
На основу члана 63. став 5., а у вези са чланом 57. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15)  и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број VI-
501-2/2015-18 од 07. маја 2015. године,  

 
НАРУЧИЛАЦ 

 
ГРАД НОВИ САД 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
21000 Нови Сад, Руменачка 110 

 
о б ј а в љ у ј е 

 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

зa јавну набавку услуге: Штампaње едукативног материјала  
 (шифра: ЈНМВ-У-3/15) 

 
Назив Наручиоца: Град Нови Сад - Градска управа за заштиту животне средине 
Адреса: Руменачка 110, 21000 Нови Сад; 
Интернет страница наручиоца: www.environovisad.org.rs; 
Врста наручиоца: орган локалне самоуправе; 
Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности; 
Предмет јавне набавке: услуга - штампaње едукативног материјала 
Назив из општег речника набавке: услуге у вези са штампањем 
Ознака из општег речника набавке: 79820000 
 
Датум објављивања позива за подношење понуда: 14. маја 2015. године 
 
Датум објављивања обавештења за подношење понуда: 14. маја 2015. године 
 
Разлог за продужење рока: Наручилац је изменио страну 11. у садржају Конкурсне документације под 
редним бројем IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у табели 2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА 
УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 76.ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, под тачком 2.3. у колони “Да располаже 
довољним техничким капацитетом:“ речи “- Машина за скупљање и повез жицом са 16 станица“ су 
обрисане с обзиром да је уочена техничка грешка. 
Такође су у делу Конкурсне документације под редним бројем V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА 
САЧИНЕ ПОНУДУ, у тачки 2. Начин на који понуда мора бити сачињена, речи “Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 22.05.2015. године до 1000 часова“ 
замењене речима: “Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 
26.05.2015. године до 1000 часова.“. 
Чланом 63. Закона о јавним набавкама (’’Службени гласник Републике Србије’’, бр. 124/12) одређено је 
да ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за 
подношење понуда , дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу 
рока за подношење понуда. С тим у вези рок за подношење понуда се продужава. 
 
 
Нови рок за подношење понуде: 26. мај 2015. године до 1000 часова 
 
 
Ново време отварања понуда: 26. мај 2015. године у 1100 часова 
 
 
Лица за контакт: 

Сенка Ђаковић, Виолета Миладиновић,  
Миљана Јањић, Јелена Шимала 
тел. 021/421-109 

Питања и додатне информације: e-mail: zivotnasredina@uprava.novisad.rs 
 

 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 


