
 

       На основу члана 55. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама ( “Службени 

гласник РС”, број 124/2012 ) и Одлуке директора Пријепољске гимназије, Пријепоље о 

покретању поступка јавне набавке добара од 27.08.2014. године  

 

Пријепољска гимназија 

ул. 4. децембар бр. 3 

31300 Пријепоље 

објављује 

 

 

ПОЗИВ 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ, БРОЈ ЈНВВ: 01/2014 

 

 

1. Наручилац Пријепољска гимназија, Пријепоље, ул. 4. децембар бр. 3, 31300 

Пријепоље 

2. Предмет јавне набавке је набавка добара – мазут за грејање средњи “С”, ознака 

из општег речника је: 09135000 – Уља за ложење  
3. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена без ПДВ-а. 

4. Конкурсна документација се преузима сваког радног дана од 8,00 до 14,00 

часова на адресу  наручиоца - Пријепољска гимназија, Пријепоље, ул. 4. 

децембар бр. 3, 31300 Пријепоље и са Портала јавних набавки. 

5. Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, на адресу наручиоца 

- Пријепољска гимназија, Пријепоље, ул. 4. децембар бр. 3, 31300 Пријепоље, 

најкасније до 06.10.2014. године до 10,00 часова.  Понуде приспеле после тог 

дана и сата неће се отворити и по окончању поступка отварања понуда вратиће 

се неотворене понуђачу са назнаком да су неблаговремене. Уколико је последњи 

дан рока нерадни дан, рок истиче првог наредног радног дана. 

6. Рок за подношење понуда је 40 дана од дана објављивања овог позива за 

подношење понуда на Порталу службених гласила Републике Србије и Порталу 

јавних набавки, тј. до 06.10.2014. године до 10,00 часова. 

7. Понуда се доставља у запечаћенoј коверти, са назнаком”НЕ ОТВАРАТИ” - 

Понуда за мазут за грејање средњи “С”, број ЈНВВ: 01 /2014 препоручено 

пошиљком или лично на адресу наручиоца  Пријепољска гимназија, Пријепоље, 

ул. 4. децембар бр. 3, 31300 Пријепоље, а на полеђини коверте назив понуђача, 

адресу и телефон особе за контакт. 

       8.  Јавно отварање понуда ће се обавити 06.10.2014. године у 13,oo часова, у  

просторијама Пријепољске гимназије, Пријепоље, ул. 4. децембар бр. 3. 

      9.   Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од три дана од дана          

отварања понуда, ако је бар једна понуда благовремена и прихватљива. 

     10.  Лицe за контакт: Љубомир Шуљагић, телефон 033 / 712 – 157, факс 033/710-026 

 

                                                                                                

 


