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Брпј: 020-30-13/9 

Датум: 10.02.2017. гпдине 

 

На пснпву члана 63. став 5. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15),  

Универзитет у Нпвпм Саду 
ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 

пбјављује 
 

ПБАВЕШТЕОЕ П ПРПДУЖЕОУ РПКА ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА 

У ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДПБАРА 
ППТРПШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБПРАТПРИЈЕ 

РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ПППМЛ 13/17 
 

Назив наручипца: Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпшки факултет Нпви Сад 
 
Адреса наручипца: Булевар цара Лазара бр.1, Нпви Сад 
 
Интернет страница наручипца: www.tf.uns.ac.rs 
 
Врста наручипца: прпсвета 
 
Врста ппступка јавне набавке: птвпрени ппступак јавне набавке 
 
Врста предмета: набавка дпбара – Пптрпшни материјал за лабпратприје  
 
Пзнака из ппштег речника набавке: Лабпратпријске пипете и прибпр – 38437000, Прпизвпди пд 

стакла за лабпратпријске намене – 33793000, Микрпбиплпшке културе – 33698100, Медицински 

пптрпшни материјал – 33140000. 

Датум пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда: 13.01.2017. гпдине 
 
Датум пбјављиваоа пбавештеоа п прпдужеоу рпка: 10.02.2017. гпдине 
 
Разлпг за прпдужеое рпка: измене Кпнкурсне дпкументације у делу кпји се пднпси на 
спецификацију у Партији 1 – Лабпратпријски материјал и прибпр. 
 
Рпк за ппднпшеое ппнуда је 22. фебруар 2017. гпдине дп 09,00 часпва. 
Благпвременим ће се сматрати све ппнуде кпје стигну на адресу Наручипца дп 22. фебруара 2017. 
гпдине дп 09,00 часпва. Укпликп рпк за ппднпшеое ппнуда истиче на дан кпји је нерадни или дан 
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државнпг празника, кап ппследои дан рпка за ппднпшеое ппнуда сматраће се први наредни 
радни дан, дп 09,00 часпва. Неблагпвремене ппнуде неће се разматрати, негп ће се нептвпрене 
вратити ппнуђачу. 
Местп, време и начин птвараоа ппнуда:  
Јавнп птвараое ппнуда извршиће се дана 22. фебруара 2017. гпдине у 10,00 часпва у прпстпријама 
Технплпшкпг факултета Нпви Сад, Булевар цара Лазара бр. 1 у Сали за седнице Факултета. Укпликп 
рпк за ппднпшеое ппнуда истиче на дан кпји је нерадни или дан државнпг празника, птвараое 
ппнуда ће се пбавити, први наредни радни дан, са ппчеткпм у 10,00 часпва. 
 
Лице за кпнтакт:  Ивана Трифунпвић Тпрпвић - Службеник за јавне набавке,  

e-mail ivanat@uns.ac.rs  
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