
 
 
Број: .............................. 01-25-II/1-2014 
 
Датум:...........................07.02.2014.године 

  
 
                  На основу члана 55. став 1. тачка 1),члана 57. и 59. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12) 
 

Наручилац: ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
                    
 Објављује:  
 
 

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ 
 
 

1. назив, адреса и интернет страница наручиоца:  
 
Назив: ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

 
             Адреса: 21131 Петроварадин, Штросмајерова 22 
 
 Интернет страница наручиоца: www.pzzzsk.rs 
 

2. врста наручиоца: култура 
 

 
3. за добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 

набавке: 
 

Опис предмета: Ангажовање физичке радне снаге и стручне радне екипе за реализацију 
пројеката, прва фаза 

            ОРН: 79630000 
 
4. 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: 

 
 
5. оквирни датум објављивања позива за подношење понуда и за закључење 

уговора: 
 

  Објављивање позива:  март 2014 
Закључење уговора:  април .2014 

 
6. број уговора које наручилац намерава закључити: 1(један) 

 
 
7. посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, 

организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну 
рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица: 

 

Наручилац: 

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД  

ЗА ЗАШТИТУ  

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

ПЕТРОВАРАДИН 

 

 

       
м.п.Наручиоца 

 

http://www.pzzzsk.rs/


 
8. посебна напомена уколико се закључује оквирни споразум: 

 
 
9. адреса и интернет адреса 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.  
Министарство финансија Кнеза Милоша 2011000 Београд Србија   

http://  www.mfin.gov.rs  
 
Пореска управа Централа Саве Машковића, 3-511000 Београд Србија  

http:// www.poreskauprava.gov.rs  
 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. Агенција за 
заштиту животне средине Руже Јовановића 27а 11160 Београд Република Србија 

http:// www.sepa.gov.rs 
 
 Министарство eнергетике, развоја и заштите животне средине 11000 Београд  
Немањина 22-26       

 http:// www.merz.gov.rs 

 
 

 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике. Министарствo рада, запошљавања и социјалне 

политике11000 Београд Немањина 11  http://www.minrzs.gov.rs 


