
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Датум објављивања позива за подношење 
понуда/пријава:

Датум објављивања обавештења о 
продужењу рока:

Разлог за продужење рока: 

Врста поступка јавне набавке: 

Продужење рока за подношење:



Време и место отварања понуда / пријава:

Остале информације:

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):

Лице за контакт:
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	Text4: НамирницеОзнака из општег речника набавки: 15100000 – Производи животињског порекла, месо и месни производи, 15110000 – Месо, 15111000 – Говеђе месо, 15112130 – Пилеће месо, 15130000 – Месни производи, 15131000 – Конзервисано месо и месне прерађевине, 15131500 – Производи од живинског меса, 15131700 – Месне прерађевине, 15220000 – Смрзнута риба, рибљи филети и остало месо, 15500000 – Млечни производи, 15550000 – Разни млечни производи, 15510000 – Млеко и павлака, 15511000 – Млеко, 15511100 – Пастеризовано млеко, 15551000 – Јогурт и други ферментисани млечни производи, 03142500 – Јаја, 03200000 – Житарице, кромпир, поврће, воће и коштуњаво воће, 03220000 – Поврће, воће и коштуњаво воће, 03222110 – Тропско воће, 15300000 – Воће, поврће и сродни производи, 15331100 – Свеже и смрзнуто поврће, 15331170 – Смрзнуто поврће, 15332200 – Џемови и мармеладе; воћни желе; пире и каша од воћа језграстог воћа, 15320000 – Сокови од воћа и поврћа, 15332290 – Џемови, 15811100 – Хлеб, 15612100 – Пшенично брашно, 15612110 – Интегрално брашно, 15612150 – Брашно за пецива, 15612120 – Хлебно брашно, 15872200 – Зачини, 1511210 – Уље за пржење, 15431000 – Маргарин и слични производи, 15863000 – Чај, 15331400 – Конзервисано поврће и/или поврће у конзерви, 15831600 – Мед, 15842200 – Чоколадни производи, 15898000 – Квасац, 15981100 – Негазирана минерална вода, 15981200 – Газирана минерална вода.
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