
Република Србија 
OПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 
Општинска управа 
Број: 404-11/2020-01/1 
Датум:10.02.2020.године 
Смедеревска Паланка 
 

На основу чл. 60.  Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 
68/15) Општинска управаОпштине Смедеревска Паланка, упућује: 

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
1. Назив наручиоца:  Општина Смедеревска Паланка 
   Адреса наручиоца: Вука Караџића 25  
   Интернет страница наручиоца: http://www.smederevskapalanka.rs 
 
2. Врста наручиоца: Локална самоуправа 
 
3. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка  мале вредности 
 
4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:   
Набавка радова- Изградња капеле на гробљу у Азањи 
ОРН: 45215400 Радови на гробљима 
 
5. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 
 
6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је 
конкурсна документација доступна:  
http://.portal.ujn.gov.rs    и  www.smederevskapalanka.rs  
 
7. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:  
Понуде се подносе у року од 10 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних 
набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца 
најкасније последњег дана истека наведеног рока тј. до 21.02.2020. године до 12,00 
сати (без обзира на начин достављања)  
Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати. 
Понуде са комплетно захтеваном документацијом подносе се у затвореној коверти 
поштом или лично (преко писарнице наручиоца на адресу: Општина Смедеревска 
Паланка 11420 Смедеревска Паланка, ул. Вука Караџића 25, са назнаком, :,,ПОНУДА 
за јавну набавку–ЈН бр 1.3.6/2020 Изградња капеле на гробљу у Азањи- НЕ 
ОТВАРАТИ ,, . Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до 21.02.2020.године до 12,00 часова. 
 
8. Место, време и начин отварања понуда: 
Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за подношење понуда тј. 
21.02.2020.год..на адреси Наручиоца:  
Општина Смедеревска Паланка, ул. Вука Караџића 25, у просторијама Општине 
Смедеревска Паланка– у Малој сали Скупштине, са почетком у 12,30 часова. 
 

http://.portal.ujn.gov.rs/
http://www.smederevskapalanka.rs/


9. 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 члану Комисије за јавне набавке. 
 
10. Рок за доношење одлуке:  
    3 дана од дана отварања понуда 
 
12. Лице или служба за контакт:  
Милоје Радосављевић 064-257-45-80 или 
Служба за јавне набавке 
026-310-122,лок.121 
Мејл: nabavka@smederevskapalanka.rs 

 
                                                                                                               Комисија за ЈН 
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