
 

 

 

 

 

Установа студентског стандарда 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД  
Нови Сад, ул. Др Симе Милошевића бр. 4  

Број: 05/09-725/5в 

Дана: 15.07.2020. године  

 
На основу члана 63. став 5, у вези са ставом 4. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Установа Студентски центар Нови Сад, ул. 
Др Симе Милошевића бр. 4, Нови Сад објављује: 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о продужењу рока за доставу понуда у вези поступка јавне набавке бр. ЈНМВ 08/2020 

Набавка услуга - процена ризика од катастрофа и израда плана заштите и спашавања 
 
Установа Студентски центар Нови Сад обавештава понуђаче који су у поступку јавне 
набавке ЈНМВ 08/2020 - набавка услуга - процена ризика од катастрофа и израда плана 
заштите и спашавања, преузели документацију објављену дана 10.07.2020. године на 
Порталу јавних набавки и на сајту Студентског центра Нови Сад, да се врши продужење 
рока за достављање понуда. 
 
Како је комисија наручиоца извршила измену конкурсне документације, објављујемо нови 
рок за достављање и отварање понуда. 
 

Рок за предају понуда је 21.07.2020. године до 08.00 часова. 
 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, лично на 
писарницу сваког радног дана од понедељка до петка у периоду од 07.00 - 14.00 часова или 
путем поште на адресу Наручиоца: 
Установа Студентски центар Нови Сад, ул. Др Симе Милошевића бр. 4, Нови Сад, са 
назнаком: "Понуда за ЈНМВ бр. 08/2020 - НЕ ОТВАРАЈ". 
 
На полеђини коверте (пошиљке) навести назив и адресу понуђача, особу за контакт и број 
телефона лица за контакт као и то да ли понуђач наступа самостално или понуду подноси 
група понуђача, када је неопходно назначити ко је овлашћени члан групе - представник 
групе понуђача.  
  
Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 21.07.2020. године до 
08.00 часова.  
 
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 
21.07.2020. године у 08.30 часова, на адреси Наручиоца: Установа Студентски центар Нови 
Сад, ул. Др Симе Милошевића бр. 4, Нови Сад, III спрат, сала за састанке. Отварање 
понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
 
Контакт особа: Жељка Вретунић, службеник за јавне набавке, javne.nabavke@scns.rs, факс 
021/458-926, од понедељка до петка у периоду од 07.00-14.00 часова. 


