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ОБАВЕШТЕЊЕ  О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у поступку јавне набавке редни број ЈНМВ 04/02-19 

 

 

 

Назив наручиоца: Агенција за привредне регистре 

Адреса наручиоца: Бранкова бр. 25, Београд 

Интернет страница наручиоца: www.apr.gov.rs 

Врста наручиоца: Јавна агенција 

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности 

Врста предмета: Услуге 

 

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

Одржавање система противпожарне заштите у пословним објектима Агенције за привредне 

регистре. 

Назив и ознака из општег речника набавке: услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме – 

50413200-5 

 

Датум објављивања позива за 

подношење понуда 

20.03.2019. године 

 

Датум објављивања обавештења о 

продужењу рока: 

26.03.2019. године 

 

 

Разлог за продужење рока: 

Измена конкурсне документације (поглавља V Критеријум за доделу уговора, поглавље VI 

Образац понуде , поглавље XI Модел уговора и поглавља XII Упутство понуђачима како да 

сачине понуду - измена), у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 
 
 

Време и место подношења понуде (нови рок): 

Понуду доставити на адресу: Агенција за привредне регистре, Београд, ул. Бранкова бр. 25, са 

назнаком: Понуда за јавну набавку услуга - Одржавање система противпожарне заштите у 

пословним објектима Агенције за привредне регистре, редни број ЈНМВ 04/02-19 - НЕ 

ОТВАРАТИ“. 

Рок за подношење понуда је 29. март 2019. године до 11,00 часова. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29. марта 2019. 

године до 11,00 часова. 
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Време и место отварања понуда: 

Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца Агенције за привредне регистре, 

Београд, ул. Бранкова бр. 25, канцеларија бр. 212, други спрат. Отварање понуда спроводи се 

одмах по истеку рока за подношење понуда, то јест 29. марта 2019 у 11:45 часова.  

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

 

 

 

 

Лице за контакт: 

 

Наташа Тадић, члан Комисије за јавну набавку 

e-mail адреса: javnenabavke@apr.gov.rs  
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