
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„СЛАВА КОВИЋ“ БОГАТИЋ 

Јанка Веселиновића бр. 3 

Број: 607 

Датум: 03.06.2020. године 

 

На основу члана 63. став 5 и прилога 3ж Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Предшколска Установа 

„Слава Ковић“, Богатић, ул: Јанка Веселиновића, бр: 3, 15350 Богатић, објављује: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
       

Наручилац: Предшколска Установа „Слава Ковић“, Богатић 

 

 Адреса : 15350 Богатић, ул. Јанка Веселиновића  бр. 3 

 

 Интернет страница: www.vrticbogatic.edu.rs 

 

 Врста наручиоца: Предшколска Установа - просвета 

 

 Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 

 

Врста предмета: добро 

 

Предмет јавне набавке –Набавка електричне енергије 

  

Назив и ознака из општег речника набавке: Набавка електричне енергије. 

 

Ознака из општег речника набавки: 09310000- Електрична енергија 

 

Партије: Јавна набавка није обликована по партијама 

 

Датум објављивања Позива за подношење понуда: 01.06.2020. године 

 

Датум објављивања Обавештења о продужењу рока за подношење понуда: 

03.06.2020. године 

 

Разлог за продужење рока за подношење понуда: 

Измена Конкурсне документације у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 

која се односи на измену „обрасца структуре цене са упутством како да се попуни“ 

конкурсне документације број 588 од 01.06.2020. године. 

 

Време и место подношења понуда ( нови рок ) 

Понуда се доставља на адресу наручиоца: П.У. „Слава Ковић“, 15350 БОГАТИЋ, ул. 

Јанка Веселиновића бр.3. са назнаком ,,Понуда за јавну набавку мале вредности 

број 1.1.2/2020 -  Набавка електричне енергије за 2020 годину - НЕ OТВАРАТИ”. 

 На полеђини коверте мора бити: 

- пун назив, адреса и телефон понуђача, 

- име лица за контакт, именованог од стране понуђача. 

Рок за достављање понуда је до 11.06.2020. године до 12 часова. 

  



Место, време и начин отварања понуда: Понуде ће бити отворене јавно истог дана, 

односно дана 11.06.2020. године у 12:30 часова, у просторијама наручиоца, на адреси 

Јанка Веселиновића бр. 3 у Богатићу. 

 

 Лице за контакт: Даниловић Јасна, телефон и факс: 015/7786-881 или е-маil 

puslavakovic@gmail.com 

 

  

Комисија за јавну набавку 


