
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 

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

21000 Нови Сад, улица Жарка Зрењанина број 2 

 

о б ј а в љ у ј е 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

(шифра: ЈНМВ-У-30/2020) 

 

Наручилац: Служба за заједничке послове Града Новог Сада 

Адреса: Жарка Зрењанина 2, Нови Сад 

Интернет страница наручиоца: www.novisad.rs 

Врста наручиоца: орган локалне самоуправе 

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 

Предмет набавке: услуга – сервисирање, поправке и преглед исправности стабилних система за 

детекцију и дојаву пожара, у свему према спецификацији садржаној у конкурсној документацији. 

Назив и ознака из општег речника набавки: Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме 

- 50413200. 
Датум објављивања позива за подношење понуда: 27. новембра 2020. године 

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 02. децембра 2020. године 

Разлог за продужење рока: Комисија за јавну набавку услуга – сервисирање, поправке и преглед 

исправности стабилних система за детекцију и дојаву пожара (шифра: ЈНМВ-У-30/2020) 

сачинила је пет дана пре истека рока за подношење понуда, односно дана 02. децембра 2020. 

године, Измене и допуне I Конкурсне документације за предметну јавну набавку. С тим у вези, а 

поступајући у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама, Наручилац продужава рок 

за подношење понуда.  

Време и место за подношење понуда (нови рок): Рок за подношење понуда је 08. децембар 

2020. године, до 1200 часова. Понуде, са припадајућом документацијом се достављају, поштом 

или непосредно, на адресу Наручиоца: Град Нови Сад, Служба за заједничке послове, Нови Сад, 

улица Жарка Зрењанина број 2, канцеларија 35/II.  

Време и место отварања понуда: Дана, 08. децембра 2020. године, са почетком у 1300 часова, у 

просторијама Наручиоца. 

Лице за контакт: Дејан Марин, e-mail: javnenabavkeszp@gmail.com 
 

 

http://www.novisad.rs/
mailto:javnenabavkeszp@gmail.com

