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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
Технички ремонтни завод 

НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ 
 Бр. 1204-13 
18.4.2019.  
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На основу члана 55.став 1.тачка 11, у вези са чланом 39.став 1. Закона о јавним набавкама ( 
``Службени гласник РС`` бр.124/12,14/15 и 68/15)  
РС-МО ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД НХ ,,ЂУРЂЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ-ЂУРА“ 
Крагујевац НХ ``Ђурђе Димитријевић –Ђура``, 34000 Крагујевац, Поштански фах 159, 
Интернет страница : www.trzk.co.rs 
Врста наручиоца: Kорисници јавних средстава који су укључени у систем консолидованог 
рачуна трезора РС. 
  
ОБЈАВЉУЈЕ:                                                                                                          

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у поступку ЈНМВ, број 7/19. 
 
-Врста поступка: Јавна набавка мале вредности. 
-Предмет набавке: ,,Информатичка опрема", предмет набавке подељен је на партије, ОРН 
30200000 
-Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени на порталу ЈН, интернет 
страници МО и интернет страници наручиоца дана 9.4.2019. године. 
-Датум објављивања обавештења за продужење рока је 18.4.2019. године.  
-На основу члана 63. ЗЈН (Сл.гл.РС  бр.124/12, 14/15 и 68/15), наручилац је одговоре на 
постављена питања и измену конкурсне документације објавио на Порталу ЈН, интернет 
страници МО и својој интернет страници, па како се на тај начин захтеви наручиоца у 
погледу квалитета услуге додатно усложавају и како би потенцијалним понуђачима 
омогућио примерен рок за доставу понуда, наручилац продужава рок за подношење понуда у 
поступку јавне набавке мале вредности број 7/19. 
-Нови Рок за достављање понуда је 25.4.2019. године до 12,00  часова. 
Понуда се сматра благовременом ако је у деловодство наручиоца пристигла и оверена 
заводним печатом наручиоца закључно са даном 25.4.2019.године до  12,00 часова, по 
локалном времену. 
Отварање понуда је јавно. Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за 
подношење понуда, дана 25.4.2019. године у 12,15 часова на адреси: ТРЗ Крагујевац у 
присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку. 
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