
   ЈКП “КОМУНАЛАЦ“ ЛЕСКОВАЦ, ул. Краља Петра Првог бр. 26А, Лесковац 
 

Јавна набавкa ЈНОП бр. 2/2019 
 

ЈКП“Комуналац“ 

Лесковац 

Број: 1040 

Датум: 01.03.2019.године 

 

                 На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/12; 14/2015 и 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник 

РС“ бр. 29/13) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добра бр. 762 од 

18.02.2019.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 762/1 од 

18.02.2019.године наручилац ЈКП „Комуналац“ Лесковац  је припремио 

 

ПОЗИВ ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 ЈНОП бр. 2/2019 

 

Наручилац: ЈКП „Комуналац“ Лесковац, ул. Краља Петра Првог бр. 26А, 16000 Лесковац. 

 

Јавна набавка у отвореном поступку, ЈНОП бр. 2/2019 – Горива. 

 

Предмет јавне набавке: добра – Гориво, назив и ознака из општег речника набавки: Евро 

дизел – 09134200, Евро премиjум БМБ 95 – 09132100, ТНГ (плин) – 09133000 

 

Врста поступка ЈН: Отворени поступак покренут Одлуком бр.762 од  18.02.2019. године 

Позив за јавну набавку је објављен на Порталу УЈН и сајту Наручиоца. Конкурсна 

документација доступна на порталу Управе за јавне набавке Србије. 

 

Рок и начин подношења понуде: 01.04.2019.године до 10
30

 часова, лично или на адресу: 

ЈКП „Комуналац“ Лесковац, ул. Краља Петра Првог бр. 26А, 16000 Лесковац.  

 

Време, место и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда одржаће се дана 

01.04.2019.године у 11
00

 часова, на адреси наручиоца ЈКП „Комуналац“ Лесковац, ул. Краља 

Петра Првог бр. 26А, 16000 Лесковац у канцеларији правне службе. Пре почетка поступка 

јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања 

понуда, дужни су да председнику комисије предају писмена овлашћења, на основу којих ће 

доказати да су овлашћени од стране понуђача за учешће у поступку јавног отварања понуда. 

 

Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од пет (5) 

дана од дана јавног отварања понуда. 

 

Критеријум за избор најповољније понуде: најнижа понуђена цена. 

 

Додатне информације: сваког радног дана  од 7
00

 – 15
00

 часова.  

 

Особа за контакт: Сребра Михајловић, 016/243-240, е-mail: komunalac@gradleskovac.org 
. 


