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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
 

Назив наручиоца: Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Адреса наручиоца: Београд, Немањина 22-26 
Интернет страница наручиоца: www.mpn.gov.rs 
Врста наручиоца: Органи државне управе 
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 
Продужење рока за подношење: понуда 
Врста предмета: радови 
 
Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из 
класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:  
Предмет јавне набавке:  Изградња Студентског центра Државног универзитета у 
Новом Пазару, у Сјеници, број: ОП/Р/02/17 
ОРН: 45000000, 45210000      
    
Датум објављивања позива за подношење понуда: 04.05.2017. године 
Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 28.07.2017. године 
 
Разлог за продужење рока: Због застоја са подношењем понуда услед примљеног Захтева 
за заштиту права пре истека рока за подношење понуда 
 
Време и место подношења понуда (нови рок): 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара. 
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
 



 
 
 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 
Понуду доставити на адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 
Немањина 22-26, Београд, крило Б, 5. Спрат, канцеларија бр. 8, (контакт особа: 
Александра Иветић), са назнаком: „Понуда - не отварати! За јавну набавку радова у 
отвореном поступку – Изградња Студентског центра Државног универзитета у 
Новом Пазару, у Сјеници, редни број: ОП/Р/02/17”. 

 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 11.08.2017. 
године до 9,30 часова. 
 
Време и место отварања понуда: 
Јавно отварање понуда обавиће се дана 11.08.2017. године са почетком у 12,00 часова, 
у просторијама Наручиоца, на адреси Научно-технолошки парк Београд, Вељка 
Дугошевића 54, крило Б4, 1. спрат, канцеларија бр.3, уз присуство овлашћених 
представника понуђача. 
 
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе 
Наручиоцу писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је 
заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. 
 
Лице за контакт: ceb@mpn.gov.rs 
 
Остале информације: Јавна набавка радова се реализује из средстава зајма Банке за развој 
Савета Европе (ЦЕБ), у оквиру спровођења пројекта «Образовање за социјалну 
инклузију», а према Оквирном уговору о зајму. 
 
 
 
                                                       Председник комисије за јавну набавку: 
 
                                                                                                Александар Радулов 


