
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Назив наручиоца: Огледна основна школа ,,Ади Ендре’’, Главна улица бр. 27, Мали Иђош 

Врста наручиоца: просвета 

Интернет страна (портал јавних набавки): portal.ujn.gov.rs  

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности услуга 

Врста предмета: извођење екскурзије ученика ООШ ,,Ади Ендре'' Мали Иђош у 

школској 2019/20 години, шифра 63516000 - услуге организације путовања 
– шифра из Општег речника јавне набавке – , шифра 63516000 - услуге организације 

путовања 
 

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Датум објављивања позива за подношење понуда: 15.10.2019 год. 

 

Датум објављивања обавештења о продужењу рока за подношење понуда: 22.10.2019. год. 

 

ПРОДУЖАВА СЕ рок за подношење понуда до 30.10.2019 год. до 10:30 часова.  

 

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је доставе до 

30.10.2019. године. Благовременим  ће се сматрати  све понуде  које  стигну  на  адресу  

наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 10:30 часова, без обзира на начин 

достављања, лично или поштом, у запечаћеној коверти, на адресу: Огледна основна школа 

''Ади Ендре'' Мали Иђош, ул. Главна бр. 27, 24321 Мали Иђош. Коверта мора имати 

назнаку „ Понуда за јавну набавку мале вредности бр. 4/2019 – услуге извођењa 

екскурзијe и наставе у природи ученикa у школској 2019/2020 години - НЕ 

ОТВАРАТИ“ - а на полеђини назив и адресу понуђача, телефон и име контакт особе. Лично 

достављање на наведеној адреси се може извршити радним данима од 8:00 до 12:00 часова. 

Разлог за продужење рока: сходно одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС, бр 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), а поводом недостатка слободних 

смештајних капацитета за организацију екскурзије ученика 6. и 8. разреда у току пролећа 

2020. године у траженом објекту. 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 30.10.2019. године 11:00 часова  у просторијама 

Огледне основне школе ''Ади Ендре'' Мали Иђош.  

 

Лице за контакт: Милорад Илић, телефон 024/730-664 

 

 

                                                                                                   Комисија за јавну набавку 

                                                                                                   
 

 


