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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Министарство правде  

Управа за извршење кривичних санкција 

ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ 

Број :      404- 22  /17-04 

Датум 

:    

21.09.2017. година 

Београд,  Бачванска бр. 14 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Назив наручиоца: Окружни затвор у Београду 

Адреса наручиоца: Бачванска број 14, Београд 

Врста наручиоца: државни орган 

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 

Продужење рока за подношење: понуда 

Врста предмета: добра 

Поступак за јавну набавку добара, намирнице  за припрему хреане лицима лишеним 

слободе у Окружном затвору у Београду 

Датум објављивања позива за подношење понуда: 22.08.2017. године. 

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 21.09.2017.године. 

Разлог за продужење рока: Измена конкурсне документације пре истека рока за 

подношење понуда у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама (''Службени 

гласник РС'', број 124/2012,  68/2015). 

Услед уочене омашке у конкурсној документацији, а на коју је указао потенцијални 

понуђач, у делу који се тиче Изјаве о достављању средстава финасијског обезбеђења 

наведено је да понуђач коме буде додељен уговор, чија вредност збирно, за све партије 

једнака или мања од 500.000, а потребно је да стоји 1.000.000,00 као што је наведено у 
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моделу уговора, због чега се  продужава  рок за подношење понуда за јавну набавку број 

8/17 до 27.09.2017. године у 08:00 часова. 

Време и место подношења понуда/пријава (нови рок): Рок за подношење понуде је 

27.09.2017.године 08:00 часова . 

 

Благовременом понудом се сматра понуда која стигне наручиоцу најкасније последњег 

дана наведеног рока до 08.00 часова. Понуду доставити у затвореној коверти, на адресу 

наручиоца: Окружни затвор у Београду, ул. Бачванска бр.14, 11000 Београд. 

На омоту назначити предмет набавке – „Понуда за учествовање у отвореном поступку за 

јавну набавку намирница за припрему хране, редни број ЈНОП 8/2017 – НЕ ОТВАРАТИ“. 

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, број телефона и особа за 

контакт, као и партија на коју се понуда односи. 

 

Понуђач подноси понуду непосредно (лично) или путем поште. Уколико понуђач подноси 

понуду путем поште, мора да обезбеди да иста стигне наручиоцу последњег дана 

наведеног рока до 08.00 часова. Понуда се подноси на српском језику. 

 

Време и место отварања понуде: Отварање благовремено приспелих понуда обавиће се 

јавно, у присуству овлашћених представника понуђача, у року од 20 минута од истека 

рока за подношење понуда тј. дана 27.09.2017. часова у 08:20, у великој сали Окружног 

затвора у Београду, ул. Бачванска 14. Представници понуђача, које ће присуствовати 

поступку јавног отварања понуда, дужан је да Комисији за  јавну набавку преда 

овлашћење. 

 

Лице за контакт: Љубомир Мартиновић и Оливера Мијаиловић Јојић, е-mail: 

bgzatvor@uiks.gov.rs  

 

У П Р А В Н И К 

Звонко Груловић 
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