
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ  
улица Булевар краља Александра 67  
www.ius.bg.ac.rs  
8. новембар 2018. године 
 
 
На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 
68/15), Правни факултет Универзитета у Београду објављује  
 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ  

О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
за јавну набавку услуге обезбеђења зграде  

Правног факултета Универзитета у Београду  
у поступку јавне набавке мале вредности  

Број 46/2018 
 
 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Универзитет у Београду-Правни факултет, Београд, 
Булевар краља Александра 67, www.ius.bg.ac.rs; 
 
Врста наручиоца: Установа у области високог образовања; 

 
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности, редни број 46/2018; 
 
Врста и опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке 
је набавка услуге обезбеђења зграде Правног факултета Универзитета у Београду.  
Назив и ознака из општег речника набавки 
Услуге обезбеђења-79710000. 
 
Датум објављивања Позива за подношење понуда: 6. новембар 2018. године. 
 
Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 8. новембар 2018. године. 
 
Разлог за продужење рока: дана 8. новембра 2018. године, извршене су измене и допуне Конкурсне 
документације. 
 
Време и место за подношење понуда ( нови рок): 
Без обзира на начин подношења понуде, понуђач мора да обезбеди да понуда стигне на Архиву 
Наручиоца, до 16. новембра 2018. године до 10,30 часова, на адресу: Универзитет у Београду - 
Правни факултет, 11000 Београд, Булевар краља Александра 67. 
 
Време и место отварања понуда: Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за 
подношење понуда, 16. новембра 2018. године, са почетком у 11,00 часова на Правном факултету у 
Београду, Булевар краља Александра 67, спрат I, Сала за седнице.  
 
 
 
 

http://www.ius.bg.ac.rs/
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