На основу члана 55. став 1. тачка 1. и члана 59. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама
( „ Службени гласник РС“ бр. 124/2012), наручилац, град Смедерево, Омладинска 1,
oбјављује

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Град Смедерево, Омладинска
www.smederevo.org.rs
2.

1

Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе – буџетски корисник.

3. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака
из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Јавна набавка за израду пројектно-техничке докуменатције и за изградњу производне
хале са пратећим садржајем, а на парцели 233/60 КО Смедерево. Производна хала је
капацитета до 20.000 м2. Предмет пројектовања и изградње је: производна хала са управноадминистративним делом, портирница, унутрашње инсталације у објектима, спољна
инфраструктурна мрежа на парцели са прикључењем на јавну мрежу инфраструктуре,
интерни уређај/постројење за пречишћавање отпадних вода, саобраћајне, манипулативне, и
паркинг површине, слободне и неизграђене уређене зелене површине, ограда
комплекса/парцеле.
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, грана 41.2, група 41.20 – Изградња
стамбених и нестамбених зграда (обухвата зграде за индустријску производњу).
Ознака из Општег речника набавке: 45213251- Радови на изградњи индустријских објеката.
4. Оквирни датуми објављивања позива за подношење понуда:
По истеку рока од 30 дана од дана објављивања претходног обавештења на Порталу
јавних набавки.
5. Број уговора које наручилац намерава да закључи: Наручилац намерава да закључи
један уговор.
6.
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
и
привреде,
Кнеза
Милоша
20,
Београд,
интернет
адреса:
www.poreskauprava.gov.rs и у Одсеку за локалну пореску администрацију града Смедерева,
Омладинска 1, 11300 Смедерево, интернет адреса: www.smederevo.org.rs .
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине, Руже Јовановића 27а
Београд, интернет адреса : office@sepa.gov.rs и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Омладинских бригада 1,
Београд, интернет адреса: razvoj.zivotnasredina@merz.gov.rs, као и у Одељењу за
урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове
градске управе града Смедерева, интернет адреса: www.smederevo.org.rs .
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 11, 11000 Београд интернет адреса:
sekretar@.minrzs.gov.rs, ако и у Одељењу за општу управу, месне заједнице и заједничке

послове – Одсек за кадровска питања градске управе града Смедерева, интернет адреса:
www.smederevo.org.rs .

7. Остале информације:
Контакт : Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне
набавке - Одсек за јавне набавке, Марија Андесилић, 026/672 – 724, локал 1033 , e-mail :
marija.andesilic@smederevo.org.rs .

