
 

 

 

 

 На основу члана 55. став 1. тачка 2. , члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1) 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12и 14/15), а у вези са 

Одлуком о покретању поступка за јавну набавку услуга ангажовања стручне екипе 

за потребе реализације археолошких истраживања број 33/2-2014 од 28. априла 2015 

године  (Редни број ЈНОП 1/2015 ), Завод за заштиту споменика културе Града 

Новог Сада, Нови Сад. 

      

 објављује 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУУ ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ – услуга ангажовања 

физичке радне снаге и стручне радне екипе за потребе реализације археолошких 

истраживања 

 Редни број  ЈНОП 1/2015 

 

 

1)  назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

 Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад Булевар Михајла 

Пупина 22/1, www.zzskgns.rs 

позива све заинтересоване понуђаче да поднесу понуду за јавну набавку: 

Услуге ангажовања стручне радне екипе за потребе реализације археолошких 

истраживања број  ЈНОП 1/2015 

 

2)       врста наручиоца: установа културе 

 

3) врста поступка јавне набавке:  

 

Поступак јавне набавке из тачке 1. oвог позива спровешће се у отвореном поступку. 

 

4)      за добра и услуге, опис предмета и набавке, назив и ознака из општег 

речника набавке:  

 Предмет јавне набавке је набавка услуга,- услуге ангажовања стручне радне 

екипе за потребе реализације археолошких истраживања  

 Назив и ознака из ОРН: 79630000-Услуге у вези са особљем, изузев 

запошљавања и обезбеђивања особља.   

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ 

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

ГРАДА НОВОГ САДА, НОВИ САД 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

 Град  Нови  Сад 

21000  Нови Сад   

Булевар  Михајла Пупина  22,  

телeфон: 021/557-060, факс: 021/456-166 

E-mail: zzskgns@sbb.rs 

жиро рачун: 840-520664-30  

ПИБ 100713383;  

мат. број: 08015902; шифра дел: 9103 

 

                   Број:33/5-2015     

                 Датум: 5. мај 2015.  године 

 

http://www.zzskgns.rs/


 

5) број партија, уколико се предмет партија обликује у више партија.  
 Набавка није обликована по партијама. 

6) посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, 

организације или привредне субјекте за радно оспособ љавање, професионалну 

рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица. 

 Ова јавна набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за 

радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.  

 

7) критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

 

 -критеријум  је најнижа понуђена цена. 

 

8)  начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресу где је 

конкурсна документација доступна: 

www.zzskgns.rs 

Конкурсна документација за предметну набавку може се преузети са Портала 

јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/  и на интернет адреси Наручиоца www.zzskgns.rs  

Заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети и тако што ће 

доставити писмени захтев наручиоцу на  e-mail adresu zzkgns@sbb,rs.   

            9)        адресу и интернет адресу 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 пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде. 

 

Министарство финансија  

Кнеза Милоша 20 

11000 Београд 

Србија    

www.mfp.gov.rs       

 

Пореска управа  Централа  

Саве Машковића, 3-5 

11000 Београд  

Србија 

www.poreskauprava.gov.rs  

  

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Агенција за заштиту животне средине 

 

Руже Јовановић 27а 

11160 Београд  

(улаз из Жабљачке улице) 

Република Србија 

www.sepa.gov.rs  

 

http://www.zzskgns.rs/
http://www.mfp.gov.rs/
http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/


 

Министарство пољопривреде и заштите животне средине  

11000 Београд 

Немањина 22-26 

www.merz.gov.rs  

 

 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

 

Министарствo за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

11000 Београд 

Немањина 11 

www.minrzs.gov.rs  

 

         8)   начин подношења понуде и рок: 

 

Понуде, са припадајућом документацијом, подносе се у затвореној коверти 

(кутије) на адресу Наручиоца: Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, 

Нови Сад, 21000 Нови Сад  Булевара Михајла Пупина 22/1 са обавезном назнаком на 

лицу коверте (кутије): "Не отварати- понуда за ЈНОП 1/2015", поштом или лично. На 

полеђини коверте или кутије, обавезно навести назив и адресу понуђача, број телефона 

и име особе на контакт. 

Понуда се подноси на обрасцу понуде, који је саставни део Конкурсне  

документације, јасна и недвосмислена, откуцана или написана неизбрисивим мастилом 

и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

Понуђач је у обавези да у понуди наведе све тражене податке на Обрасцу понуде, 

да исту потпише и овери. 

Рок за подношење понуда је  петак 5. јуни 2015. године до 12 часова. 

Благовременим  ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца 

(буду примљене у писарницу Наручиоца) до петка 5. јуна 2015. године до 12 часова. 

Неблаговремене  понуде неће бити разматране и неотворене ће се вратити 

понуђачу. 

Понуде се достављају непосредно или препоручено поштом.  

Неблаговремене понуде неће бити разматране и не отворене се враћају понуђачу.  

 

9)    место, време и начин отварања понуда: 

Отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда у 

петак 05. јуна 2015. године у 12.30
 
часова у просторијама Завода за заштиту споменика 

културе Града Новог Сад, Нови Сад, на првом спрату,  Булевар Михајла Пупина 22. 

Отварање понуда је јавно.   

 

10) услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: 

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз 

прилагање писменог овлашћења за лице које ће присуствовати отварању понуда а које 

се предаје Комисији пре отварања понуда. Уколико представник понуђача нема 

писмено овлашћење за учешће у поступку, исти ће имати статус опште јавности. 

http://www.merz.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/


 

11)  рок за доношење одлуке: 

  -рок за доношење Одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда. 

Наручилац задржава право да: 

-додели уговор једном  понуђачу  зависно од повољности понуде, или  

обустави поступак јавне набавке.  

 

 12)   лице за контакт: 

 

Особа за контакт је Мирослав Матић, службеник за јавне набавке,  на телефон 021/557-

060, од 7
30

 до 15
30

  часова. Маил адреса наручиоца: zzskgns@sbb.rs. 

 

13)   остале информације: 

 

 

  

   

     

 


