
 На основу чл. 35. ст.1. тач.1., чл. 55. ст.1. тач.2., чл. 57. и чл. 60. ст.1., Прилога 3Б Закона о 

јавним набавкама (,,Сл.гласник РС'' бр.124/12) и Одлуке о покретању преговарачког поступка са 

објављивањем позива за подношење понуда, број ЈНПП 08/14-1 - Услуга превоза путника на 

територији Града Ниша,  

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША 

Генерала Милојка Лешјанина 8, Ниш 

објављује  

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

1. Наручилац: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ 

ГРАДА НИША, Генерала Милојка Лешјанина 8, Ниш, интернет страница: www.jgpnis.rs 

2. Врста наручиоца: јавно комунално предузеће  

3. Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење 

понуда  

4. Предмет јавне набавке је услуга, ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША у преговарачком поступку са објављивањем позива за 

подношење понуда, јавна набавка број – ЈНПП 08/14 

Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге јавног друмског превоза – 60112000 

5. Набавка је обликована у две партије и то: 

Партија 1 – Пакет линија 2 

Партија 2 – Пакет линија 3 

6. Наручилац спроводи преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, у 

складу са чл. 35. ст.1. тач.1. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС'' бр.124/12) јер у 

отвореном поступку који му је претходио није прибавио ниједну прихватљиву понуду за Пакет 

линија 2 и Пакет линија 3. 

7. Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда.  

Елементи критеријума за доделу уговора су: понуђена цена, висина пода возила, заступљеност 

типова мотора у смислу еколошких стандарда, уређај за климатизацију и изглед возила, године  

обављања послова на позицији руководиоца у области јавног превоза, квалификација 

руководиоца и просек година обављања послова возача Д категорије. 

8. Нису дозвољене понуде са варијантама.  

9. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 

документација доступна: Конкурсна документација као и евентуалне учињене измене и/или 

допуне, као и додатна појашњења конкурсне документације се могу преузети у електронском 

облику са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца, 

www.jgpnis.rs 

10. 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.:  

http://www.poreskauprava.gov.rs/  

http://www.merz.gov.rs/lat/sektori/sektor-za-zastitu-zivotne-sredine  

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

http://www.jgpnis.rs/
http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/lat/sektori/sektor-za-zastitu-zivotne-sredine
http://www.minrzs.gov.rs/


11. Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом 

отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на коју понуђач уписује 

следеће податке: назив, адресу седишта, телефон и контакт особу подносиоца понуде - понуђача, 

назив и адресу примаоца понуде: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ 

ПРЕВОЗ ГРАДА НИША, Генерала Милојка Лешјанина 8, Ниш, Понуда за јавну набавку услуга – 

Услуга превоза путника на територији Града Ниша, ЈНПП 08/14 – ПАРТИЈА ___ (уписати број 

партије/бројеве партија за који се понуда подноси) са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“. 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије. Понуда мора да обухвати најмање 

једну целокупну партију. 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на 

одређену партију.  

12. У случају да је понуда поднета од стране групе понуђача потребно је назначити на коверти 

„Заједничка понуда“ и навести назив и адресу седишта свих понуђача из групе понуђача.  

13. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена до 15.08.2014. године до 12
00

 часова. 

Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца, одмах по истеку рока за подношење 

понуда. 

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.  

14. Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда дужни су да 

доставе овлашћење за присуствовање. Овлашћење мора да буде оверено печатом и потписано од 

стране овлашћеног лица понуђача.  

15. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 25 дана од дана јавног отварања 

понуда.  

16. Лица за контакт: Име особe за контакт: Милан Милић, mail: milan.milic@jgpnis.rs, факс:  

018/520-041.  
 


