
На основу чланa 63. став  5. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12),  

Општина Кикинда 

Трг српских добровољаца бр. 12 

www.kikinda.org.rs 

објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка свиња, говеда, живине и суве сточне хране 

намењено економском оснаживању избеглица на територији Општине Кикинда  

бр. ЈН 31/2013 

Предмет јавне набавке: Набавка свиња, говеда, живине и суве сточне хране намењено економском 

оснаживању избеглица на територији Општине Кикинда обликована по партијама и то: 

Партија I – Свиње - 03323000 - свиње  

Партија II – Говеда - 03321100 - говеда  

Партија III – Живина - 03324000 - жива живина  

Партија IV – Храна за свиње, говеда и живину - 1571200 - сува сточна храна  

Врста наручиоца: Градска и општинска управа 

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 

Врста предмета: услуге 

Датум објављивања позива за подношење понуда: 01.07.2013. године 

Датум објављивања обавештења о  продужењу рока: 09.07.2013. године 

Разлог за продужење рока: Измена спецификације за суву сточну храну Партија IV 

Време и место подношења понуда (нови рок): Понуђачи су обавезни да понуде са документима 

наведеним у конкурсној документацији доставе поштом или лично до 11.07.2013. године до 10 

часова, на адресу: Општина Кикинда, Трг Српских добровољаца бр.12, 23300 Кикинда. Са назнаком: 

«НЕ ОТВАРАТИ-ПОНУДА за јавну набавку добара – Набавка свиња, говеда, живине и суве 

сточне хране намењено економском оснаживању избеглица на територији Општине Кикинда 

бр. ЈН 31/2013». На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса 

понуђача, е-маил адресу,име особе за контакт и партије за које се понуда подноси. Понуде које 

пристигну на дату адресу или буду предате на писарници наручиоца после истека рока сматраће се 

неблаговремене и као такве се неће разматрати. 

Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда извршиће се 11.07.2013. године у 11 

часова у просторијама општине Кикинда. 

Контакт особа: за преузимање конкурсне документације је Зоран Влајић, тел:0230/410-195, за све 

остале информације контакт особа је Татјана Барбулов, тел. 064/896-81-20. 

Остале информације: Понуђачи су у обавези да понуде за Партију  IV дају на новом обрасцу 

„Спецификације“ која је објављена на Порталу јавних набавки. 

 


