
Република Србија 
Општина Пријепоље 
Библиотека „Вук Караџић“ Пријепоље 
Санџачких бригада бр. 2  
Број: 214/1 
Дана: 15.12.2021. 
 
                                                                                                                                                                             
На основу члана 27. став 1.  тачка 1), у вези става 2.  Закона о јавним набавкама ("Сл. 
гласник Републике Србије" бр. 91/19), и члана 59. Правилником о јавним набавкама бр. 
122/1 од 01.09.2020. и одлуке о спровођењу набавке бр. 214/2021 од 15.12.2021. 
директора Библиотеке „Вук Караџић“,  јавно објављује и доставља 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

Свим заинтересованим привредним субјектима-понуђачима 
 
Да, до.21.12.2021 године до 9 часова, доставе понуду према спецификацији  предмета 
набавке и у складу са овим позивом за подношење понуда за набавку гума за Инфобус 
под редним бројем 2.3.1 у плану јавних набавки, на електронску адресу наручиоца: 
info@biblioteka-prijepolje.com, или поштом на адресу: Библиотека „Вук Караџић“, 
Санџачких бригада бр. 2,  31300 Пријепоље: са назнаком ''Понуда за набавку број – 
214/2021 набавка гума за Инфобус. 
 
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  
 
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ  
 
1.1. Подаци о наручиоцу  
Наручилац:  Библиотека „Вук Караџић“ Пријепоље 
Адреса: Санџачких бригада бр. 2, 31300 Пријепоље 
Матични број:07188285 
ПИБ:102114366 
рачун број : 840-24664-50  (у даљем тексту: Наручилац). 
Тел/Факс:  033/712-960; 033/711-146; 
Интернет страница Наручиоца: www.biblioteka-prijepolje.rs 
 
1.2. Подаци о врсти поступка набавке  
 
Предметна набавка гума за Инфобус број 2.3.1  , спроводи се у складу са чланом   27. 
став 1.  тачка 1), у вези става 2.   Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике 
Србије" бр. 91/19). 
 
1.3. Подаци о предмету набавке  
Предмет набавке је набавка : гума за Инфобус 
Поступак набавке се спроводи ради закључења уговора.  
 
1.4. Контакт 
Лице за контакт:  Башовић Лејла 
Имејл и број факса: info@biblioteka-prijepolje.com, тел. 033/712-960; 033/711-14 



Понуђач: 
Текући рачун: 
ПИБ:  МБ: 
Адреса: 
Е.маил:_________________________ 
Телефон/факс: 
Контакт особа:___________________ 
 
 
 
 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

Гуме за Инфобус 
У складу са позивом за достављање понуда и достављеном спецификацијом–гуме за 
Инфобус  изјављујемо да смо спремни да опрему која је предмет набавке испоручимо 
по следећим ценама и осталим условима: 
Артикал Колич

ина 
Јединич

на цена 
без ПДВ 

Укупна 
цена без 
ПДВ 

Укупна 
цена са 
ПДВ 

Гарант

ни рок 

 
 

- Гума 215/75 Р 17,5 погон 
- Гума 215/75 Р 17,5 водећа 
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Рок испоруке: 5 дана од дана издавања наруџбенице. 
Услови плаћања: по фактури, у року од 45дана од дана испоруке. 
 
 
 
                                                                                                            М.П.    
           
   Потпис одговорног лица 
    
  _________________________________ 
                                                                                                                                    


