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Јавно водопривредно предузеће 

„Србијаводе“ Београд 

Булевар уметности 2А 

Број: Му. 5/195/3-1-2018 

Датум: 04.01.2019. 

 

  На основу члана 63. став 5  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2А, као 

наручилац у отвореном поступку јавне набавке, објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

1. Назив адреса и интернет страница наручиоца 

Наручилац: Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ 

Адреса: Београд, Булевар уметности 2А, 11070 Нови Београд 

Интернет страница: www.srbijavode.rs 

2. Врста наручиоца 

Државно јавно предузеће 

3. Врста поступка јавне набавке 

Поступак јавне набавке мале вредности.  

4. За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника  

 Пружање услуга -  Пружање услуга техничког обезбеђења пословних просторија, ознака из 

Општег речника набавке: Услуге обезбеђења - 79710000-4. 

5. Датум објављивања позива за подношење понуда: 31.12.2018. године 

6. Датум објављивања обавештења о продужењу рока за подношење понуда: 04.01.2019. 

године 

7. Разлог за продужење рока: Наручилац је извршио измену конкурсне документације мање од 

осам дана пре истека рока за подношење понуда 

8. Време и место за подношење понуда (нови рок): Понуда се доставља на адресу: ЈВП 

„Србијаводе“ Београд, ВПЦ „Сава-Дунав“ Бродарска 3, Нови Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну 

набавку услуга - Пружање услуга физичко техничког обезбеђења пословних просторија, ЈН број 

5/195-2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 11.01.2019. 

године до 11,00 часова.  

9. Време и место отварања понуда: 

Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, на дан истека рока за подношење понуда 

11.01.2019. године са почетком у 11,15 часова на адреси наручиоца ЈВП „Србијаводе“, ВПЦ „Сава-

Дунав“ Бродарска 3, Нови Београд. 

10. Лице за контакт:  
Небојша Ђукић,  email: nebojsa.djukic@srbijavode.rs 

Након преузимања конкурсне докуменатације заинтересована лица могу искључиво у писаном 

облику тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, у 

складу са Законом, на е-mail: office.jn@srbijavode.rs 

 
Комисија за јавну набавку 
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