и 
пбјавити је у складу са Закпнпм.  

10.  Пспба за кпнтакт кпја ће пружати дпдатне инфпрмације је Јадранка Јпвищић, е-mail – 
fond@fondajnfort.rs, телефпн 021/475 4295. Дпдатне инфпрмације и пбавещтеоа у вези са 
припремпм ппнуде ппнуђаш мпже тражити искљушивп у писанпм пблику, на адресу нарушипца, 
путем e-mail-a (fond@fondajnfort.rs) или факспм (021/475 4296) са назнакпм - „Дпдатне 
инфпрмације/ппјащоеоа за Кпмисију за јавну набавку ЈН МВ 03/18“. 
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