
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ 
ПОНУДА/ПРИЈАВА 
 
Назив наручиоца:      Математички институт САНУ  
Адреса наручиоца:   Београд,Кнез Михаилова бр.36  
Интернет страница наручиоца: www.mi.sanu.ac.rs 
Врста наручиоца: просвета 
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 
Продужење рока за подношење: понуда 
Врста предмета: услуге 
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: 
агенцијске услуге посредовања при куповини  авио карата и других путних карата за 
службена путовања у земљи и иностранству и резервацијa хотелског смештаја у земљи 
и иностранству Ознака из општег речника набавке: 55110000 услуге хотела,   60400000 
-   услуге авио-превоза, 63510000-услуге путничких агенција.   

Датум објављивања позива за подношење понуда/пријава:  31.03.2017 г 
Датум објављивања обавештења о продужењу рока:   06.04.2017 г 
Разлог за продужење рока: измена конкурсне документације 
Време и место подношења понуда / пријава (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:  
Математички институт САНУ, Београд, Кнез Михаилова 36  са назнаком 
,,Понуда за јавну набавку услуга ЈНМВ У 01/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 11.04.2017 год. 
до 13 часова  
Време и место отварања понуда / пријава: 
Отварање понуда је   11.04.2017  г у  13.15 час у просторијама наручиоца Кнез 
Михаилова 36, 3  спрат,канцеларија бр. 305. Отварање понуде је јавно. Пре почетка 
отварања понуда, представник понуђача који ће присуствовати и активно учествовати у јавном 
отварању понуда, дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано овлашћење/пуномоћје 
(образац дат у конкурсној документацији). Достављено пуномоћје обавезно мора имати 
број,датум,потпис и печат овлашћеног лица. Уколико представник понуђача не достави 
овлашћење/пуномоћје биће третиран као општа јавност и неће моћи активно да учествује у 
поступку отварања понуда.  

Остале информације: Наручилац је изменио KД на стр.16,21 и 32 , у делу модела уговора 
чл.11 и у делу Упутства понуђачима како да сачине понуду 


