
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Назив наручиоца: 

Aдреса наручиоца: 

Врста наручиоца: 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

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: 

Оквирни датум објављивања позива за 
подношење понуда и за закључење уговора:

Број уговора које наручилац намерава закључити:

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације 
или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и 
запошљавање инвалидних лица:

Интернет страница наручиоца:

Врста предмета: 



Посебна напомена уколико се закључује оквирни споразум:

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:

Остале информације:
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