
НАРУЧИЛАЦ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Општинска управа општине Ариље                     

Адреса Наручиоца: Ул.Св. Ахилија53                                   

Број јавне набавке : 404-79/2019                                                                          

3.10.2019 године 

 На основу Члана 60.Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012и 
68/2015), објављујемо 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У  ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈВНЕ НАБАВКЕ  

Радови на изградњи објекта у коме ће бити смештен Регионални стартап 
центар Ариље 

 
- Предмет јавне набавке су радови- Радови на изградњи објекта у коме ће бити 
смештен Регионални стартап центар Ариље детаљније описано у конкурсној 
документацији. Ознака из ОРН. 
-45211100-радови на изградњи зграда 
39130000-канцеларијски намештај 
30200000-рачунарска опрема и материјал 
 

- Елемент критеријума за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
 
Јавна  набавка није   обликована по партијама. 
 
-Конкурсна документација се може преузети у просторијама Општинске управе 
општине Ариље,или на интернет страници www.arilje.org.rs.rs, и на Порталу Управе 
за јавне набавке. 
- Понуду у писаном облику доставити путем поште или непосредно,на адресу 
Општинска управа општине Ариље,Ул.светог Ахилија бр.53,31230 Ариље,у 
запечаћеној коверти,са назнаком:ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 404-79/2019-  Радови 
на изградњи објекта у коме ће бити смештен Регионални стартап центар Ариље -НЕ 
ОТВАРАТИ. 
- Понуду доставити најкасније до 4.11.2019.године до 10.00 часова. 

- Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење 
понуда,4.11.2019.год. у 10,15 часова,у просторијама Oпштинске управе општине 
Ариље 

- Присутни представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда 
уколико пре почетка јавног отварања доставе комисији за јавне набавке пуномоћје за 
учешће у поступку отварања. 
 
-Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи,Министарства 
финансије 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. 
- Рок за доношење одлуке о додели уговора је 5 дана од дана отварања понуда. 

- Контакт особа: Нада Стевановић 062 681 668 
 
 

Општинска управа општине Ариље 

 


