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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: 

25. септембар 2014.год. 

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



6. августа 2014. год. 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. На основу Решења Републичке 
комисије и усвојеног Захтева за 
заштиту права, конкурсна 
документација је измењена и поступак 
јавне набавке је настављен. 
Наручилац је објавио обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда 
за онолико дана колико је остало од 
момента подношења захтева за 
заштиту права. 
Заинтересовано лице је дана 25. 
септембра 2014. године упутило захтев 
за додатним информацијама којим је 
исказало молбу за накнадним 
продужењем рока како би понуђачи 
били у могућности да прибаве 
банкарске гаранције за озбиљност 
понуде.  
 
Нови рок за подношење понуда 
продужава се за додатних 10 дана.  

Време и место подношења понуда 
(нови рок): 

Рок за подношење понуда истиче 10. 
октобра 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 
10. октобра 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 

 


