
  

 
JP “G A S” – Temerin 

                        
Novosadska 421    Telefon: (021) 843-633, 843-655 

Tekući račun kod Banke Intesa 160-920072-92 
 

      
 

   Дана: 07.04.2020.г. 
   Дел. бр. 235 
 
 На основу чланова 55. став 1. тачка 2. и члана 60. став 1. тачка 2. и Прилога 3В Закона 
о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
 

 
ЈП „Гас“ 

      Темерин 
 

о б ј а в љ у ј е 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  
 

У поступку јавне набавке мале вредности број 1/2020 мерачи протока гаса и мерно 
регулационе станице  

 
Наручилац: 
ЈП „Гас“ Темерин 
Новосадска бр. 421, Темерин 
ПИБ: 101454856 
МАТ.БРОЈ: 08060274 
интернет страница: http://www. jpgastemerin.rs 
е – mail: office@jpgastemerin.rs 
Врста наручиоца: 
Дистрибуција и снабдевање гасом 
Врста поступка јавне набавке: 
Јавна набавка мале вредности 
Врста предмета јавне набавке : набавка добара 

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је набавка мерача протока гаса и мерно 
регулационе станице, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне 
документације. 
 Назив и ознака из општег речника: 38420000 Инструменти за мерење протока, нивоа и 
притиска течности и гасова и  38421110 Мерачи протока 

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној  набавци мале вредности 
Критеријум за доделу уговора: избор најповољније понуде ће се извршити применом 
критеријума "економски најповољнија понуда" 
Начин преузимања конкурсне документације 
Конкурсна документација се може преузети на  Порталу јавних набавки и интернет страници ЈП 
„Гас“, Новосадска 421, Темерин http://www. jpgastemerin.rs 
Начин подношења понуде и рок: 
Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на 
адресу наручиоца: ЈП „Гас“, Новосадска 421, Темерин, са обавезном назнаком на лицу 
коверте:"Понуда за јавну набавку добара-Мерачи протока гаса и мерно регулационе станоице, ЈН 



бр.1/2020-НЕ ОТВАРАТИ" поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте 
обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе 
за контакт. 
 

Рок за достављање понуда је 16.04.2020.године до 9,00 часова. 
 
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 
16.04.2020.године до 09,00 часова. 
Понуде које буду примљене након датума и сата  одређеног за подношење понуда сматраће 
се неблаговременом. 

По окончању поступка отварања понуда комисија за јавне набавке, вратиће све неблаговремено 
поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено. 
Понуде са варијантама нису дозвољене. 
Место, време и начин отварања понуда: 
Јавно отварање понуда обавиће се 16.04.2020. године у 09:30 часова, у просторијама ЈП „Гас“ , 
Новосадска 421,  
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 
Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни 
да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији 
за јавну набавку. 
Рок за доношење одлуке о додели уговора: 
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда. 
Лице за контакт: 
Родољуб Радуловић– e-mail-office@jpgastemerin.rs  
 


