
ГРАД ПРОКУПЉЕ 

пбјављује 

ПОЗИВ 

за ппднпшеое ппнуда 

 

На пснпву члана 55. став 1. тачка 2, члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закпна п јавним 

набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закпн), 

наручилац упућује ппзив за ппднпшеое ппнуда у птвпренпм ппступку јавне набавке радпва 

брпј ЈН Р-1.3.23/401-47/19-04 – ,,Кпнзерватпрскп-рестауратпрски радпви на кули и бедемима 

гпроег града утврђеоа на Хисару у Прпкупљу''. 

Назив наручипца:   Град Прпкупље 

Адреса Наручипца: Таткпва бр.2, 18400 Прпкупље. 

Интернет страница наручипца: www.prokuplje.org.rs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Врста Наручипца:  лпкална сампуправа. 

Врста ппступка: птвпрени ппступак у складу са чланпм 32. Закпна. 

Врста предмета: радпви. 

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке радпва брпј Р-1.3.23/401-47/19-

04 су ппште грађевински радпви; ппис предмета: ,,Кпнзерватпрскп-рестауратпрски радпви на 

кули и бедемима гпроег града утврђеоа на Хисару у Прпкупљу’’. 

Ознака из ппштег речника набавки: 45454100 – радпви на пбнпви; 

IA41 – рестаурација; 

IA13 – рекпнструкција; 

IA27 – пбнављаое;.  

Местп извпђеоа радпва: Кула и бедеми  гпроег града утврђеоа на Хисару у Прпкупљу 

и ппстављаое летое ппзпрнице у пквиру сппменичке целине( град Хисар, црква св. Прпкппија 

и Латинска црква) у Прпкупљу – сппменик културе пд великпг значаја. 

Брпј партија:  не ппстпје партије 

Критеријум за дпделу угпвпра је „најнижа ппнуђена цена” без ПДВ-а. 

Начин преузимаоа кпнкурсне дпкументације, пднпснп интернет  адреса где је 

кпнкурсна дпкументација дпступна: Кпнкурсна дпкументација ће бити пбјављена на Ппрталу 

јавних набавки (portal.ujn.gov.rs)   и   на интернет страници наручипца (www.prokuplje.org.rs).   

Начин ппднпшеоа ппнуде и рпк за ппднпшеое ппнуде: Ппнуде се ппднпсе 

неппсреднп или путем ппште, на адресу наручипца ,Град Прпкупље, ул. Таткпва бр.2, 18400 

Прпкупље, Инфп центар, писарница, канцеларија бр.13,  свакпг раднпг дана пд 7:00  дп 15:00 

часпва и мпрају се налазити у затвпренпј кпверти са назнакпм ,,Ппнуда за јавну набавку 

„Кпнзерватпрскп-рестауратпрски радпви на кули и бедемима гпроег града утврђеоа на Хисару 

у Прпкупљу“, ЈНВВ бр. Р-1.3.23/401-47/19-04  – не птварати”.  

 Ппнуђач је дужан да на пплеђини кпверте назначи назив, адресу, телефпн и пспбу за 
кпнтакт.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ппследои дан рпка за ппднпшеое ппнуда 23.09.2019.гпдине дп 12:00 часпва. 

Благпвременим  ће  се сматрати  све ппнуде кпје физички стигну на писарницу Наручипца, 

најкасније дп    23 .09.2019. гпдине  дп 12,00  часпва. 



Акп ппнуда ппднета пп истеку наведенпг датума и сата, сматраће се неблагпвременпм, 

а Наручилац ће је пп пкпнчаоу ппступка јавнпг птвараоа ппнуда вратити нептвпрену 

ппднпсипцу ппнуде, са назнакпм неблагпвременп. 

Местп, време и начин птвараоа ппнуда: Јавнп птвараое ппнуда  ће се пбавити    

23.09.2019.гпдине у 12:15 часпва у прпстпријама Градске управе града Прпкупља, Таткпва 2. 

канцеларија бр.20. 

 Услпви ппд кпјима представници ппнуђача мпгу учествпвати у ппступку птвараоа 

ппнуда: Отвараое ппнуда је јавнп и мпже присуствпвати свакп заинтереспванп лице а самп 

пвлашћени представници ппнуђача мпгу активнп учествпвати. Представници ппнуђача кпји 

присуствују птвараоу ппнуда, пбавезни су да ппднесу пунпмпћје за учествпваое у ппступку 

птвараоа ппнуда. 

Рпк за дпнпшеое пдлуке: Оквирни рпк да наручилац дпнесе пдлуку п дпдели угпвпра, 

пднпснп пдлуку п пбустави ппступка је 25 дана пд дана птвараоа ппнуда, а пбјавиће је на 

Ппрталу јавних набавки у рпку пд три дана пд дана дпнпшеоа, сагласнп члану 108. став 5. 

Закпна. 

Лице за кпнтакт: Одсек јавних набавки, e-mail: nabavke.opstina.pk@gmail.com свакпг раднпг 

дана пд 7:00  дп 15:00 часпва. 
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