
ОСНОВНА ШКОЛА 

 „ДУШКО РАДОВИЋ“ 

Булевар Зорана Ђинђића 112 

 11070 Београд 

Број: 812 

Датум: 15.10.2019. године 

 

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације 

 
 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо измену конкурсне 
документације у отвореном поступку јавне набавке услуга -  извођење екскурзије и 
наставе у природи, за потребе Основне школе „Душко Радовић“ из Београда, ЈН бр. 
1.2.2/19. 
 
 
Измена и допуна конкурсне документације је следећа: 

 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ; 5. НАЧИН 

ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ; страна 21 

 

УМЕСТО 

 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основна школа „Душко 

Радовић“, Булевар Зорана Ђинђића 112, 11070 Београд 

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ 

 

Због реновирања објекта Основне школе „Душко Радовић“ измену, допуну или опозив 

понуде треба доставити на следећи начин: 

1) уколико се измена, допуна или опозив понуде доставља поштом, доставити на адресу: 

Основна школа „Душко Радовић“, Булевар Зорана Ђинђића 112, 11070 Београд; 

2) уколико се доставља лично или брзом поштом, доставити на адресу: Основна школа 

„Ђуро Стругар“,  Милутина Миланковића 148, 11070 Београд (приземље, секретаријат- 

за Основну школу „Душко Радовић“). 

 



V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ; 14. ДОДАТНЕ 

ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ; 

страна 25 

 

УМЕСТО 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца 

Основна школа „Ђуро Стругар“, Милутина Миланковића 148, 11070 Београд, 

електронске поште на e-mail: office@kgbnabavke.rs или факсом на 011/3470-519 тражити 

од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при 

чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 

конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, 

радним данима (понедељак – петак) у времену од 08.00 – 15.00 часова.  

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ 

 

Заинтересовано лице може тражити од наручиоца додатне информације или појашњења 

у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана 

пре истека рока за подношење понуде, радним данима (понедељак – петак) у времену од 

08.00 – 15.00 часова. 

Због реновирања објекта Основне школе „Душко Радовић“, заинтересовано лице може, у 

писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, на следећи начин: 

1) путем поште, доставити на адресу: Основна школа „Душко Радовић“, Булевар Зорана 

Ђинђића 112, 11070 Београд; 

2) лично или брзом поштом, доставити на адресу: Основна школа „Ђуро Стругар“,  

Милутина Миланковића 148, 11070 Београд (приземље, секретаријат-за Основну 

школу „Душко Радовић“); 

3) путем електронске поште на e-mail: office@kgbnabavke.rs; 

4) факсом на 011/3470-519. 

 

 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ; 21. НАЧИН И РОК 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА; страна 28 

 

УМЕСТО 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права. Захтев за заштиту права се доставља 

непосредно или препорученом пошиљком са повратницом на адресу: Основна школа 

„Ђуро Стругар“,  Милутина Миланковића 148, 11070 Београд, електронском поштом 

mailto:office@kgbnabavke.rs


на e-mail: office@kgbnabavke.rs или факсом на 011/3470-519,  радним данима 

(понедељак – петак) у времену од 08.00 – 15.00 часова.  

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права.  

Због реновирања објекта Основне школе „Душко Радовић“, захтев за заштиту права се 

подноси наручиоцу, на следећи начин: 

1) путем поште (препорученом пошиљком са повратницом), на адресу: Основна 

школа „Душко Радовић“, Булевар Зорана Ђинђића 112, 11070 Београд; 

2) лично или брзом поштом на адресу: Основна школа „Ђуро Стругар“,  Милутина 

Миланковића 148, 11070 Београд (приземље, секретаријат-за Основну школу „Душко 

Радовић“); 

3) путем електронске поште на e-mail: office@kgbnabavke.rs; 

4) факсом на 011/3470-519; 

радним данима (понедељак – петак) у времену од 08.00 – 15.00 часова. 

 
 
 

Измена и допуна конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних 
набавки и интернет страници наручиоца. 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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