
 На основу члана 63 став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“, бр. 124/12, у даљем тексту Закон) 

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА „ БОШКО БУХА“ 

     11050 Београд  

  Ул.XXI  дивизије бр.31 

Објављује: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ 

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. Oт-1 

 за јавну набавку  услуга у отвореном поступку-превоз ученика са 

посебним потребама који похађају  Основну школу“ Бошко Буха”, 

у школској 2015/2016.години 

 

 

          1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца  

ОШ „Бошко Буха“, XXI  дивизије бр.31, 11050 Београд, 
www.boskobuha.edu.rs 

2.Врста наручиоца – просвета 

3.Врста поступка јавне набавке –  отворени поступак  

    4.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

– Предмет јавне набавке су услуге у отвореном поступку- превоз 

ученика са посебним потребама који похађају  Основну школу 

“ Бошко Буха”, у школској 2015/2016.години 

 Назив и ознака из општег речника набавки: OРН: 60000000-8 
          5.  Продужење рока за подношење : понуда 

          6. Врста предмета: услуге у отвореном поступку-јавна набавка  

бр.От-1 „ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 

КОЈИ ПОХАЂАЈУ ОСНОВНУ ШКОЛУ „БОШКО БУХА“, У 

ШКОЛСКОЈ 2015/2016.ГОДИНИ 

          7. Датум објављивања позива за подношење понуда: 

10.07.2015.године 

          8. Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 

07.08.2015.године 

 

РАЗЛОГ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА:  

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  БРОЈ 1/2015 због 

техничке грешке 

 



ВРЕМЕ И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДА: 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца најкасније до 17.08.2015.године и то до 10:00 часова. 

Понуду доставити на адресу  ОСНОВНА ШКОЛА“БОШКО 

БУХА“, ул. XXI  дивизије бр.31, 11050 Београд, лично или поштом. 

Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати 

писани текст:  „ПОНУДА: ПРЕВОЗ ДЕЦЕ-НЕ ОТВАРАЈ“, назив и 

број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адреса 

понуђача. Понуђачи који подносе понуду лично, подносе је у 

Секретаријат школе, на горе наведеној адреси. 

 

Време и место отварања понуда: 

Јавно отварање понуда ће се обавити 17.08.2015.године у 13:00 

часова у просторијама ОШ“Бошко Буха“, ул. XXI  дивизије бр.31, 

11050 Београд, 

 

Лице за контакт: Наташа Станковић, 011/2417-174 и 011/2402-393 

e/mail:boskobuha@eunet.rs 


