
 На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012) 

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, Генерала Милојка Лешјанина 8, 18000 Ниш 

објављује 

Позив за подношење понуде 

 

1. Назив, адреса и интернет страница нарчиоца: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града 

Ниша, Генерала Милојка Лешјанина 8, 18000 Ниш, www.jgpnis.rs 

2. Врста наручиоца: Јавна предузећа – локална самоуправа 

3. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Овердрафт 

кредит – позајмица по текућем рачуну; 66113000 – Услуге одобравања кредита 

5. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум: Економски 

најповољнија понуда; Елементи: Номинална каматна стопа кредита – максимално 

60 пондера, Каматна стопа на депозите по виђењу – максимално 40 пондера. 

6. Начин преузимања конкурсне документације: Портал јавних набавки и интернет 

страница наручиоца www.jgpnis.rs 

7. Адреса државног органа или организације где се могу 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, подаци о заштити животне средине се 

могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, 

развоја и заштите животне средине, подаци о заштити при запошљавању и 

условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне 

политике. 

8. Начин подношења понуде и рок: Понуђач понуду подноси непосредно или путем 

поште у затвореној коверти или кутији, затворену 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: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку услуга – овердрафт кредита – позајмице по текућем 

рачуну, ЈН 09/13 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 

примљена од стране наручиоца до 30.08.2013. до 12:00 часова.  

9. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се дана 

30.08.2013. од 12:15 часова у пословним просторијама ЈКП Дирекција за јавни 

превоз Града Ниша, Генерала Милојка Лешјанина 8, Ниш. 

10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда: Право на активно учешће у поступку отварања понуда имају представници 

понуђача који Комисији предају писано овлашћење потписано и оверено од стране 

овлашћеног лица понуђача. 

11. Рок за доношење одлуке: Рок је три дана од дана отварања понуда 

12. Лице за контакт: Светолик Цветковић – svetolik.cvetkovic@jgpnis.rs, факс 018/520-

041 
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