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Општина Црна Трава 
Број ЈНМВ: 08/2014 
Број: 404-53/2014-02 
Датум: 21.08.2014. год.  

 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

„Набавка услуга измене и допуне „Плана генералне регулације варошице Црна 
Трава““ 

број јавне набавке мале вредности 08/2014 
 
 
1. Назив наручиоца: Општина Црна Трава,  
 
2. Адреса наручиоца: трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава, 
 
3. Интернет страница наручиоца: www.opstinacrnatrava.org.rs. 
 
4. Врста наручиоца: Локална самоуправа 
 
5. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  
 
6. Продужење рока за подношење: Понуда 
 
7. Врста предмета: Услуге 
 
Ознака из општег речника набавке: 71410000 - Услуге просторног планирања  
 
8. Датум објављивања позива за подношење понуда: 18.08.2014. године. 
 
9. Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 21.08.2014. године, 
 
 
10. Разлог за продужење рока: На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12) продужује се рок за подношење понуда у поступку 
јавне набавке мале вредности број 08/2014, „Набавка услуга измене и допуне „Плана 
генералне регулације варошице Црна Трава““ из разлога што је Наручилац извршио 
измену и допуну конкурсне документације, и како би заинтересовани понуђачи имали 
времена да благовремено припреме понуде. 
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда објавиће се на Порталу јавних 
набавки. 
 
11. Време и место подношења понуда (нови рок): Понуђач подноси понуду са 
припадајућом документацијом непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, на адресу: Општина Црна Трава, трг Милентија Поповића бр. 61, Црна Трава, са 
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назнаком: „НАБАВКА УСЛУГА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ „ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ВАРОШИЦЕ ЦРНА ТРАВА““ – ЈНМВ БР. 08/2014“ – НЕ 
ОТВАРАТИ.  

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу и телефон 
понуђача.  

Понуде које стигну након наведеног рока (дана и сата), сматраће се 
неблаговременим и неће бити узете у разматрање, исте ће бити враћене понуђачима 
неотпечаћене.  

Крајњи рок за достављање понуда је 29.08.2014. године (петак) у 12:00 часова, 
Општина Црна Трава, трг Милентија Поповића бр. 61, Црна Трава. 
 
12. Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити 29.08.2014. 
године (петак) у 13:00, у просторијама општинске управе Црна Трава, Трг Милентија 
Поповића бр. 61, Црна Трава, уз присуство овлашћених представника заинтересованих 
понуђача.  
 
13. Лице за контакт: Све додатне информације могу се добити од осеба за контакт: 
Ватрослав Славковић, број телефона, 063/627-470, е-mail: 
vatroslav.slavkovic@opstinacrnatrava.org.rs, сваког радног дана у времену од 07:00 до 14:00 
часова.  
 
14. Остале информације: Измене и допуне конкурсне документације у складу са чланом 
63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12) објављене су 
на Порталу јавних набавки. 
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