
ОШ "ЂУРО САЛАЈ"         ЈН 2/2014 
СУБОТИЦА 
Петефи Шандора бр. 19. 
 
На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12) наручилац 
 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРО САЛАЈ“ СУБОТИЦА 
Објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о продужењу рока за подношење понуда 

 
за јавну набавку радова – санација спортског терена  

у објекту школе на адреси Петефи Шандора бр.19 
 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
2/2014 

 
 
1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
Наручилац:   ОСНОВНА ШКОЛА ,,ЂУРО САЛАЈ“ СУБОТИЦА 
Адреса:   Петефи Шандора бр.19, 24 000 Суботица 
Интернет страница:  www.osdjurosalaj.rs 
е-mail:    osdjuros@eunet.rs  
 
2.ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, сходно члану 39. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12) 
 
3.ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет јавне набавке број 2/2014 су радови – санација спортског терена у објекту школе на адреси 
Петефи Шандора бр.19,  
 Ознака из општег речника набавки: 
45236119 – Радови на обнављању спортских терена 
 
4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У поступку јавне набавке мале вредности радова – санација спортског терена у објекту школе на 
адреси Петефи Шандора бр.19, која се води под бр. 2/2014, продужава се рок за подношење понуда, 
па су тако понуђачи дужни да понуду сачине и доставе Наручиоцу најкасније до 15.05.2014. године, 
до 11,оо часова, без обзира на начин достављања, у запечаћеном омоту.  
Понуда се доставља на адресу: ОШ „Ђуро Салај“ Суботица, Петефи Шандора бр.19, 24000  Суботица, 
са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА ЈН 2/2014 – НЕ ОТВАРАТИ“ 
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу и телефон понуђача. 
Понуде које стигну након наведеног рока (наведеног дана и сата) сматраће се неблаговременим и 
неће бити узете у разматрање, те ће исте неотпечаћене бити враћене поуђачима. 
 
5. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 
Јавно отварање понуда биће обављено дана 15.05.2014. године у 11,30 сати, у просторијама Основне 
школе „Ђуро Салај“ Суботица, на адреси: Петефи Шандора бр.19 
Јавном отварању понуда могу да присуствују овлашћени представници понуђача, који ће своја 
овлашћења предати комисији пре почетка отварања понуда. 
 
        Председник Комисије за ЈН: 
         Дијана Сарић 

http://www.osdjurosalaj.rs/
mailto:osdjuros@eunet.rs

