
На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124 /12, 14/15 и 68/15) 

 

Наручилац: 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 

21000 НОВИ САД БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 16 

 

о б ј а в љ у ј е 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ШТАМПАРИЈУ 

 ОБЛИКОВАНУ У ВИШЕ ПОСЕБНИХ ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1-2 

ЈНОП - ОС 11/2017 

 

1. Назив Наручиоца: УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 

2. Адреса Наручиоца: 21000 Нови Сад Булевар Михајла Пупина 16. 

3. Интернет страница Наручиоца: www.uprava.vojvodina.gov.rs  

4. Врста наручиоцаа: орган државне управе 

5. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 

6. Врста предмета: добра 

7. За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 

набавке: јавна набавка добара материјал за штампарију обликоване у више посебних 

истоврсних целина (партија) од 1-2, и то: 

 Партија 1. Папир за штампарију 

 Партија 2. Графички репроматеријал, офсет боје и материјал за графичку припрему и 

дораду. 

    Назив и ознака из Општег речника набавки: 

- 22900000 –  разни штампани материјал, 

- 22610000 – штампарске боје, 

- 22500000 – штампарске плоче или ваљци или друге подлоге које се користе 

у штампарији, 

- 24953000 – средства за завршну обраду,   

- 24910000 – лепкови.  

 

8. Датум објављивања позива за подношење понуда: 27.04.2017. год 

9. Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 24.05.2017. год 

10. Разлог за продужење рока: Наручилац  је осам или мање дана 

(24.05.2017.год) пре истека рока за подношење понуда (29.05.2017.год) изменио 

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. 

11. Време и место подношења понуда (нови рок): Рок за подношење понуда 

(нови рок)  је 01.06.2017. године до 10:00 часова. 

12. Време и место отварања понуда: Отварање понуда је 01.06.2017. године у 

11:00 часова, у просторијама Наручиоца у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 16. 

13. Лице за контакт: Лила Варга Габрић, e-mail lila.gabric@vojvodina.gov.rs 

14. Остале информације:/. 

mailto:lila.gabric@vojvodina.gov.rs

