
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Дирекција за националне 

референтне лабораторије 

Број: 404-02-288/71/2017-13 

Датум: 27. јул 2018. године 

                       Б е о г р а д 

 
На основу члана  63. став 5. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС'', 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  

 

о б ј а в љ у ј е 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  

о продужењу рока за подношење понуда  

 
1.- Назив и адреса наручиоца: Дирекција за националне референтне лабораторије, 
Батајнички друм 7 део број: 10, 11080 Београд. 
 
2.- Интернет страница наручиоца: www.dnrl.minpolj.gov.rs. 
 
3.- Врста наручиоца: Државни орган. 
 
4.- Предмет јавне набавке: Набавка добара – Лабораторијски инструменти и опрема, за 
партију бр. 9.  

5.- Ознака и назив из Општег речника набавки: 39150000 - Разни намештај и опрема, 
38434530 - Апарати за анализу млека, 39180000 - Лабораторијски намештај, 33158300 - 
Медицински уређаји који раде на принципу ултраљубичастог зрачења. 
 
6.- Датум објављивања позива за подношење понуда: 18.10.2017. године. 
 
7.- Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 27.07.2018. године. 
 
8.- Разлог за продужење рока: измена и допуна конкурсне документације. 
 
Образложење за измену конкурсне документације: 

Наручилац је дана 18.10.2017. године објавио позив за достављање понуда, односно 

расписао јавну набавку лабораторијске опреме број: 404-02-288/2017-13, наведену у 

Плану набавки за 2017. годину под редним бројем: 1.1.3. Током спровођења поступка, а 

пре доношења одлуке о избору два заинтересована потенцијалан понуђача су дана 

13.11.2017. године уложила захтеве за заштиту права у поступцима јавних набавки. Након 

подношења захтева за заштиту права потенцијалних понуђача, Наручилац је привремено 

21.11.2017. године обуставио поступак јавне набавке, а све до доношења коначне Одлуке 

Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. По пријему Захтева за заштиту 

права, који су код Наручиоца заведени под бројем: 825/10.11.2017/1 и под бројем 



819/09.11.2017/2, Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки је достављена 

сва  документацију у вези са јавном набавком, на даље поступање. Поступајући по 

Захтеву за заштиту права, Комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је 

Наручиоцу доставила Решење број: 4-00-1505/201. дана 13.01.2018. године, којим је 

одбијен Захтев за заштиту права жалиоца, а односио се на партију бр. 9 јавне набавке. 

На бази одлуке Комисије наручилац је наставио поступак Јавне набавке. Такође, након 

доношења одлуке о наставку поступка, дана 11.04.2018. године Наручилац је примио и 

трећи захтев за заштиту права у поступцима јавних набавки. Поступајући по овом захтеву, 

Комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је Наручиоцу донела Решења 

број: 4-00-415/2018 од 10.05.2018. године и исто доставила Наручиоцу на даље 

поступање, односно реализацију јавне набавке. Међутим, услед значајног протока 

времена од момента улагања захтева за заштиту права и правних претпоставки за 

наставак поступка, протекао је значајан период времена, у ком интерегруму су наступиле 

битно измењене околности и потребе у погледу  неопходне опреме, као што су 

пројектовани број узорка, приоритети у погледу планираних врста испитивања, 

расположива буџетска средства, с обзиром на то да је набавка била планирана на бази 

буџета из 2017. године, а извршава се на бази Финансијског плана и буџета за фискалну 

2018. годину. Из тих разлога Наручилац је одлучио да због престанка потребе за 

појединим ставкама опреме наведеним у партији бр. 9 и расположивих средстава, измени 

конкурсну документацији, односно одустане од набавке појединих комада опреме и 

сходно измени конкурсне документације продужи рок за достављање понуда.   

 
9.- Време и место за подношење понуда (нови рок): Рок за подношење понуда је до 
03.09.2018. године до 10.00 часова. Понуде се достављају на адресу: Дирекција за 
националне референтне лабораторије, Немањина 22 – 26, 11000 Београд. 
 
8.- Време и место отварања понуда: Отварање понуда биће извршено дана 03.09.2018. 
године у 12.00 часова, на адреси: Дирекција за националне референтне лабораторије, 
Батајнички друм 7 део број: 10, 11080 Београд. 
 

  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


