
Историјски архив у Панчеву 

Немањина 7, Панчево 

ПИБ 101830932 

МБ 08006504 

Број: 01-1752/2019-4 

Панчево, 14.11.2019. 
 

На основу члана 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015), и  чл.31 Статута Историјског архива у Панчеву  

директор Историјског архива у Панчеву, Немањина 7, 26000 Панчево, објављује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у поступку јавне набавке добара  - Лож уље екстра лако ЕЛ - број: 2/19  
 

1. Подаци о наручиоцу: 

Историјски архив у Панчеву,  

Немањина 7, 26000 Панчево,  

www.arhivpancevo.org.rs 
 

2. Врста поступка: 

Јавна набавка мале вредности 
 

3. Опис предмета набавке: 

Лож уље – нафта за грејање гасно уље екстра лако ЕЛ, 3.500 литара 

09135100 – Лож уље. 
 

4. Критеријум за избор понуђача: 

Најнижа понуђена цена, уколико задовољава тражени квалитет. 
 

5. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 

документација доступна: 

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и са интернет 

странице наручиоца: www.arhivpancevo.org.rs. 

 

6. Начин подношења и рок за подношења пријава: 

Понуде слати на адресу: Историјски архив у Панчеву, Немањина 7, 26.000 Панчево, са 

назнаком „Понуда за учествовање у поступку јавне набавке мале вредности – Лож уље екстра 

лако ЕЛ – редни број набавке: 2/19 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом 

уколико је примљена до 26.11.2019. године до 10:00 часова. 
 

7. Место, време и начин отварања пријава:  

Јавно отварање понуда обавиће се 26.11.2019. године у 10:00 часова, у просторијама 

Историјског архива у Панчеву, Немањина 7, 26.000 Панчево уз присуство овлашћених 

представника заинтересованих понуђача (овлашћење мора бити оригинал, са бројем и 

датумом под којим је издато, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица 

понуђача, а предаје се Комисији за јавну набавку, непосредно пре почетка отварања понуда). 
 

8. Рок за доношење одлуке: 

Одлука о додели уговора биће донета најкасније 8 дана од дана отварања понуда. 
 

9.Лице за контакт: 

Особа за контакт је Смиљка Вучур. 

Мејл за контакт је arhivsek@panet.rs  

http://www.arhivpancevo.org.rs/
http://www.arhivpancevo.org.rs/

