
 

  
                  Република Србијa 

      МИНИСТАРСТВО  ФИНАНСИЈА 

                 Управа за трезор 

  Сектор за људске и материјалне ресурсе 

          Број: 404-00-204-15/20-001-008 

             24.8.2020. 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 – у даљем тексту:Закон), Министарство финансија - Управа за трезор, 

Београд, Поп Лукина 7-9, објављује: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку услуга –  

Контролни прегледи, одржавање и поправке стабилног система за гашење пожара, 

дојаву пожара и остале противпожарне опреме, у отвореном поступку ОП број 15/2020 

 

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: услуга – Контролни прегледи, одржавање и поправке стабилног система за 

гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме. 

Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге одржавања и поправки – 50000000. 

Датум објављивања позива за подношење понуда: 4.6.2020. године. 

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 24.8.2020. године. 

Разлог за продужење рока за подношење понуда: У предметном поступку јавне набавке, пре 

истека рока за подношење понуда, дана 3.7.2020. године поднет је Захтев за заштиту права 

подносиоца захтева НЕО ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Ветерник, ул. Арона Заговице бр. 51, 21203 

Ветерник. Решењем Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број:4-

00-561/2020 од 6.8.2020. године, достављеним Наручиоцу 19.8.2020. године, усвојен је као 

основан захтев за заштиту права и делимично поништен предметни поступак јавне набавке у 

погледу радњи које је наручилац предузео пре истека рока за подношење понуда, а након истека 

рока из члана 149. став 3. Закона. У предметном Решењу Републичка комисија је истакла да је 

Наручилац дужан да, у смислу члана 63. став 5. Закона, одреди примерен рок за подношење 

понуда и објави Обавештење о продужењу рока на Порталу јавних набавки и својој интернет 

страници. 

Време и место за подношења понуда (нови рок): Нови рок за подношење понуда је 3.9.2020. 

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 услуга –Контролни прегледи, одржавање и поправке стабилног 

система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 15/2020 

– НЕ ОТВАРАТИ“, до 3.9.2020. године, до 10:00 часова, непосредно или путем поште.  
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Време и место отварања понуда (нови рок): Јавно отварање понуда обавиће се истог дана, 

односно. 3.9.2020. 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 

 


