
 

 

 На основу члана 63.став 5. у вези са чланом 57. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/12,14/2015,68/2015),  

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛИ ЗВОРНИК 

Краља Петра I бр.38 

15318 Мали Зворник 

  

О б ј а в љ у ј е 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

1.Продужава се рок за подношење понуде за јавну набавку Услуге агенције  за 

ангажовање лица за обављање послова пописивача-сарадника за рад на терену  
2. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општинска управа Мали Зворник, 

Краља Петра I бр.38,Мали Зворник, www.malizvornik.rs 

3. Врста наручиоца:  локална самоуправа 

4. Врста поступка: јавна набавка мале вредности 

5. Врста предмета јавне набавке:услуге 

6. Опис предмета јавне набавке : Услуге агенције  за ангажовање лица за обављање 

послова пописивача-сарадника за рад на терену   
7.Назив и ознака из општег речника јавних набавки:  

79610000- Услуге запошљавања особља 

8.Датум објављивања позива за подношење понуда: 14.07.2020.године 

9. Датум објављивања обавештења о продужењу рока:  21.07.2020.године 

10. Разлог за продужење рока: Након уложеног захтева за заштиту права пре истека рока 

за подношење понуда  за јавну набавку Услуге агенције  за ангажовање лица за обављање 

послова пописивача-сарадника за рад на терену  у којем је оспорена законитост и 

исправност конкурсне документације, наручилац је дана 20.07.2020.године  објавио 

Обавештење  о поднетом захтеву за заштиту права  у којем је навео да зауставља даље 

активности  у поступку ЈНМВ 404-99. 

Дана 20.07.2020 године подносилац захтева за заштиту права доставио је путем електронске 

поште  Допис заведен код општинске управе општине Мали Зворник под бројем 404-99/1-7 

,а дана 21.07.2020.и путем поште у којем је навео да повлачи ,односно одустаје од  поднетог 

захтева за заштиту права  понуђача јер је наручилац  поступио по захтеву за додатна 

појашњења  и изменио конкурсну документацију , на тај начин што је избрисао тачку 2.2. и 

тиме фактички удовољио Захтеву за заштиту права понуђача. 

  Сходно напред наведеном наручилац наставља са  активностима  у поступку јавне набавке   

11. Нови рок за подношење понуде је:  31.07.2020. године до 12:00 часова. 

Понуде ће се отвaрати дана   31.07.2020. године у 12:30 часова. 

Отварање понуда обавиће се у просторијама Општине Мали Зворник  Краља Петра I бр.38,  

15318 Мали Зворник у сали Општинског већа. 

12. Лице за контакт: Драгана Марковић, dragana.markovic@malizvornik.rs 

Ово обавештење објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

        

                   

                           


