
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
Назив наручиоца: Град Јагодина, Градска управа за заштиту животне средине и  
комуналне пословe 
Адреса наручиоца: Краља Петра I  бр.6, 35000 Јагодина 
Интернет страница наручиоца: www.јagodina.org.rs  
Врста наручиоца: Градска и општинска управа 
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 
Врста предмета: Добра 
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 
набавке, За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, 
место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно 
назив и ознака из општег речника набавке:  
Предмет јавне набавке је  набавка електричне енергије. Ознака из ОРН: 0931000 – 
електрична енергија. 
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.                                                     
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је 
конкурсна документација доступна: Понуђачи могу преузети конкурсну 
документацију на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца  
www.јagodina.org.rs. и извршити увид у документацију у канцеларији 32 Скупштине 
града Јагодина. 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се подносе у 
затвореној коверти са назнаком ,,Понуда за јавну набавку–набавка електричне 
енергије, ЈН бр. 1/18, с позивом на број: 404-25/18-03 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и 
контакт особу.  
Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана од 08,00  до 
14,00 сати на адресу: Град Јагодина, Служба за јавне набавке, ул. Краља Петра I 
6, 35000 Јагодина. 
Крајњи рок за достављање понуда је 26. фебруар 2018. године до 10,00  часова. 
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити 
26. фебруара 2018. године у 10,30  часова у просторијама Скупштине града 
Јагодине, уз присуство овлашћених представника понуђача. 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда: 
Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за 
јавну набавку доставе пуномоћја за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје се 
доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и 
потписано од стране овлашћеног лица понуђача 
Рок за доношење одлуке: Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о 
додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда. 
Контакт лице: Гордана Петронијевић - Служба за јавне набавке, е - mail адреса: 
javne.nabavke.jagodina@gmail.com, телефон:  035/8150508 
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