
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ  

улица Булевар краља Александра 67  

www.ius.bg.ac.rs  

01-број: 184/9 

12. мај 2020. године 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

за јавну набавку услуга посредовања при куповини авио карата и других путних карата и 

резервацији хотелског смештаја за службенa путовања у земљи и иностранству 

У отвореном поступку 

Број 4/2020 

      

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Универзитет у Београду-Правни факултет, Београд, 

Булевар краља Александра 67, www.ius.bg.ac.rs; 

 

Врста наручиоца: Високошколска установа; 

 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак, редни број 4/2020; 

 

Врста и опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

Предмет јавне набавке је набавка услугa посредовања при куповини авио карата и других путних 

карата и  резервацији хотелског смештаја приликом службених путовања у земљи и иностранству. 

Ознака из општег речника набавки – услуге превоза (60000000); услуге хотелског смештаја (5511000); 

хотелске услуге за састанке и конференције (55120000). 

Датум објављивања позива за подношење понуда: 5. март 2020. године; 

 

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 12. мај 2020. године; 

 

Разлог за продужење рока: 

Ванредно стање проглашено на територији Републике Србије услед епидемиолошке ситуације 

изазване вирусом корона (COVID – 19). Током рока за подношење понуда, на територији 

Републике Србије проглашено је ванредно стање услед епидемиолошке ситуације изазване 

вирусом корона, које је за директну последицу имало обуставу рада Наручиоца. Одлуком о 

укидању ванредног стања, објављеном у "Службеном гласнику РС", бр. 65/2020 од 6. маја 2020. 

године, када је и ступила на снагу, укинуто је ванредно стање на територији Републике Србије, 

проглашено 15. марта 2020. године. 
 

Време и место подношења понуда (нови рок): 

Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији на адресу: 

Универзитет у Београду - Правни факултет, Београд, Булевар краља Александра 67, I спрат, архива.  

 

Нови рок за подношење понуда истиче 20 дана по престанку ванредног стања, односно 27. 

маја 2020. године, у 12,00 часова.  
 

Време и место отварања понуда: Јавно отварање благовремено достављених понуда, одржаће се истог 

дана након истека рока за подношење понуда, 27. маја 2020. године, у 13,00 часова, на Правном 

факултету у Београду, Булевар краља Александра 67, спрат I, Сала за седнице. 

Лице за контакт: Биљана Живановић Ступар, имејл: bilja@,ius.bg.ac.rs. 

http://www.ius.bg.ac.rs/
mailto:bilja@ius.bg.ac.rs

