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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 радова: Реконструкција и санација 
објеката, обликована по партијама, ЈН број 308/17 
 

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ. 

Наручилац је дана 15.11.2017. године извршио измену дела Конкурсне документације, и то: 
- у Поглављу IV Конкурсне документације – Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, у делу који се односи на тачку 1 – Кадровски 
капацитет (стр. 13); 
- у Поглављу IV Конкурсне документације – Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. 
Закона и упутсво како се доказује испуњеност тих услова, у делу који се односи на тачку 1 – Кадровски 
капацитет – Начин доказивања (стр. 13), 
- страни 63. Конкурсне документације у делу који се односи на - „Поглавље XVI - Изјава понуђача о 
запосленим/ангажованим лицима“ 
и обjaвио измену Конкурсну документацију. 
 

НОВИ РОК ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЈЕ 24.11.2017. ГОДИНЕ ДО 10:00 ЧАСОВА.  
 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ОБАВИЋЕ СЕ ИСТОГ ДАНА, 24.11.2017  ГОДИНЕ У 12:00 ЧАСОВА 
У ПРОСТОРИЈАМА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, НА АДРЕСИ 
БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 104, БЕОГРАД. 

 

Врста предмета: радови: Реконструкција и санација објеката, обликована по партијама, ЈН број 308/17 

. 
Датум објављивања Позива за подношење понуда: 15. 11. 2017. године. 

Датум објављивања Обавештења о продужењу рока: 21.11.2017. године. 

Рок за преузимање Kонкурсне документације и доставу понуде је до 24.11.2017 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 24.11.2017. године у 
12:00 часова, у просторијама Министарства. 
 

Лице за контакт: Александра Бубан  
       e-mail: aleksandra.buban@mup.gov.rs 


