
На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 
РС'' број 124/2012) 

ЈП“Дирекција за планирање и изградњу Лебане“ објављује: 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
у отвореном поступку јавне набавке 01/2015 

за набавку електричне енергије за јавно осветљење и позива понуђаче да поднесу своју 
понуду у складу са конкурсном документацијом 

 
НАРУЧИЛАЦ: Јавно предузеће “Дирекција за планирање и изградњу Лебане“ 
                               адреса: ул. Цара Душана 116, Лебане  
                                интернет страница: www.direkcijalebane.co.rs 
                                врста наручиоца: јавно предузеће   
                
ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
                      -отворени поступак  
                       
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  
                      -набавка добара                    
                      -Набавка електричне енергије за јавно осветљење ,  
                      -ОРН:09310000 
                 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама 
Критеријум за доделу уговора НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
 
 НАЧИН ПРEУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 
 
 -Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу бесплатно преузети на:     
 -Порталу јавних набавки  (www.ujn.gov.rs), 
 - Интернет адреси  наручиоца (www.direkcijalebane.co.rs), 
 -У просторијама наручиоца радним данима у времену 07 – 15 сати, у канцеларији пословног 
секретара. 
 
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ: 
 
 -Понуде се подносе до 16.03.2015. године до 12 часова, препорученом пошиљком или лично, 
на адресу наручиоца, у затвореним ковертама, са назнаком:,, Понуда за јавну набавку 
добра –  Набавка електричне енергије за јавно осветљење, ЈН бр 01/2015 - НЕ 
ОТВАРАТИ ''.  
-Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања 
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте обавезно 
навести назив подносиоца понуде, тачну адресу и контакт телефон.  
 -Понуда се сматра благовременом ако је примљена од стране наручиоца најкасније до 
16.03.2015. године до 12:00 часова. Неблаговремено достављене понуде Комисија за јавну 
набавку Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене 
понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.  



 -Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду 
не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто 
лице може учествовати у више заједничких понуда. У року за подношење понуде понуђач 
може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној 
документацији.  
 
МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА: 
 
-Отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 16.03.2015. 
године са почетком у 12:15 часова, у просторијама Наручиоца.  Отварање понуда је јавно и 
може присуствовати свако заинтересовано лице, а активно могу учествовати само законски 
заступници и овлашћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања 
понуда, овлашћени представници понуђача дужни су да Комисији за јавну набавку Наручиоца 
предају овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. Овлашћење мора да садржи: име и 
презиме овлашћеног представника, број личне карте и матични број, потпис и печат 
овлашћеног лица. Без оваквог овлашћења, представник има право само на присуство и не може 
предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора на 
отварање понуда и друго). 

 

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: 

-Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда. 
Наведену одлуку Наручилац ће доставити свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана 
њеног доношења. 

КОНТАКТ: 

Референт за јавне набавке, Далиборка Стојановић, телефон бр: 060/0754-122. 

 


