
 

  
                  Република Србијa 

      МИНИСТАРСТВО  ФИНАНСИЈА 

                 Управа за трезор 

  Сектор за људске и материјалне ресурсе 

          Број: 404-00-268-11/20-001-008 

             14.8.2020. године 

                   Поп Лукина 7-9 

                      Б е о г р а д 

 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 11), Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, брoj 

124/12, 14/15 и 68/15), Министарство финансија - Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9, 

објављује: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку добара - Јединствени 

информациони систем за буџетско рачуноводство, у отвореном поступку,  

ОП број 25/2020 

 

Назив наручиоца: Министарство финансија - Управа за трезор.  

Адреса наручиоца: Београд ул. Поп Лукина бр. 7-9. 

Интернет страница наручиоца: www.trezor.gov.rs. 

Врста наручиоца: Орган државне управе. 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак. 

Врста предмета: добра – Јединствени информациони систем за буџетско рачуноводство, ОП број 

25/2020.  

Назив и ознака из општег речника набавке: Програмски пакети и информациони системи – 

48000000; Услуге повезане са софтвером – 72260000. 

Датум објављивања позива за подношење понуда: 27.7.2020. године. 

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 14.8.2020. године. 

Разлог за продужење рока за подношење понуда: Измена и допуна конкурсне документације. 

Време и место за подношења понуда (нови рок): Нови рок за подношење понуда је 11.9.2020. 

године, до 10:00 часова. Понуду доставити на адресу наручиоца: Министарство финансијa - 

Управа за трезор, Централа Београд, Београд, ул. Поп Лукина бр. 7-9, писарница, са назнаком 

„Понуда за јавну набавку добара - Јединствени информациони систем за буџетско 

рачуноводство, ОП број 25/2020 – НЕ ОТВАРАТИ“, до 11.9.2020. године, до 10:00 часова, 

непосредно или путем поште.  

Време и место отварања понуда (нови рок): Јавно отварање понуда обавиће се истог дана, тј. 

11.9.2020. године у 10:15 часова, у радним просторијама Министарства финансија  - Управа за 

трезор, Централа Београд, Београд, ул. Поп Лукина бр. 7-9, VI спрат, сала бр. 603, уз присуство 

овлашћених представника понуђача, што се доказује овлашћењем које се уручује Комисији за 

јавну набавку. 

 

Комисија за јавну набавку 

 

http://www.trezor.gov.rs/

