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У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15) 

Комисија за јавну набавку обавештава сва  заинтересова лица да је извршена измена Конкурсне 

документације за јавну набавку радова бр. 04/15 – Препокривање крова (десно крило) 

и радови на санацији дела крова и објављује  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Назив: Основна школа „БРАНКО ЋОПИЋ“ 

Адреса: Видиковачки венац 73, 11090 Београд 

Интернет страница www.osbrankocopic.edu.rs 

ПИБ: 100170168 

Матични број: 07094108 

Шифра делатности:8520 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 

Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и прописима и нормативима 

који су у вези са предметним радовима. 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 04/15 су радови на адаптацији и поправци крова – Препокривање 

крова (десно крило) и радови на санацији дела крова (ОРН 45261000- Крововезачки, 

кровопокривачки и са њима повезани радови) 

 

4. Датум објављивања позива за подношење понуда 

Позив за подношење понуда објављен је дана 14.10.2015. године. 

 

5. Датум објављивања обавештења о продужетку рока за подношење понуда 

Позив за подношење понуда објављен је дана 20.10.2015. године. 

 

6. Разлог за продужење рока 

Рок за подношење понуда се продужава због измене Конкурсне документације након уочене 

грешке на страни 19. у оквиру обрасца 3 – Образац структуре цене, колона – Опис радова, под 

редним бројем 3. и 14. 

 

7. Рок за подношење понуда 

Рок за подношење понуда је до 23.10.2015. године до 09,30 часова. 

 

8. Јавно отварање понуда 

Јавно отварање понуда обавиће се 23.10.2015. године, са почетком у 11:00 часова, у 

просторијама Секретаријата за образовање и дечју заштиту, ул. Краљице Марије бр.1, 18 спрат. 

 

 

 


