
На основу члaна 63. став 5., а у вези са чланом 57. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
 

ЗАДУЖБИНА ИЛИЈЕ М. КОЛАРЦА Студентски трг 5, Београд 

о б ј а в љ у ј е 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

ЈНМВ 04-05/2019 

 
Назив наручиоца: Задужбина Илије М. Коларца 

Адреса наручиоца: Студентски трг 5, Београд  

Интернет страница наручиоца: www.kolarac.rs 

Врста наручиоца: Задужбина 

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 

Врста предмета: Радови 

 

Предмет јавне набавке: Занатско-грађевински радови (радови на хидроизолацији, молерско 

фарбарски радови, реконструкција тоалета, постављање спуштених плафонских плоча, набавка 

нових врата и репарација постојећих) у Задужбини Илије М. Коларца; 50000000 – Услуге 

одржавања и поправки 

 

Датум објављивања позива за подношење понуда: 15.10. 2019. године. 

Датум објављивања обавештења o продужењу рока за подношење понуда: 17. 10. 2019. 
године. 

Разлог за продужење рока: Измена конкурсне документације 

Наручилац је одредио рок за подношење понуда 15.10.2019. године до 1200 часова. Отварање 

понуда је заказано за исти дан са почетком у 1230 часова. 
Дана 17.10.2019. године Наручилац је објавио обавештење о продужењу рока за подношење 

понуда. 

Чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

одређено је да aко наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање 

дана пре истека рока за подношење понуда, дужан je да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. С тим у вези рок за подношење 

понуда у предметном поступку се продужава. 

 

Време и место за подношење понуда: Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу 

пристигла до датума 28.10.2019. године,  најкасније до 12.00 сати. Понуђачи подносе понуде у 

писаној форми препорученом пошиљком или лично на адресу – Задужбина Илије М. Коларца, 

Студентски трг 5, 11000 Београд, с назнаком „Понуда за јавну набавку мале вредности – 

зaнатско-грађевински радови“ број  ЈНМВ 04-05/2019“–НЕ ОТВАРАТИ. 

 

Време и место отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за 

подношење понуда, односно дана 28.10.2019. год. у 12.30 сати на адреси - Задужбина Илије М. 

Коларца, Студентски трг 5, 11000 Београд, први спрат, канцеларија бр. 7.  

 

Лице за контакт: Нада Томић, pravna.sluzba@kolarac.rs 

 

mailto:pravna.sluzba@kolarac.rs

	ЗАДУЖБИНА ИЛИЈЕ М. КОЛАРЦА Студентски трг 5, Београд
	ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


