
 

 

 На основу члана 63.став 5. у вези са чланом 57. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/12,14/2015,68/2015),  

 

 

ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК 

Краља Петра I бр.38 

15318 Мали Зворник 

  

О б ј а в љ у ј е 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

1.Продужава се рок за подношење понуде за јавну набавку Услуге стручног надзора над 

извођењем радова на изградњи моста преко реке Радаљ у Радаљској бањи,изградњи моста 

преко реке Борине у Доњој Борини,изградњи моста преко реке Радаљ на локалном путу L-

13 засеок Тришићи и изградњи моста преко Велике реке у Подгају   

 

2. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општина Мали Зворник, Краља Петра 

I бр.38, Мали Зворник, www.malizvornik.rs 

3. Врста наручиоца:  локална самоуправа 

4. Врста поступка:  поступак јавне набавке мале вредности 

5. Врста предмета јавне набавке:услуге 

6. Опис предмета јавне набавке Услуге стручног надзора над извођењем радова на 

изградњи моста преко реке Радаљ у Радаљској бањи,изградњи моста преко реке Борине у 

Доњој Борини,изградњи моста преко реке Радаљ на локалном путу L-13 засеок Тришићи и 

изградњи моста преко Велике реке у Подгају   

7.Назив и ознака из општег речника јавних набавки:  

-71520000 – Услуге грађевинског надзора 
8.Датум објављивања позива за подношење понуда:  27.04.2016.године 

9. Датум објављивања обавештења о продужењу рока:    05.05.2016.године 

10. Разлог за продужење рока: Наручилац је дана 05.05.2016.године сачинио Измене 

конкурсне документације за ову јавну набавку. С обзиром да је наручилац изменио, 

конкурсну документацију пет дана пре истека рока за подношење понуда, продужава се рок 

за подношење понуда. 

11. Нови рок за подношење понуде је:   13.05.2016. године до 12:00 часова. 

Понуде ће се отвaрaти дана   13.05.2016. године у 12:15 часова. 

Отварање понуда обавиће се у просторијама Општине Мали Зворник  Краља Петра I бр.38,  

15318 Мали Зворник у сали Општинског већа. 

12. Лице за контакт: Зоран Бркић, dragana.markovic@malizvornik.rs 

Ово обавештење објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

 

 

        

                   

                           


