
      

 

           У складу са чланом  63. став 1.Закона о јавним набавкама 

(„Сл.гласник РС“ бр.124/012, 14/15 и  68/15) 

 

 

             КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  III-10  

број: 404-172/2018  ЈНМВ  19/2018 - НАБАВКА „Извођење завршних 

радова на објекту управне зграде ФК“Колубара“ у Лазаревцу“  
                                                      Доставља   

 

                            ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

       

        Обавештавамо да је комисија, у року предвиђеном за достављање понуда извршила 

следећу измену конкурсне документације: 

 

 

                                                    ИЗМЕНА БР.1 

   Мења се конкурсна документација услед техничке грешке у делу: 

1. На страни 3/43, у тачки 6.  мења се и гласи: уместо до 18.06.2018 године до 10.00 

часова, треба да стоји до 20.06.2018 године до 09.00 часова   

 

 

Прилог: Измењена страна 3/43 конкурсна документација.   

 

 

13.06.2018.године 

Лазаревац                                                                      КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ............................. Градска општина Лазаревац  

Адреса: …................................ ул. Карађорђева број 42  

Интернет страница: ................. www.lazarevac.rs  

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 

Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке је извођење завршних радова на објекту управне зграде 

ФК“Колубара“ у Лазаревцу 
 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Контакт  
Зорица Михаиловић – 011/8122-279 

Е - mail адреса – zmihailovic@lazarevac.rs 

Радно време – радним данима 07.30-14.30 часова 

 

6. Рок за достављање понуда и отварање понуда 

Понуду доставити на адресу: ГО Лазаревац, улица Карађорђева број 42, 11550 Лазаревац, 

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку „Извођење завршних радова на објекту 

управне зграде ФК “Колубара“ у Лазаревцу“  број III – 10 бр. 404-172/2018  - НЕ 

ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

20.06.2018.године до 09:00 часова, без обзира на начин достављања. 

 

7. Отварање понуда 

Поступак отварања понуда ће се одржати 20.06.2018.године у 10:00 часова у канцеларији 

број 21, у згради управе ГО Лазаревац, улица Карађорђева број 42. 

Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а само 

овлашћени представници понуђача могу активно учествовати. Присутни представници 

понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији наручиоца поднети 

овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.  

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. III-10 бр. 404-172/2018 је „Извођење завршних радова на 

објекту управне зграде ФК “Колубара“ у Лазаревцу“          

 

Ознака из општег речника набавки је 45210000  

 

 

mailto:zmihailovic@lazarevac.rs

