
                                         
                              Република Србија 
        МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 
                                Број: 977-18/16 
                     Датум: 25. септембар 2014. године 
                                   Б е о г р а д 
 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 
број 124/12), Комисија за јавну набавку сачињава 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара у отвореном поступку  
- Набавка информатичке опреме за потребе Министарства спољних послова - 

редни број: ЈНМВ 5/2014 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 
25. септембра 2014. године  у 14:02 часова: 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
Обраћамо вам се са молбом да накнадно одређени рок 30. септембар 2014. 
године, додатно продужите бар још 7 дана. Наиме, ви сте 23. септембра 2014. 
године на свом сајту истакли обавештење да се наставља са процесом набавке, 
која је стицајем непријатних околности заустављена. Морамо да укажемо да 
време које је остављено до прдаје понуда није довољно да се тражена 
документација припреми. Ту превасходно мислимо на банкарску гаранцију јер 
рок од 7 дана не мора да буде довољан да се до ње и дође и не одговара реалним 
роковима који у тим процесима важе. Сходно томе, олба је да предложени рок 
додатно продужите како би оставили могућност већем броју понуђача да 
доставе исправну понуду. 
 

1. Одговор Комисије: 
Рок за подношење понуда ће бити продужен до 10. октобра 2014. године до 
10:00 часова, а обавештење о продужењу рока ће бити објављено на Порталу 
јавних набавки и интернет страни наручиоца. 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 
 Маја Стојановић, члан 

Драган Бошковић, заменик члана 
Здравко Драјић, члан 

Александар Сурла, заменик члана 
Јована Грујић, службеник за јавне набавке, дипл. правник, члан 

Весна Маринковић, службеник за јавне набавке, дипл. ецц, заменик члана 
 



 
доставити:  

- заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и 
појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 

 
 


