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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“ БРОЈ:  Б01.01-1960/6  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: 
  Јавна набавка мале вредности у смислу члана 3. став 23.  члана 31. став 1. тачка 8. и члана 39. Закона о јавним 
набавкама ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
4.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  Набавка добара- куповина  гасног хлора 
и жавелове воде  ЈН 26/20(1.1.11), назив и ознака из општег речника набавке – 24311900 хлор. Јавна набавка је 
обликована у целини. 
 
5. Датум објављивања позива за подношење понуда: 19.03.2020. 
 
6. Датум објављивања обавештења о продужетку рока: 26.03.2020. 
 
7. Разлог за продужење рока:  
  Наручилац је продужио рок за подношење понуда из следећег  разлога: 
Наручилац је дана 23.03.2020. године од Већа ГО Лазаревац добио Закључак  којим се  налаже, директним и 
индиректним корисницима буџета ГО Лазаревац и јавним предузећима, установама и организацијама чији је 
оснивач ГО Лазаревац, да обуставе све започете поступке јавних набавки.  Започети поступци се могу наставити 
изузетно по претходном прибављеном одобрењу Секретаријата за финансије Градске управе града Београда на 
основу  образложеног захтева који садржи разлоге за настављање поступка  јавне набавке.   У складу са наведеним, 
наручилац је  дана  25.03.2020. године затражио од Секретаријата за финансије Градске управе града Београда  
одобрење да се овај поступак  настави. 
 
8.Време и место подношења понуда (нови рок):   
08.04.2020.године до 09:00 часова на архиву наручиоца ЈПКП «Лазаревац» ул. Николе Вујачића 28. 
 
9.Време и место отварања понуда:       
08.04.2020. године у 09:30 часова у одељењу комерцијале  ЈПКП «Лазаревац» ул. Николе Вујачића 28. 
 
 
 
 


