
               
                 С Р Е Д Њ О Ш К О Л С К И      Д О М 
                                                Николајевска 1,   Нови Сад   
матични број: 08066221, ПИБ: 100238389, текући рачун: 840-266661-07,  
тел/факс: 021/523-636, e-mail: sdom@eunet.rs,  www.srednjoskolskidom.edu.rs 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Број: 05/12-25-5/2014 

Датум: 04.07. 2014. 

На основу члана 63. став 5, у вези са ставом 4. Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник РС", број 124/2012) Средњошколски дом у Новом Саду, 
Николајевска бр. 1,  објављује:  

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о продужењу рока за доставу понуде у вези поступка јавне набавке мале вредности 

ЈН бр. 5/2014 – набавка радова – унутрашње поправке и текуће одржавање 
Средњошколског дома у Новом Саду 

  

Средњошколски дом у  Новом Саду обавештава понуђаче који су у поступку јавне 
набавке мале вредности ЈН 05/2014 набавка радова – унутрашње поправке и текуће  
одржавање Средњошколског дома у Новом саду, преузели документацију објављену дана 
02.07.2014.године на Порталу Управе за јавне набавке и на сајту Средњошколског дома. 

Како је комисија Наручиоца извршила измену конкурсне документације објављујемо 
новоутврђени рок за доставу и отварање понуда.  

Рок за предају понуда је 14.07.2014. године до 10.00 часова.  

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 
пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу  свих учесника у заједничкој понуди. 
             Понуду доставити на адресу: Средњошколски дом, Николајевска бр. 1, 21 000 
Нови Сад, са назнаком: „Понуда за јавну набавку бр. 5/2014 - радови на унутрашњим 
попоравкама и текућем одржавању Средњошколског дома у Николајевској улици број 1 у 
Новом Саду  -  НЕ  ОТВАРАТИ".    

Благовременом се сматра понуда која је примљена и оверена печатом пријема 
Наручиоца најкасније до 10,00 часова последњег дана рока, без обзира на начин на 
који је послата.   

Поступак отварања понуда ће се спровести 14.07.2014. године у 10,30 часова, у  

просторијама Средњошколског дома у  Новом Саду, ул. Николајевска бр. 1 

Остали услови из јавног позива за јавну набавку мале вредности ЈН 05/2014 
набавка радова – унутрашње поправке и текуће  одржавање Средњошколског дома у Новом 
саду остају на снази неизмењени.  

Сва додатне информације о продужењу рока могу се добити од особе за контакт: 
Кристина Косановић – за техничка питања, Саша Анђелић – за правна питања, у 
периоду од 09,00 - 13,00 часова, радним даном, путем мејла: sdom@eunet.rs или факсом 
на број:021/523-636. 

       Комисија за јавну набавку 


