
На основу члана 55. и 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије”, број 124/12, 14/15, 68/15), Општинa Љубовија, дана 22.03.2017. године, 

објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о продужењу рока за подношење понуда 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Општина Љубовија, Војводе 

Мишића 45, 15320 Љубовија, www.ljubovija.rs  

Врста наручиоца: градска и општинска управа 

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 

Врста предмета јавне набавке: радови 

Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника 

набавке: радови на адаптацији објекта Установе за одрасле и старије „Љубовија“ при 

Центру за социјални рад Љубовија, према техничкој документацији и предмеру који 

представља саставни део конкурсне документације. Предмет набавке су: 

архитектонско-грађевински радови, радови на инсталацији водовода, канализације и 

санитарне опреме, радови на електроенергетској инсталацији, радови на инсталацији 

грејања и партерно уређење. 

Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, Област 43 – 

Специјализовани грађевински радови, Грана 43.2 – Инсталациони радови у 

грађевинарству, Грана 43.3 – Завршни грађевинско-занатски радови и Грана 43.9 – 

Остали специфични грађевински радови. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 

45262700 – адаптација зграда; 

45311000 – радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни 

радови; 

45331100 – радови на инсталацији централног грејања; 

45332000 – водоинсталатерски радови и радови на инсталацији одвода; 

45421000 – столарски радови и уградња столарије; 

45454000 – радови на реконструкцији. 

Датим објављивања позива за подношење понуда: 17.03.2017. године 

Датум објављивања обавештења о продужења рока: 22.03.2017. године 

Разлог за продужење рока: Приликом одређивања последњег дана рока за подношење 

понуда, наручилац је превидео чињеницу да се исти поклапа са другим даном Васкрса. 

С обзиром да је Законом о државним и другим празницима у Републици Србији 

(„Службени гласник РС“, број 43/2001, 101/2007 и 92/2011) прописано да се у оквиру  

верских празника у Републици Србији, између осталог, празнују Васкршњи празници 

http://www.ljubovija.rs/


почев од Великог петка до другог дана Васкрса, последњи дан рока за подношење 

понуда помера се на први наредни радни дан. 

Нови рок - време и место подношења понуда: 18.04.2017. године до 12,00 часова на 

адресу Наручиоца – Општина Љубовија, Војводе Мишића 45, 15320 Љубовија. 

Нови рок - време и место отварања понуда: 18.04.2017. године у 12,30 часова у 

просторијама општине Љубовија, Војводе Мишића 45, 15320 Љубовија. 

Лице за контакт: Младен Ђокић, службеник за јавне набавке, тел. 015/561-582, факс 

015/562-870, сваким радним даном (понедељак-петак) у периоду од 7 до 15 часова 

 

 

Број: 404-11/2017-01 

Датум: 22.03.2017. године 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 


