
 
 На основу члана 57 и члана 60. Закона о јавном набавкама (Сл. гласник РС''. бр.124/2012, 
14/15 и 68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка бр. 404-52/2020-01/1  
 

Општинска управа општине Смедеревска Паланка 
дана 02.06.2020. године упућује 

 
ПОЗИВ 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

1. Подаци о наручиоцу  
Наручилац: .....................................Општинска управа општине Смедеревска Паланка  
Адреса: …........................................ Вука Караџића број 25, 11420 Смед. Паланка  
Интернет страница:.........................www.smederevskapalanka.rs  
 
2. Врста поступка јавне набавке  
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
 
3. Предмет јавне набавке  
Предмет јавне набавке број 1.1.13/2020 је набавка услуга- електричне енергије за  јавну 
расвету на територији општине Смедеревска Паланка 
Ознака из општег речника набавке : 09310000 – Електрична енергија 
4. Циљ поступка  
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.  
 
5. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт:.................................. Иван Јоцковић  
Е - mail адреса (или број факса): …...........................nabavka@smederevskapalanka.rs  
Број телефона:............................................................. 064/1365539 
 
6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“  
 
7. Начин прузимања конкурсне документације и интернет страница где је конкурсна 
документација доступна.  
Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију са Портала за јавне набавке- 
www.portal.ujn.gov.rs , сајта www.smederevskapalanka.rs или лично у просторијама Општинске 
управе, захтевом на мејл nabavka@smederevskapalanka.rs  
 
8. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
03.07.2020.године, до 12,00 часова  
Понуду доставити на адресу: OпштинaСмедеревска Паланка, ул. Вука Караџића бр. 25 11420 
Смедеревска Паланка  
са назнаком:“ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ” ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 404-52 /2020-01/1–“ 
набавка услуга- електричне енергије за  јавну расвету на територији општине Смедеревска 
Паланка 
 

mailto:nabavka@smederevskapalanka.rs


9. Место, време и начин отварања понуда  
Отварање понуда је јавно, а поступак се спроводи одмах по истеку рока за подношење понуда, 
тј. у 12,30 часова 03.07.2020.године. Отварање ће се обавити у просторијама наручиоца –
Општина Смедеревска Паланка, улица Вука Караџића бр.25., Мала сала Скупштине општине.  
 
Број: 404-52/2020-01/1  
У Смедеревској Паланци 02.06.2020. године  
 

 
 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 
 
 
 
 


