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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

Број: 404/2-88/2018 

Датум: 23.11.2018. године  

Београд, Његошева 77 

 

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) објављује се: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Назив наручиоца: Градска општина Врачар 

 

Адреса наручиоца: Његошева 77, Београд 

 

Интернет страница наручиоца: http://www.vracar.org.rs/ 

 

Врста наручиоца: Орган државне управе 

 

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавки:  

 

Предмет поступка је услуга одржавања хигијене у просторијама управне зграде Градске општине 

Врачар, као и просторијaма објекта бивше месне заједнице у Сазоновој 119, Радослава Грујића 3, 

као и прање прозора (Назив и ознака из Општег речника набавки: Услуге чишћења зграда – 

90911200). 

 

Предмет постпука обликован је у две партије: 

 

- партија 1: услуга одржавања хигијене у просторијама управне зграде Градске општине Врачара 

и објекта у бившој месној заједници у Сазоновој 119 и Радослава Грујића 3; 

- партија 2: услуга прања свих прозора на управној згради Градске општине Врачар. 

 

Датум објављивања позива за подношење понуда: Позив за подношење понуда објављен је 

21.11.2018. године. 

 

Разлог за продужење рока: Појашњење у спецификацији. 

 

Време и место за подношење понуда:   

 

Рок за подношење понуда истиче у понедељак, 3.12.2018. године у 10
00 

часова.  

 

Адреса за подношење понуда је: Градска општина Врачар, Управа градске општине, Одељење 

за буџет, финансије и набавке, Његошева 77, Београд или лично, у писарници Наручиоца на 

наведеној адреси. 

 

Понуду поднети у затвореној коверти са назнаком: 

 

НЕ ОТВАРАТИ 

„ЈН број 404/2-88/2018 - Услуге одржавања хигијене“ 

КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ  

 

http://www.vracar.org.rs/
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Време и место отварања понуда:  

 

Отварање понуда биће одржано у понедељак, 3.12.2018. године у 11
00 

у Београду, у управној 

згради Градске општине Врачар, Његошева 77, VIII спрат, канцеларија 802.  


