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ПРЕДМЕТ: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

Назив Наручиоца: Министарство унутрашњих послова 
 

Адреса Наручиоца: Булевар Зорана Ђинђића 104. 
 

Интернет страница Наручиоца: www.mup.gov.rs. 
 

Врста Наручиоца: орган државне управе. 
 

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности добара: Набавка јастучића и мастила 
за механизаме службених штамбиља за оверу путних исправа „REINER D28B“ или одговарајуће, ЈН 
број 237/17 
 

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ. 

Наручилац је дана 17.10.2017. године извршио измену дела Конкурсне документације, и то: 
- у Поглављу III конкурсне документације – Врста; Техничке карактеристике – спецификација; 
место и рок испорука добара и др; на страни 5 од 33; за тачке: „рок и динамика испоруке и гарантни 
рок“, 
- у Поглављу V конкурсне документације - Упутство понуђача како да сачини понуду, на страни 11 и 
12 од 33,  за тачке: „10.3. и 10.6.“, 
- у Поглављу VI Конкурсне документације - Образац понуде, на страни 20 од 33 за тачке: „рок и 
динамика испоруке и гарантни рок“, 
- у Поглављу VII Конкурсне документације – Модел уговора, на страни 23 и 24 од 33 за „члан 9. 
предлога уговора“, 
и обjaвио измену Конкурсну документацију. 
 

НОВИ РОК ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЈЕ 25.10.2017. ГОДИНЕ ДО 10:00 ЧАСОВА.  
 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ОБАВИЋЕ СЕ ИСТОГ ДАНА, 25.10.2017  ГОДИНЕ У 12:00 ЧАСОВА 
У ПРОСТОРИЈАМА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, НА АДРЕСИ 
БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 104, БЕОГРАД. 

 

Врста предмета: Добра: Набавка јастучића и мастила за механизаме службених штамбиља за оверу 
путних исправа „REINER D28B“ или одговарајуће, ЈН број 237/17. 
 

Датум објављивања Позива за подношење понуда: 09. 10. 2017. године. 

Датум објављивања Обавештења о продужењу рока: 17.10.2017. године. 

Рок за преузимање Kонкурсне документације и доставу понуде је до 25.10.2017 године до 10:00 
часова. Благовременом се сматра понуда која је примљена и оверена печатом пријема у писарници 
Министарства, у улици Булевар Зорана Ђинђића 104, Београд најкасније до 10:00 часова последњег 
дана рока, без обзира на начин на који је послата.  
 

Време и место отварања понуда: Поступак отварања понуда спровешће се 25.10.2017. године у 
12:00 часова, у просторијама Министарства. 
 

Лице за контакт: Јелисавка Тодић  
       e-mail: jelisavka.todic@mup.gov.rs 


