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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ 
ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“ 
БРОЈ:  Е01.01- 4956/7 
 Л А З А Р Е В А Ц  
 
На основу члана  55 став 1 тачка 11,  члана 57  став 1  Закона о јавним набавкама  („Сл. гласник РС ” бр. 124/12; 14/15 

и 68/15), ЈПКП „Лазаревац“ објављује 
 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА  ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА     

 

1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца:  
ЈПКП „Лазаревац“ Николе Вујачића 28 11550 Лазаревац МБ 07013922, ПИБ 102129944  Шифра делатности 3600  
интернет страница: www.jpkp.rs 
 
2.Врста наручиоца:  

Наручилац  у смислу  члана  2 став 1  тачка 2 подтачка 3 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС ” бр. 124/12; 

14/15 и 68/15). 

 

3.Врста поступка јавне набавке: 

 Набавка се спроводи у поступку јавне  набавке мале вредности у смислу члана 31 став 1 тачка  8 и члана 39 Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник РС ” бр. 124/12; 14/15 и 68/15) ради закључења оквирног споразума. 

 

4.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:   

Набавка добара – куповина делова за одржавање МТД пољопривредних машина ЈН 107/19 (1.1.7) у поступку јавне 

набавке мале вредности ради закључења оквирног споразума (16800000 резервни делови за пољопривреду и 

шумарство).  Набавка је обликована по партијама, и то:  
Партија 1:  Куповина делова за JN 200AT и CUB CADET   
Партија 2:  Куповина делова за WIKING и STIHL. 

 

5. Датум објављивања позива за подношење понуда:   20.09.2019.  године 

 

6. Датум објављивања обавештења о продужетку рока: 01.10.2019.  године 

 

7.Разлог за продужење рока:  

Наручилац је продужио рок за подношење понуда из разлога што, је изменио конкурсну документацију у делу 

Упутство понуђачима како да сачине понуду. Конкретно, Наручилац је одустао од захтева за средством обезбеђења 

за озбиљност понуде. 

 

8.Време и место подношења понуда (нови рок):   

04.10.2019.године до 10:00 часова на архиву наручиоца ЈПКП «Лазаревац» ул. Николе Вујачића 28. 

 

9.Време и место отварања понуда:       

04.10.2019. године у 10:30 часова у одељењу комерцијале  ЈПКП «Лазаревац» ул. Николе Вујачића 28. 

 

 

 

  

  

 

    

  

http://www.jpkp.rs/

