
                   

 

 На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник 

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка број 404-02-46/2020-02 

од 10. марта 2020. године 

 

НАРУЧИЛАЦ 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

11000 Београд, Бирчанинова 6 

 

објављује 

 

OБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

1. Наручилац: Министарство државне управе и локалне самоуправе 

  

2. Адреса наручиоца: Београд, ул. Бирчанинова 6 

 

3. Врста наручиоца: Орган државне управе 

 

4. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак  

 

5. Редни број јавне набавке: О/8-2020 

 

6. Врста предмета јавне набавке: Добра 

 

7. Предмет јавне набавке: Набавка тонера, по партијама. Назив и ознака из 

општег речника набавке:  30125110-5 – Тонер за ласерске штампаче и телефакс 

машине. 

 

8. Датум објављивања позива за подношење понуда: 12. март 2020. године 

 

9. Датум објављивања обавештења о продужењу рока за подношење понуда: 

7. април 2020. године 

 

10. Разлог за продужење рока за подношење понуда: Дана 15. марта 2020. године 

донета је Одлука о проглашењу ванредног стања на територији Републике 

Србије („Службени гласник РС“, број 29/2020) услед које су наступиле 

непредвиђене околности независно од воље учесника у поступку јавне набавке, 

које утичу на поступак спровођења јавне набавке. У складу са тим, Наручилац је 

у циљу поштовања начела јавних набавки прописаних Законом о јавним 

набавкама, а нарочито начела транспарентности поступка јавне набавке и 

начела једнакости понуђача, продужио рок за подношење понуда за предметну 

набавку. 

 

11. Рок за подношење понуда: Понуђач је дужан да понуду поднесе до 29. маја 

2020. године до 10:30 часова, на адресу Наручиоца. 

 

12. Место и време отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно, по 

истеку рока за подношење понуда, дана 29. маја 2020. године са почетком у 

11:00 часова, у просторијама Министарства државне управе и локалне 

самоуправе, Београд, ул. Бирчанинова 6. 

 

 

 



13. Контакт: 

ivana.ciric@mduls.gov.rs; natasa.lukic@mduls.gov.rs  

Радно време Наручиоца је радним данима од 07:30 до 15:30 часова 

 

    

    КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ О/8-2020              
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