
БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ 

Матице српске 1, 21104 Нови Сад 

Број: 0122-14/17-II 

Дана: 05.12.2017.  
 

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 

и 68/15),  

БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ 

21104 Нови Сад, Матице српске 1 

о б ј а в љ у ј е 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

ЈНВМ 0122-14/17-II 

Наручилац: Библиотека Матице српске  

Адреса: Матице српске1, 21104 Нови Сад  

Интернет страница: www.bms.rs   

Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у 

складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

Предмет јавне набавке: Kапитално одржавање установа културе – Каталог и Атријум 

Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови  

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 

Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са 

Портала Управе за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs и интернет странице наручиоца: www.bms.rs  

Начин подношења понуде и рок:  

Понуду доставити на адресу: Библиотека Матице српске, Матице српске 1, 21104 Нови Сад, са 

назнаком: ,,Понуда - не отварати – Kапитално одржавање установа културе – Каталог и Атријум, 

ЈНМВ br. 0122-14/17-II”. Рок за подношење понуда је 12.12.2017. године до 09,00 часова. Понуда се 

сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.12.2017. године до 09,00 

часова. Јавно отварање понуда ће се спровести истог дана у 09,30 часова. Неблаговремене понуде 

неће се разматрати, него ће се неотворене вратити понуђачу. 

Датум објављивања позива за подношење понуда: 10.11.2017. године 

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 05.12.2017. године 

Разлог за продужење рока: измене Конкурсне документације због техничке грешке у обрасцу 

понуде под тачком 3. ПРЕДМЕТ И ЦЕНА. 

Учешће у поступку: Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници 

понуђача који предају писмена пуномоћја. 

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од пет дана од дана 

отварања понуда. 

Лице за контакт: Милена Мирић, e-mail: mmiric@bms.ns.ac.rs 
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