
                                       
                             Република Србија 
       МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове                                 
                                Број: 581-14/16  
                     Датум: 20. октобар 2015. године 
                              Немањина 24-26 
                                    Б е о г р а д 
 

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 
РС'', број 124/12 и 14/15), 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 24-26 
 

објављује 
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у поступку јавне набавке радова 
„Извођење молерско фарбарских и пратећих занатских радова, 

(водоинсталатерски, столарски, браварски и други занатски радови) на текућем 
одржавању објекта МСП-а„ број ЈНОП 2/2015 

 
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство спољних 

послова, ул. Кнеза Милоша бр. 24-26, Београд, www.mfa.rs .  
2. Врста наручиоца: Орган државне управе. 
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: 

„Извођење молерско фарбарских и пратећих занатских радова, 
(водоинсталатерски, столарски, браварски и други занатски радови) на 
текућем одржавању објекта МСП-а„ број ЈНОП 2/2015. Назив и ознака из 
Општег речника набавки:  45410000 - Малтерисање 

a. 45420000 - Радови на уградњи столарије 
b. 45430000 - Постављање подних и зидних облога 
c. 45440000 - Бојадерски и стакларски радови 
d. 45450000 - Остали завршни грађевински радови 

4. Датум објављивања позива за подношење понуда: 22. септембар 2015. 
године. 

5. Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 20. октобар 2015. 
године. 

6. Разлог за продужење рока: Наручилац је на основу питања заинтересованих 
лица, у складу са чланом 63. став 5. продужио рок за подношење понуда. 

7. Време и место подношења понуда (нови рок): 26. октобар 2015. године до 
10:00 часова, Министарство спољних послова (канцеларија 045), ул. Кнеза 
Милоша бр. 24-26, 11000 Београд. 

8. Време и место отварања понуда: 26. октобар 2015. године у 10:30 часова, 
Министарство спољних послова, ул. Кнеза Милоша бр. 26, 11000 Београд, 
канцеларија број 018. 
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9. Лица за контакт: Весна Маринковић и Јована Грујић, тел: 011/306-8934 и 
011/306-8761. 

 
Комисија за јавну набавку 

 


