
На основу члана 55. став 1. тачка 11. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015)  

Jaвнo грaдскo сaoбрaћajнo прeдузeћe »Нoви Сaд«, Нови Сад 

 из Нoвoг Сaдa, Футoшки пут 46 

oбjaвљуje  

OБAВEШTEЊE 

о продужењу рока за подношење понуда 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Јавно градско саобраћајно предузеће 

„Нови Сад“, Нови Сад, Футошки пут 46, 21000 Нови Сад, интернет страница: 

www.gspns.rs  

2. Врста наручиоца: јавно предузеће. 

3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке. 

4. Опис предмета набавке: добра – канцеларијски материјал и штампана роба, по 

партијама. 

Назив и ознака из општег речника набавке: штампани материјал и сродни производи  

22000000-0, канцеларијске и рачунарске машине, опрема и залихе осим намештаја и 

пакета програмске подршке 30000000-9, разна канцеларијска опрема потрепштине 

30190000–7. 

Предмет јавне набавке по партијама: 

партија 1 – рибoни 

опис, назив и ознака из општег речника: траке за штампање 30192320-0; 

партија 2 – тoнeри 

опис, назив и ознака из општег речника: тонери за фотокопир апарате 30125120–8; 

партија 3 – канцеларијски мaтeриjaл и штампана роба 

опис, назив и ознака из општег речника: пословни обрасци  22822000-8, хартија за 

фотокопирање 30197643–5, хартија за штампање 30197630–1, траке за писаће машине 

30192310–7, траке и ваљци за калкулатор 30192330–3, траке за регистар касе 30192350–

9, термографска хартија 30197641–1, разна канцеларијска опрема потрепштине 

30190000–7, канцеларијски материјал 30192000-1, ситна канцеларијска опрема 

30197000–6, разна канцеларијска опрема потрепштине 30190000–7, траке натопљене 

штампарском бојом 30192300–4. 

5. Предмет јавне набавке је обликован по партијама. 

6. Датум објављивања позива за подношење понуда: 29.03.2016. године. 

7. Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 37.04.2016. године. 

8. Разлог за продужење рока: измена конкурсна документација два дана пре истека рока за 

подношење понуда. 

9. Време и место подношења понуда: понуде се подносе до 09.05.2016. године до 11.00 

часова, на адресу Футошки пут 46, 21000 Нови Сад. 

10. Време и место отварања понуда: 09.05.2016. године са почетком у 11.30 часова, 

Футошки пут 46, 21000 Нови Сад, велика сала Предузећа. 
 

 

 

http://www.gspns.rs/

