
Назив наручиоца: Општина Власотинце  

Адреса:  Трг ослобођења број 12, 16210 Власотинце  

Број одлуке: 404-11/2019 

Датум: 18. фебруар 2019. године 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ЈН МВ 404-11/2019 

 
 
Назив наручиоца: Наручилац Општина Власотинце, 

Адреса наручиоца: ул. Трг ослобођења 12, Власотинце 

Интернет страница 

наручиоца: 
http://vlasotince.rs 

Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе 

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 404-11/2019 

Продужење рока за 

подношење 
Понуда 

Датум објављивања 

обавештења о продужењу 

рока: 

18.02.2019. 

Врста предмета: Набавка услуга 

Разлог за продужење рока: Измена конкурсне документације због уочених техничких грешака 

Опис предмета набавке, назив 

и ознака из општег речника 

набавке: 

Израда плана детаљне рагулације радне зоне Стајковце 1 и 2 и радне зоне Гложане 

1. и 2, број 404-11/2019 

Назив и ознака из општег речника набавке: 71240000 - Архитектонске, 

инжењерске услуге и услуге планирања. 

Критеријум за доделу 

уговора: 
Најниже понуђена цена 

Начин преузимања 

конкурсне документације, 

односно интернет адреса 

где је конкурсна 

документација доступна: 

Конкурсна документација преузима се са Портала јавних набавки: 

http://portal.ujn.gov.rs;  интернет странице наручиоца http://vlasotince.rs.  

Начин подношења понуде и 

нови рок за подношење 

понуда: 

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и 

позивом за подношење понуда. Понуда се доставља у затвореној коверти. 

Понуда се подноси лично на писарницу Општинске управе Власотинце, или путем 

поште, на адресу Општинска управа Власотинце, Ул. Трг ослобођења бр. 12, 16210 

Власотинце, са ПО1 и ПО2 обрасцима из конкурсне документације, до  26. 

фебруара 2019. године до 12:59 часова, без обзира на начин достављања. 
Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у 

разматрање. 

Местo и време oтварања 

понуда: 

Отварање понуда ће се обавити на дан истека рока, 26. фебруара 2019. године у 

13:20 часова у Сали скупштине општине Власотинце, Ул. Трг ослобођења бр. 12, 

16210 Власотинце, просторија на првом спрату зграде. 

Услови под којима 

представници понуђача могу 

учествовати у отварању 

понуда: 

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је 

дужан да пре почетка отварања понуда Комисији предају писано пуномоћје, 

којим ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 

Овлашћење није потребно ако отварању присуствује лично директор предузећа 

или лично предузетник оснивач радње. 

Рок за доношење одлуке: 
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања 

понуда. 

Лице за контакт: 
Маринко Ђорђевић,  

е-маил: officeler@vlasotince.org.rs 

Комисија за јн 404-11/2019  
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