
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
Назив наручиоца: Наручилац је Управа за инвестиције и одрживи развој 

Адреса наручиоца: Томе Живановића  бр.  10, 35250 Параћин 

Интернет страница: www.investiceparacin.rs 

Врста наручиоца: општинска управа 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак-радови 

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 број 61 – „Адаптација и санација објекта број 1, посебни део 

објекта-пословни простор здравства – Апотека“  

 

ОРН: 

 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 

45262700 – адаптација зграда; 

45420000 – радови на уградњи столарије; 

45350000 – машинске инсталације 

45262000 - Посебни грађевински занатски радови, изузев радова на крову 

45311200 - Електро-монтажни радови 

45330000 - Водоинсталатерски и санитарни радови 

 

Место извршења радова:  
Објекат број 1, посебни део објекта-Пословни простор здравства-Апотека на кп.бр. 2970 КО 

Параћин-град, улица Краља Петра Првог, Параћин. 

 
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  

Најнижа понуђена цена 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна 

документација доступна: 

преко сајта Управе: www.investiceparacin.rs 

захтевом на и-мејл:investicijeparacin@gmail.com, 

на Порталу јавних набавки 

Начин подношења понуда и рок: 

Понуду доставити на адресу: Томе Живановића бр. 10, 35250 Параћин, са назнаком,,Понуда за 

јавну набавку радова - „Адаптација и санација објекта број 1, посебни део објекта-пословни 

простор здравства – Апотека“  бр. 61- НЕ ОТВАРАТИ.  

Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца  до 02.11.2017.   године, до    

11 часова 

http://www.investiceparacin.rs/


Понуда се доставља у писаном облику, у затвореној коверти, са назнаком „понуда-не отварај“,  

називом и бројем јавне набавке, поштом или лично.  На полеђини коверте се наводи назив, број 

телефон и адреса понуђача. 

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити 

исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 

запошљавању, условима рада и сл: 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 

привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 

Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике. 

Општинска управа Параћин, ул. Томе Живановића бр. 10, 35250 Параћин 

сајт опшинске управе: www.paracin.rs 

 

Место, време и начин отварања понуда: 

Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Управе за инвестиције и одрживи развој ул. 

Томе Живановића бр. 10, канцеларија службеника за јавне набавке, дана 02.11.2017.године у 11,30 

часова у седишту Наручиоца. 

 

Рок за доношење одлуке: 

Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 15  дана од дана отварања 

понуда. 

 

Лице за контакт:  

Особа за контакт је Саша Влајић, факс је 035/570-652  

email-  investicijeparacin@gmail.com, у периоду сваког радног дана од 07,30 - 15,30 

часова  

Сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова 

 

 

http://www.paracin.rs/

