
УСТАНОВА СРОЦ ВРАЧАР 

Комисија за јавну набавку  

Број: 1.1.1/2017 

Датум: 23.3.2017. године 

Београд, Cјеничка 1 

 

На основу члана 57. Закона о јавним набавкама  

(„Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2016),  

                                         Установа СРОЦ Врачар објављује: 

 

 

П О З И В  З А  П О Д Н О Ш Е Њ Е  П О Н У Д Е  

 

 

Назив наручиоца: Установа СРОЦ Врачар 

 

Адреса наручиоца: Сјеничка 1, Београд 

 

Интернет страница наручиоца: http://www.srocvracar.rs/ 

 

Врста наручиоца: Установа 

 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 

 

Врста предмета: Добра 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавки:  

 

Куповина нафтних деривата – мазута и лаког лож уљa за потребе Установе СРОЦ 

Врачар (назив и ознака из Општег речника набавки: Нафта и дестилати – 09130000).   

 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

 

Уговор ће бити додељен у складу са критеријумом НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна: 

 

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца http://www.srocvracar.rs/. 

 

Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:   

 

Рок за подношење понуда истиче у 10
00 

часова 25.4.2017. године. Први дан рока за 

подношење понуда је дан који непосредно следи дану објављивања позива за 

подношење понуда.  

 

Адреса за подношење понуда је: Установа Сроц Врачар, Сјеничка 1, Београд или 

лично, у писарници Наручиоца на наведеној адреси. 

 

Понуду поднети у затвореној коверти са назнаком: 

http://www.srocvracar.rs/
http://www.srocvracar.rs/


 

НЕ ОТВАРАТИ 

 „ЈН број 1.1.1/2017 - отворени 

поступак јавне набавке за куповину 

нафтних деривата“ 

КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ  

 

Место, време и начин отварања понуда:  

 

Отварање понуда биће одржано 25.4.2017. године, са почетком у 12
00

 часова у 

Београду, у згради Установе Сроц Врачар, Сјеничка 1/приземље, сала за састанке.   

 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.  

 

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 

представници подносилаца понуда. 

 

Рокови се рачунају у складу са Законом о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, 

број 33/97 и 31/2001 и „Сл. гласник РС“, број 30/2010). 

 

Услови под којима представници подносилаца понуда могу учествовати у 

поступку отварања понуда: дефинисани су у Конкурсној документацији, у складу са 

Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).  

 

Рок за доношење одлуке: Законски рок 

 

Лице за контакт: 

 

Младен Новаков, дипл.економиста 

факс: 011/3445 332 

адреса електронске поште: mladen.novakov@srocvracar.rs 

   

 

 

 

 

 

mailto:mladen.novakov@srocvracar.rs

