
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
Број: 404-02-41/2013-12/11 

Датум: 16. децембар 2013. 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 ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
Београд, ул. Немањина бр. 22-26 

 
објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
у поступку јавне набавке добара мале вредности обликованом у партије 

- канцеларијски материјал - 
редни број 21/2013 

 
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство правде и 

државне управе, ул. Немањина бр. 22-26, Београд, www.mpravde.gov.rs.  
2. Врста наручиоца: Орган државне управе. 
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Предмет 

јавне набавке је куповина добара – канцеларијски материјал. Предмет јавне 
набавке је обликован у две партије: Партија 1. тонери за штампаче и копир 
апарате; Партија 2. пословни поклони. Назив и ознака из општег речника 
набавки: Партија 1. 30125110 – тонери за ласерске штампаче и телефакс машине, 
30125120 – тонери за фотокопир апарате; Партија 2. 22817000 – дневници или 
роковници, 30192121 – хемијске оловке, 30199792 – календари, 39221122 – 
шољице, 44423450 – плочице са именом. 

4. Датум објављивања позива за подношење понуда: 6. децембар 2013. године. 
5. Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 16. децембар 2013. 

године. 
6. Разлог за продужење рока: Поднет је захтев за заштиту права пре истека рока за 

подношење понуда, те је дошло до застоја рока за подношење понуда. Наручилац 
је Решењем број: 404-02/41/2013/12/9 од 16. децембра 2013. године усвојио 
поднети захтев и у складу са разлозима наведеним у захтеву извршио измене 
конкурсне документације, те је у складу са чланом 63. став 5. неопходно 
продужити рок за подношење понуда. 

7. Време и место подношења понуда (нови рок): 23. децембар 2013. године до 
10:00 часова. 

8. Време и место отварања понуда: 23. децембар 2013. године у 10:30 часова. 
9. Лица за контакт: Јелена Кулић (011/3620-639, jelena.kulic@mpravde.gov.rs) и 

Јована Грујић (011/2646-929, jovanagrujic@mpravde.gov.rs). 
 

МИНИСТАР 
 

Никола Селаковић 
 


