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К у р ш у м л и ј а  

ОПШТИНА  КУРШУМЛИЈА 
ПРЕДСЕДНИК И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ул.Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, www.kursumlija.org 
 

ПОЗИВ 
за подношење понуде 

 Поштовани, 
 
 Позивамо Вас да у поступку набавке добара – Набавка материјала за саобраћај – 

бензина и дизел горива за потребе Председника општине и Општинског већа општине 

Куршумлија, доставите понуду: 
Рок за достављање 
понуде: 

10.02.2020.године до 12,00 часова 
 

 
 
Начина достављања 
понуде: 

На e-mail: javnenabavke@kursumlija.org или  
на факс: 027/381-785 или 
на адресу: Општина Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб, 
18430 Куршумлија, 
са назнаком „за Набавку материјала за саобраћај – бензина и дизел 

горива за потребе Председника општине и Општинског већа општине 

Куршумлија " 
Обавезни елементи 
понуде: 
 

Према обрасцу понуде са спецификацијом који достављамо у 
прилогу 

Критеријум за доделу 
уговора 

„најниже понуђена цена“. 
 

Остале напомене: - Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Плаћање ће се вршити сукцесивно, у складу са потребама наручиоца, 

уплатом динарских средстава на текући рачун изабараног понуђача. 

Наручилац може преузети предметна добра путем дебитних картица до 

износа уплаћених средстава. 

 

- Захтеви у погледу места и рока испоруке 

Понуђач мора обезбедити да се возила наручиоца снабдевају горивом на 

бензинским пумпама-продајним местима на територији општине Куршумлија и на 

територији Републике Србије, сукцесивно, у складу са потребама наручиоца, у 

периоду од годину дана од дана закључења уговора. 

Период испоруке годину дана од дана закључења уговора. 

Услови за учешће: - да понуђач располаже најмање једном бензинском пумпом на територији 
Општине Куршумлија и са минимум 10 бензинских пумпи распрострањених на 
територији Републике Србије. 

Особа за контакт: 027/381-402 локал 130. 
Попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде се доставља у оригиналу или скениран  на 
назначену адресу, mail или факс са назнаком поступка за који се доставља. 
Са Понуђачем са најповљнијом понудом ће се, након истека рока за подношење понуда 
приступити закључењу уговора.                                                                                                                                                                     

                                                                                               Председник општине       

                                                                         М.П.  ___________________________________     

                                                                                               Радољуб Видић, дипл.ецц. 
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