
На основу члaна 63. став 5., а у вези са чланом 57. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

21000 Нови Сад, улица Руменачка број 110 
 

о б ј а в љ у ј е 
 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
шифра: ЈНМВ-У-4/19 

 
Наручилац: Град Нови Сад - Градска управа за заштиту животне средине 

Адреса: Руменачка 110, Нови Сад  

Интернет страница: www.environovisad.rs 

Врста наручиоца: Орган локалне самоуправе 

Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне 
набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне 
набавке. 

Предмет јавне набавке: услуга - штампaње едукативног материјала, шифра: ЈНМВ-У-4/19. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 79820000 – услуге у вези са штампањем.  

Датум објављивања позива за подношење понуда: 26. август 2019. године. 

Датум објављивања обавештења o продужењу рока за подношење понуда: 30. август 
2019. године. 

Разлог за продужење рока: Наручилац је одредио рок за подношење понуда 3. септембар 
2019. године до 1000 часова. Отварање понуда је заказано за исти дан са почетком у 1100 
часова. Дана 30. августа 2019. године Наручилац је извршио измену конкурсне 
документацијe. Чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 
14/15 и 68/15) одређено је да aко наручилац измени или допуни конкурсну документацију 
осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан je да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. С тим у 
вези рок за подношење понуда у предметном поступку се продужава.  

Време и место за подношење понуда: 4. септембар 2019. године до 1000 часова на 
адресу Наручиоца: Град Нови Сад, Градска управа за за заштиту животне средине, Нови 
Сад, Руменачка 110 

Време и место отварања понуда: 4. септембар 2019. године у 1100 часова у просторијама 
наручиоца, у Новом Саду, улица Руменачка 110 
Лица за контакт: Виолета Миладиновић,  

Јелена Моравски,  
   Јелена Шимала,  

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


