
Средња школа 

БРОЈ: 1236 

ДАТУM: 25.11.2019. године 

Братиславе Петровић 69 

Брус 

Тел 037/3 825 167 

 

На основу члана  63. став 5.   Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 

124/2012,14/2015, 68/2015 ),  објављујемо: 

 

О Б А В  Е Ш Т Е Њ Е 

О продужењу рока за подношрње понуда 

ЈН бр.3 / 2019 

 

 

 

Назив наручиоца:  Средња школа Брус 

 

Адреса наручиоца:  Братиславе Петровић 69, 37 220 Брус 

 

Интернет страница наручиоца: www.srednjaskolabrus.edu.rs 

 

Врста наручиоца:  Јавна установа 

 

Врста поступка јавне набавке:  Јавна набавка мале вредности 

 

Врста предмета:  Услуге  

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

набавке:63516000  услуге организације путовања   

 

Подаци о предмету јавне набавке на који се односи конкурсна документација: 

Oрганизација и извођење екскурзија  за ученике првог и другог разреда  у школској 

2019/2020. години  

 

Датум објављивања позива за подношење понуда 19.11.2019.године 

 

Датум објављивања позива  обавештења о продужењу рока 25.11.2019.године 

 

Разлог за продужење рока : Измена и допуна конкурсне документације 

 

Начин преузимања измене и допуне конкурсне документације, односно интернет адреса 

где је измена и допуна конкурсне документације доступна: 

Измена конкурсне документације се може преузети на адреси: Средња школа, Братиславе 

Петровић 69,  37220 Брус секретаријат школе, сваког радног дана, од 8,00 до 14,00 часова,  

до дана и часа истека рока за подношење понуда или на  Порталу јавних набавки 

www.ujn.gov.rs  и интернет страници наручиоца www. srednjaskolabrus.edu.rs 

 

 

 



Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:   

Понуде се подносе у затвореној коверти поштом на адресу наручиоца: Средња школа, 

Братиславе Петровић 69,  37220 Брус или непосредно (лично) у канцеларији секретара 

школе, са назнаком „„Понуда за јавну набавку услуга – организовања екскурзије, ЈН бр. 

3/2019 - НЕ ОТВАРАТИ“. “. На полеђини коверте понуђач уписује свој  тачан  назив  и 

адресу,  телефон као и име и презиме овлашћеног лица за  контакт. 

Понуде се подносе у року од 8 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки. 

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније 

последњег дана истека наведеног рока до 10,00 часова ( без обзира на начин достављања ) 

односно закључно са 06.12.2019. године. 

Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати. 

 

Место, време и начин отварања понуда: 

Јавно отварање понуда одржаће се 06.12.2019. године у 12,00 часова, на адреси наручиоца 

Средња школа, Братиславе Петровић 69, Брус. Отварање понуда је јавно и може 

присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно 

учествовати само овлашћени представници подносилаца понуда. 

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда: 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће 

присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена 

пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања 

понуда. 

Овлашћење мора бити предато пре почетка отварања понуда члану Комисије за јавне 

набавке, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико 

представник понуђача не достави наведено овлашћење, представник ће бити третиран као 

општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања. 

Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као 

такав легитимише изводом из АПР и личним документима (лична карта, пасош и др.). 

 

Рок за доношење одлуке:  Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели 

уговора је 8  дана од дана отварања понуда. 

 

Лице за контакт:Весна Јеличић ,секретар, тел. 037/3 825 167  

 

 

 

 

                                                                                           КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 

                                                                                                            

  

 

                                                                                

 


