
На основу члана 60. Став 1. Тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник  РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 22 став 2 Закона о јавно-приватном 

партнерству ("Сл.гласник РС" бр. 88/11, 15/2016 и 104/2016) Општина Свилајнац 

 

 

о б ј а в љ у ј е 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

у отвореном поступку  

за јавну набавку за избор приватног партнера и доделу јавног уговора о јавном- приватном 

партнерству за вршење услуге модернизације, рационализације и одржавање дела система 

јавног осветљења у општини Свилајнац  

JН број 07/2019  
 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општина Свилајнац, Светог Саве 102, 

35210 Свилајнац, www.svilajnac.rs            

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак    

Предмет јавне набавке: услуге  

Опис предмета јавне набавке: Набавка за избор приватног партнера и доделу јавног 

уговора о јавном - приватном партнерству за вршење услуге модернизације, 

рационализације и одржавање дела система јавног осветљења у општини Свилајнац 

Место извршења услуга: Свилајнац, Општина Свилајнац  

Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника 

набавке:  

71314200 Услуге у  вези са управљањем енергијом 

71314300 Саветодавне услуге у вези са енегетском ефикасношћу 

50232100 Услуге одржавања уличне расвете 

50232110 Пуштање у рад уређаја јавне расвете 

45316000 – радови на инсталацији расветних и сигналних система  

КА03 За електричну опрему 

КА04 За електричне инсталације 

 

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија: Набавка није 

обликована по партијама. 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Увид и преузимање конкурсне документације: Увид у конкурсну документацију и рок 

за преузимање конкурсне документације је од дана објављивања позива у Службеном 

гласнику Републике Србије, у средству јавног информисања које се дистрибуира на целој 

територији Реублике Србије, на интернет страници јавног тела и на Порталу јавних 

набавки до дана истека рока за подношење понуда. Заинтересовани понуђачи конкурсну 

документацију могу преузети на сајту општине Свилајнац www.svilajnac.rs, Порталу 

јавних набавки, захтевом за преузимање конкурсне документације на e-mail: 

javnenabavke@svilajnac.rs до дана и часа истека рока за подношење понуда. После 

наведеног рока конкурсна документација се не може преузети. Јавни позив објављен је у 

''Службеном гласнику Републике Србије'' дана 06.03.2019. године. 



Начин подношења понуде и рок: Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште 

у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда 

може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 

о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу (Наручиоца) Општина Свилајнац, ул.Светог Саве 102, 35210 

Свилајнац, преко писарнице општине Свилајнац, са назнаком „Понуда за јавну набавку 

услуга – Набавка за избор приватног партнера и доделу јавног уговора о јавном- 

приватном партнерству за вршење услуге модернизације, рационализације и одржавање 

дела система јавног осветљења у општини Свилајнац, ЈН бр.07/2019, НЕ ОТВАРАТИ“. 

Рок за подношење понуда је до 29.04.2019.године до 08,00 часова.   

 

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене 

понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз 

повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено. 

Време, место и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда одржаће се дана 

29.04.2019. године у 10,15 часова у радним просторијама Општинске управе општине 

Свилајнац, 35210 Свилајнац, улица Светог Саве 102. 

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда: Представници понуђача су дужни да доставе овлашћење за заступање. 

Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране 

одговорног лица понуђача. 

Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети одлуку о додели уговора најкасније у 

року од 25 дана од дана отварања понуде. 

Лица за контакт: Лица за контакт су Славица Милијановић, и Милош Митровић, 

телефон: 035/312-199, e-mail: javnenabavke@svilajnac.rs, у периоду од 09,00 до 14,00 

часова сваког радног дана. 

 

 

 

 


