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Основна школа „Бранко Радичевић“ 

Ул. Јурија Гагарина 195, 11070 Нови Београд   

Датум: 30.10.2018. год. 

 
 

 
 

На основу прилога 3 Ж, а у вези члана 63. став 5. и члана 94. став 1. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН), 

Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца ОШ 

„Бранко Радичевић“, објављује 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  

за јавну набавку мале вредности услуга бр. 8/18 – „Вршење стручног надзора над 

извођењем радова“  

Продужава се рок за подношење понуда на 01.11.2018. године до 08:30 часова.  

 

Понуда се припрема и подноси у складу са одредбама ЗЈН, актима наведеним у овој 

конкурсној документацији, позитивним прописима правног система Републике 

Србије који су у вези са предметом ове јавне набавке и условима одређеним у овој 

конкурсној документацији.  

Крајњи рок за доставу понуде до 01.11.2018. године до 08:30 часова. 

Понуду доставити у затвореној коверти или кутији и то на начин да се прилиКом 

отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаКом – 

„Понуда за јавну набавку мале вредности број 8/18 – услуге  – „Вршење стручног 

надзора над извођењем радова“, те напоменом „ПОНУДА, НЕ ОТВАРАТИ“, путем 

поште или лично на адресу наручиоца у улици Ул. Јурија Гагарина 195, 11070 Нови 

Београд..  

 

Непридржавање упутства представља претњу за понуђача да његова понуда буде 

одбијена. 

 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт 

особу. 
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Уколико понуђач понуду достави непосредно, овлашћено лице ће истом издати потврду 

пријема понуде. 

 

Благовременом се сматра понуда која је примљена и оверена печатом пријема наручиоца  

најкасније до 08:30 часова последњег дана рока, без обзира на начин на који је послата. 

 

ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 

Поступак отварања понуда ће се спровести дана 01.11.2018. године, и то у 10:00 часова у 

Београду, у просторијама Секретаријата за образовање и дечју заштиту, у ул. 

Краљице Марије бр. 1. на 18. спрату, сала број 1806. 

 

Поступак отварања понуда је јаван. Јавност подразумева присуство представника понуђача 

који су поднели понуду, а који пре почетка поступка, морају предати посебно писмено 

овлашћење за присуство поступку отварања понуда, издато на меморандуму или са 

логом, оверено печатом и потписом одговорног или овлашћеног лица понуђача.  

Јавност такође подразумева и присуство лица која немају овлашћење и која могу само 

присуствовати отварању понуда и то искључиво као део јавности, без права да узму 

активно учешће у самом поступку.  

 

Наручилац ће приликом отварања понуда водити записник у складу са чланом 104. ЗЈН. 

 

Предмет ове јавне набавке су услуге: Стручни надзор над извођењем радова 

 

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама. 

 

Ознака из општег речника набавке:  

ОРН 71520000 

 

Предметни поступак се спроводи са циљем закључења уговора о јавној набавци. 

 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени: 23.10.2018. год 

 

Разлог за продужење рока је чињеница да наручилац изменио и допунио конкурсну 

документацију мање од осам дана од дана отварања понуда. Законски основ за 

наведењу радњу, наручилац проналази у одредбама члана 63. став 5., а у вези члана 

члана 94. став 1. ЗЈН. 

 

Комисија за јавну набавку услуга бр. 8/18 

 

 

Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа 


