
                                         
                              Република Србија 
        МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 
                                Број: 2152-18/16 
                     Датум: 27. август 2014. године 
                                   Б е о г р а д 
 

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

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 у отвореном поступку  
- Извођење радова на реконструкцији кухиње и ресторана друштвене 

исхране у згради Министарства спољних послова, Кнеза Милоша 24-26,   
(IV фаза - климатизација, вентилација и други радови) - 

редни број: ЈНОТ 12/2014 
 
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 

радова на реконструкцији кухиње и ресторана друштвене исхране у згради 
Министарства спољних послова, у ул. Кнеза Милоша бр. 24-26, у Београду, IV фаза 
- климатизација, вентилација и други радови. Назив и ознака из Општег речника 
набавки: 45454000 – „Радови на реконструкцији“. 

4. Датум објављивања позива за подношење понуда: 29. јула 2014. године. 
5. Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 27. август 2014. године. 
6. Разлог за продужење рока: Наручилац је извршио измену конкурсне 

документације мање од осам дана пре истека рока за подношење понуда, те 
је у складу са чланом 63. став 5. неопходно продужити рок за подношење 
понуда. 

7. Време и место подношења понуда (нови рок): 1. септембар 2014. године до 
10:00 часова, Министарство спољних послова (канцеларија 045), ул. Кнеза 
Милоша бр. 24-26, 11000 Београд. 

8. Време и место отварања понуда: 1. септембар 2014. године у 10:30 часова, 
Министарство спољних послова, ул. Кнеза Милоша бр. 26, 11000 Београд, 
канцеларија број 018. 

9. Лица за контакт: Весна Маринковић и Љиљана Веселиновић, тел: 011/306-
8266 и 011/306-8102. 

 
Комисија за јавну набавку 


