
На основу чл. 39 и чл. 61 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 
бр.124/12), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник 
РС“, бр.29/13) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности  од 
22.10.2013. припремљена је 
 

ГРАД ЛОЗНИЦА ГРАДСКА УПРАВА , упућује свим  потенцијалним понуђачима: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
          Право учешћа имају сва заинтересована физичка и правна лица која испуњавају 

услове у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама као и услове из ове 
конкурсне документације. 

 
1. Подаци о Наручиоцу: 

 
2. Врста поступка: ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

Поступак се спроводи ради закључења уговора 
3. Предмет ЈН : НАБАВКА ДОБАРА  -  ГОРИВА 0910 0000 

Назив и ознака из општег речника набавке : Безоловни бензин  0913 2100 
                                                                           Дизел гориво           0913 4220 
                                                                           Течни нафтни гас    0913 3000 
Карактеристике предмета куповине ближе су одређене у техничким 
спецификацијама којe су саставни део ове документације   

4. Понуду припремити и доставити у складу са позивом и овом конкурсном 
документацијом. 

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања позива на Порталу 
јавних набавки односно до 31.10.2013. године до 12,00 часова 

5. Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште на адресу наручиоца:    
ГРАД ЛОЗНИЦА ГРАДСКА УПРАВА 

ул.  Карађорђева број 2 15300 Лозница 
са назнаком : ''Понуда за ЈН 16Д/13, НЕ ОТВАРАТИ!''  

                 Понуде се подносе у затвореној и на спојевима печатираној коверти, тако да се 
приликом     отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 
отвара. На полеђини коверте уписати : назив понуђача, адреса, тел, факс, 
контакт особа. Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и 
неотворене ће бити враћене Понуђачу. Благовременост се цени према дану и 
сату приспећа у Писарницу Градске управе канцеларија 106., а не према дану и 
сату предаје пошти. 

6. Отварање понуда обавиће се истог дана  са  почетком  у 12,30 часова на горе 
наведеној адреси ( у Сали за едукацију). Представници понуђача, који ће 
присуствовати јавном отварању понуда морају поднети оверено овлашћење о 

НАЗИВ  Град Лозница Градска управа  
СЕДИШТЕ  Лозница 
АДРЕСА :  Карађорђева број 2  
Телефон: 015/879-263 
МАТИЧНИ БРОЈ 07169981 
ПИБ 101196408 
Особа за контакт Слађана Томићевић 



иступању испред понуђача. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у 
року од 3 дана бити достављен свим понуђачима.  

7. Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од дана отварања 
понуда. 

 
 
 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА ГРАД ЛОЗНИЦА 

АДРЕСА НАРУЧИОЦА КАРАЂОРЂЕВА БРОЈ 2 15300 ЛОЗНИЦА 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА WWW.loznica.rs 

ВРСТА ПОСТУПКА Поступак јавне набавке мале вредности 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА 

ПОСТУПАК СЕ СПРОВОДИ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА 

КОНТАКТ Слађана Томићевић  

015/879-263 

 
 
 
 
 
 
 

 


