
 

 
 
 
 
Број: НИВ-10/23 

Датум : 12.01.2023.год. 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ 

ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ  

“ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН”  

ПАРАЋИН 
35250 Параћин Николе Пашића бб 

Пиб: 100875215 Мат. Бр. 07832699 Ж.Р: 160-81524-41  

Телефон - 035/ 568 888    директор 035/ 569 601   

е-mail: poslovnicentarpn@gmail.com 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ 

ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

 
НАЗИВ :  НИВ-10/23 Набавка Штампарских услуга  ЈП „Пословни центар Параћин“ 

 
Поштовани, 

 

ЈП „Пословни центар Параћин“ Параћин, Николе Пашића бб (у даљем тексту: Наручилац), спроводи 

поступак набавке на који се Закон о јавним набавкама не примењује у складу са чл. 27. став 1. Закона о 
јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.91/2019). 

 

Позивамо Вас да доставите понуду за набавку услуга – Штампарских услуга 

 

Молимо да Вашу понуду доставите у складу са следећим параметрима:   

 

Рок за достављање 
понуде: 

16.01.2023.године до 12 часова 

Начин достављања 

понуде: 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, 

затворен на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара. 

На полођени коверте навести назив и адресу понуђача 

Понуду доставити на адресу  ЈП „Пословни центар Параћин“ Параћин, Николе 

Пашића бб са назнаком: „ПОНУДА ЗА НАБАВКА ШТАМПАРСКИХ УСЛУГА 
НИВ-10/23 НЕ ОТВАРАТИ“ 

Обавезни елементи 

понуде: 
Образац понуде 

Критеријум и елементи 
за избор најповољније 

понуде: 

Најнижа понуђена цена. 
У случају да две или више понуда имају исту цену, биће  изабрана понуда 

понуђача који нуди дужи рок плаћања. 

Контакт : Заинтересована лица могу, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњење у у вези са припремањем понуде. Електронска 

адреса за контакт је е-маил: poslovnicentarpn@gmail.com уз назнаку „Захтев за 

додатним информацијама за НИВ-10/23“ 

Рок за доношење 
одлуке о додели 

уговора: 

3 дана од рока за достављање понуде 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до назначеног датума и часа. 
 

Наручилац ће одбити понуду која је неблаговремена. 

 
У прилогу позива налази се образац понуде. 

 

 

С Поштовањем.                                                                             
 ЈП Пословни центар Параћин 

 

mailto:poslovnicentarpn@gmail.com
mailto:poslovnicentarpn@gmail.com


 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ 

ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ  

“ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН”  

ПАРАЋИН 
35250 Параћин Николе Пашића бб 

Пиб: 100875215 Мат. Бр. 07832699 Ж.Р: 160-81524-41  

Телефон - 035/ 568 888    директор 035/ 569 601   

е-mail: poslovnicentarpn@gmail.com 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр._______________ 
 

ВРСТА ПОСТУПКА : Набавка чија процењена вредност није већа од 1.000.000,00 динара. 

 
РОК ЗА ДОСАТВЉАЊЕ ПОНУДА: 16.01.2023. године до 12:00 часова у ЈП„Пословни центар Параћин“ 

 

НАЗИВ : Набавка Штампарских услуга за ЈП „Пословни центар Параћин“ 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ : 

 

- НАЗИВ _______________________________________________________________________ 

- СЕДИШТЕ ____________________________________________________________________ 

- МАТИЧНИ БРОЈ_______________________________________________________________ 

- ПИБ :_________________________________________________________________________ 

- НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА_________________________________________________ 

- ТЕЛЕФОН____________________________________________________________________ 

- Е-МАИЛ АДРЕСА_____________________________________________________________ 

- ОДГОВОРНО ЛИЦЕ : __________________________________________________________ 

- КОНТАКТ ОСОБА:  ____________________________________________________________ 

 

РОК ЗА НАБАВКУ УСЛУГА : Набавка  Штампарских услуга   по потреби наручиоца до 31.12.2023. 

године. 
 

МЕСТО : ПАРАЋИН – Николе Пашића бб 
 

УСЛУГА И ЦЕНА: 

  

1. Израда самолепљивих налепница по узорку наручиоца -     
                . 

                                                                         цена по ком  изражена без ПДВ-а _________________ динара 

 

                                                                         цена по ком. изражена са   ПДВ-а _________________ динара 

 

2. Штампа обавештења (обострано  колор А4)         -   ком.  -  
                .  

                                                               цена по ком  изражена без ПДВ-а _________________ динара 

 

                                                                         цена по ком. изражена са   ПДВ-а _________________ динара 

 

 

 

3. Припрема за штампу самолепљивих налепница и обавештења          -   Паушално  -  
                .  

                                                                                   изражена без ПДВ-а _________________ динара 

 

                                                                                   изражена са   ПДВ-а _________________ динара 
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Услови плаћања:_________________________________________________________ 

 

Напомена: ______________________________________________________________ 
 

 
Понуђач, 

 

М.П. 
 У Параћину, дана ________,2023.године ________________________с.р 
 


