
 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ брoj 124/2012), 

ЈП ''Скијалишта Србије'' објављује: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА,  

БР. НАБАВКЕ 33/13 

 

 

 

Наручилац: Јавно предузеће ''Скијалишта Србије'', Милутина Миланковића 9, Нови 

Београд.  Интернет страница: www.skijalistasrbije.rs. 

 

Врста поступка: отворени поступак 

 

Врста предмета: услуге 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: услуга вршења 

стручног надзора над извођењем машинских радова на изградњи боба на шинама у ски 

центру Златибор.  

Назив и ознака из општег речника набавке: 71521000 (Услуге надзора на градилишту).  

 

Датум објављивања позива за подношење понуда: 26.07.2013. године. 

 

Датум објављивања обавештења о продужењу рока за подношење понуда: 22.08.2013. 

године. 

 

Разлог за продужење рока: Извршена измена конкурсне документације у складу са 

чланом 63. став 5 ЗЈН. 

 

Измена се односи на: модел уговора. 

БРИШЕ СЕ члан 8.  модела уговора, у свему осталом конкурсна документација остаје 

непромењена. 

Приликом подношења понуда, понуђачи могу овај члан да прецртају, јер исти неће бити 

саставни део модела уговора. 

 

Време и место подношења понуда (нови рок): 

Понуда се сматра благовременом ако је Наручиоцу поднета до 30.08.2013. године до 12:00  

часова. 

 

Понуђачи подносе понуду препорученом пошиљком или лично на адресу Наручиоца: 

ЈП ''Скијалишта Србије'' 

Милутина Миланковића 9 

11070 Нови Београд  

са назнаком:  

''Понуда за јавну набавку бр. 33/13'' 

- НЕ ОТВАРАТИ - 

 

Понуђач на полеђени коверте наводи назив и адресу, телефон и име и презиме особе за 

контакт. 

Неблаговремено достављене понуде Комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по 

окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима са назнаком да су 

поднете неблаговремено. 

 



 

 

 

Отварање понуда биће јавно, истога дана по истеку рока за подношење понуда 30.08.2013. 

године са почетком у 12:30 часова, у пословним просторијама наручиоца: Милутина 

Миланковића 9, Нови Београд.  

   

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представник/ци понуђача, дужни су да 

Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење за учешће у поступку отварања 

понуда у име понуђача, које је оверено и потписано од стране овлашћеног лица понуђача, 

а у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку 

(потписивање записника, истицање приговора на отварање понуда и друго). 

 

Контакт: Одељење за јавне набавке, 222-39-61 

 
 


