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ФОНДАЦИЈА

НОВИ  САД

2021

Европска 

престоница 

културе

Католичка порта 5

21000 Нови Сад 

Србија

Матични број

28829922

ПИБ 109849130

Текући рачун: 

840-1029743-58
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БРОЈ:ЈНМВ-2/08-1098-8  Знак:ЉЉР 

ДАНА: 31.10.2018.  Веза:ЈНМВ-2/08 

 
На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), 
 

 
Фондација “Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ 

Католичка порта бр. 5, Нови Сад 
Е-mail:epk2021@gmail.com; novisad2021.rs 

објављује 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у поступку јавне набавке мале вредности кетеринга 
број: ЈНМВ-2/08-1098 

 
 

1.1. Наручилац: Фондација “Нови Сад 2021 – Европска престоница културе", Нови Сад, 
 Католичка порта бр. 5,  матични број: 28829922 ;ПИБ: 109849130 

 
1.2. Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности. 
 
1.3. Предмет набавке: Набавка кетеринга 
 Ознака из општег речника набавке: 55523000 - услуга достављања припремљених  
 оброка за остала предузећа или установе. 
 
1.4. Датум објављивања позива за достављање понуда: 23.10.2018. године 
 
1.5. Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 31.10.2018. године 
 
1.6. Разлог за продужење рока: 
             Извршена је исправка техничке грешке конкурсне документације и у складу са чланом 63. 

став 5. ЗЈН, Наручилац је у обавези да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 
1.7. Понуде са припадајућом документацијом подносе се до 02.11.2018. године до 15.00 часова.

 Понуде се подносе у затвореној коверти поштом, на адресу Наручиоца: Фондација “Нови 
 Сад  2021 – Европска престоница културе“, Католичка порта бр. 5, Нови Сад, са назнаком 
"Не  отварати – понуда за набавку услуге кетеринга " или предајом у писарници, радним 
данима од 09.00 до 15.00 часова, односно. Неблаговремене понуде неће бити 
разматране. 

 
  На полеђини коверте обавезно навести: назив, седиште и адресу понуђача, овлашћено лице 
  за контакт и телефон због идентификације приликом јавног, отварања понуда. 
 
1.8. Време и место отварања понуда 

Јавно отварање понуда обавиће Комисија 02.11.2018. године у 15.30 часова у 
просторијама: Фондације “Нови Сад  2021 – Европска престоница културе“, Католичка порта 
бр. 5, Нови Сад. Јавном отварању понуда може присуствовати представник понуђача са 
уредним пуномоћјем, које предаје приликом доласка. Пуномоћје се сматра уредним ако је 
потписано од стране одговорног лица и оверено печатом понуђача. 
 
 

 


