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О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
 

Назив наручиоца: Министарство спољних послова 

Адреса наручиоца: Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 24-26 

Интернет страница наручиоца: www.mfa.rs  

Врста наручиоца: Орган државне управе 

Врста поступка јавне набавке: 
Отворени поступак – јана набавка 
редни број 5/2014 

Врста предмета: Добра 

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

Предмет јавне набавке су добра – 
информатичка опрема за потребе 
Министарства спољних послова. 
Предмет јавне набавке је обликован у 
три партије, и то: Партија 1. Набавка 
десктоп рачунара и преносних 
рачунара; Партија 2. Набавка 
ласерских штампача; Партија 3. 
Набавка фотокопир апарата 
Назив и ознака из Општег речника 
набавки: 30230000 – Рачунарска 
опрема и 30120000 – Опрема за 
фотокопирање и офсет штампу. 
 

Датум објављивања позива за 
подношење понуда: 

8. јул 2014.год. 

Датум објављивања обавештења о 
продужењу рока за подношење 
понуда: 

23. септембар 2014.год. 

Разлог за продужење рока: 
У предметном поступку јавне набавке 
поднет је Захтев за заштиту права дана 



6. августа 2014. год. и истог дана је 
објављено Обавештење о поднетом 
Захтеву за заштиту права на Порталу 
јавних набавки и интернет страни 
Наручиоца. Након разматрања Захтева 
за заштиту права, Наручилац је 
сачинио Одговор на захтев за заштиту 
права број 977-14/16 од 8. августа и 
исти, у складу са чланом 153. став 1. 
тачка 2) Закона о јавним набавкама, 
исти доставио Републичкој комисији 
ради одлучивања о захтеву за заштиту 
права. Републичка комисија је 
Решењем број 4-00-2028/2014 од 9. 
септембра 2014.год., усвојила захтев за 
заштиту права и делимично 
поништила отворени поступак јавне 
набавке број ЈНОТ 5/2014, чији је 
предмет набавка добара – 
информатичке опреме, у делу који се 
односи на услове за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и 
упутство какао се доказује испуњеност 
тих услова – додатни услови – 
кадровски капацитет, и у делу који се 
односи на Образац понуде са 
спецификацијом и структуром цене. 
На основу Решења Републичке 
комисије и усвојеног Захтева за 
заштиту права, мења се конкурсна 
документација у делу који се односи 
услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство 
какао се доказује испуњеност тих 
услова – додатни услови – кадровски 
капацитет, и у делу који се односи на 
Образац понуде са спецификацијом и 
структуром цене. 
Измењену конкурсну документацију 
наручилац објављује на Порталу 
јавних набавки и интернет страни 
наручиоца у наставку овог обавештења 
о продужењу рока за подношење 
понуда. Истовремено наручилац 
обавештава сва заинтересована лица да 
поднесу своје понуде у складу са 
измењеном конкурсном 
документацијом која у свему осталом, 
осим у наведеним измењеним 
деловима, остаје непромењена.  



Наручилац наставља отворени 
поступак јавне набавке и прекида 
застој рока за подношење понуда. 
Нови рок за подношење понуда 
продужава се за период у коме су 
задржане активности наручиоца, за 
период у коме је дошло до застоја рока 
за подношење понуда.  

Време и место подношења понуда 
(нови рок): 

Рок за подношење понуда истиче 30. 
септембра 2014. године у 10:00 часова. 
Понуде се подносе на Писарницу 
наручиоца, на адресу: Министарство 
спољних послова, ул. Кнеза Милоша 
бр. 24-26, 11000 Београд (канцеларија 
045).  

Време и место отварања понуда: 

Отварање понуда је јавно и одржаће се 
30. септембра 2014. године у 10:30 
часова на адреси наручиоца: 
Министарство спољних послова, ул. 
Кнеза Милоша бр. 26, 11000 Београд, 
канцеларија број 018. 

Лице за контакт: 
Јована Грујић, телефон: 011/306-8934 
Весна Маринковић, телефон: 011/306-
8761 

 


