
На основу члана 60. ст. 1. тач. 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 
бр. 124/12)  

  
Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града Ниша  

Ниш, ул. Генерала Милојка Лешјанина 8 
објављује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке  

Предмет јавне набавке бр. 01/15 су добра – гориво и мазива у више посебних 
целина (партија) у количинама наведеним у конкурсној документацији. 
-Партија 1 – Гориво за аутобусе 
-Партија 2 – Гориво за службена возила 
-Партија 3 – Уља, мазива и антифриз 
-Партија 4 – Метан (ЦНГ) 

      Назив и ознака из општег речника набавке- 09134200-9 Дизел гориво; 09132000-3 
Бензин; 09210000-4 Препарати за подмазивање; 24951311-8 Препарати против 
замрзавања; 09120000-6 Гасовита горива. 

1. Право учешћа имају сви понуђачи, који испуњавају услове у поступку из члана 75. и 
76. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12). Услови које понуђач 
треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова, ближе су 
одређени конкурсном документацијом. 

2. Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.  
3. Конкурсна документација може бити преузета са Портала Јавних набавки и са 

интернет странице Наручиоца www.jgpnis.rs.  
4. Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства 

финансија и привреде, Саве Машковића, 3-5, 11000 Београд, 
http://www.poreskauprava.gov.rs/. Подаци о заштити животне средине се могу добити 
у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановића 27а, 11160 Београд, 
http://www.sepa.gov.rs/, и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине, Немањина 22-26, 11000 Београд, http://www.merz.gov.rs/cir. Подаци о 
заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике, Немањина 11, 11000 Београд, 
http://www.minrzs.gov.rs/. 

5. 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 „ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша“ Ниш, 
Генерала Милојка Лешјанина 8, 18000 Ниш,  са назнаком: ,,Понуда за јавну 
набавку добра – „ГОРИВА И МАЗИВА“, партија/е ___ (уписати партију/е за 
коју/е се подноси понуда), бр.1/15. - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 02.03.2015. године до 
12 часова 

6. Јавно отварање понуда обавиће се дана 02.03.2015. у 13 часова у просторијама 
наручиоца. 

7. Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача, који ће своја 
овлашћења предати Комисији пре отварања понуда. 

8. Одлука о додели уговора о јавној набавци ће бити донета у року од 10 дана, од дана 
отварања понуда. 

9. Лице за контакт: Горан Стојиљковић, goran.stojiljkovic@jgpnis.rs 
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