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На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Средња школа у Кладову, објављује 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

О  ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

У поступку јавне набавке мале вредности услуга – Превоз редовних 

ученика Средње школе у Кладову слабог материјалног стања наставним данима у 

2020. години до коначног утрошка предвиђених средстава, бр. 1.2.1/2020 

 

 

Други одељак став 3. Позива за подношење понуда дел. бр. 19 од 09.01.2020. 

године, који је Средња школа у Кладову објавила на Порталу јавних набавки 

09.01.2020. године, мења се и гласи: 

'' Процењена вредност јавне набавке је 1.818.182,00 динара без ПДВ-а, односно 

2.000.000,00 динара са ПДВ-ом. 

 

Пети одељак став 3. Позива за подношење понуда у поступку јавне набавке 

мале вредности услуга – Превоз редовних ученика Средње школе у Кладову слабог 

материјалног стања наставним данима у 2020. години до коначног утрошка 

предвиђених средстава, бр. 1.2.1/2020, мења се и гласи: 

   

''Рок за подношење понуда је 8 ( осам ) дана од дана објављивања 

Обавештења о измени позива, односно продужењу рока за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки, тачније до 23.01.2020. године до 13,30 часова.'' 

 

Шести одељак став 1.  Позива за подношење понуда, мења се и гласи: 

 

''Јавно отварање понуда обавиће надлежна комисија у просторијама Средње 

школе, адреса ул. Младости бр.1, 19320 Кладово, дана 23.01.2020. године, са почетком 

у 14,00 часова.'' 

 

 Рок за подношење понуда се мења, односно продужава због измена у 

Конкурсној документацији (исправка пореске стопе ПДВ-а за промет услуга превоза 

путника, услед које је извршена промена процењене вредности предметне јавне 

набавке без ПДВ-а, промена периода реализације уговора и оквирног броја наставних 

дана). 
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