
 
 

Деловодни број: 014.2-10612/2-2 

Датум: 26.12.2018. године 
 
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца : ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад,  Сутјеска 2, 

Нови Сад, www.zelenilo.com; 

 

2. Врста наручиоца: Јавно предузеће - локална самоуправа; 

 

3. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности; 

 

4.  Зa добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Столарски материјал, назив и ознака из општег речника набавке: 03419100 – Производи од дрвене грађе 

 

5. За радове природа и опис радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака 

из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: / 

 

6. Датум објављивања позива за подношење понуда: Позив за подношење понуда је објављен дана 

18.12.2018. године 

 

7. Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 26.12.2018. године 

 

8. Разлог за продужење рока:  Наручилац је осам или мање дана пре истека рока за подношење 

понуда изменио  и допунио  конкурсну документацију, те је сходно члану 63. став 5. ЗЈН дужан да 

продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

9. Време и место за подношење пријава: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у 

затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ЈКП „ Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, 

Сутјеска 2, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Понуда за јавну набавку добара – Столарски 

материјал, ЈНМВ број 43/2018  - НЕ ОТВАРАТИ“, поштом  или лично преко писарнице Наручиоца, I 

спрат  (канцеларија  број 21 ). На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и 

факса понуђача, е-маил адресу, као и име особе за контакт. 

Нови  рок  за  подношење понуде је  04.01.2019.  године,  до 09.00  часова, без обзира  на  начин 

доставе. 

 

10. Време и место отварања понуда; 

Отварање  понуда  ће  се  обавити  дана  04.01.2019.  године  у  10.00  часова,  у  просторијама 

наручиоца ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад из Новог Сада, ул. Сутјеска 2. 

 
 

 

http://www.zelenilo.com/

