
ОШ „АНТОН СКАЛА“ 
Београд, Петра Чајковског 2а ПИБ: 100118084 

Телефон/факс: +(381) (11) 2650-589 Текући рачун: 840-1167660-12  

e-mail: os.antonskala@mts.rs 

На основу члана 27. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 91/19) 
и Одлуке директора ОШ „Антон Скала“ о покретању поступка набавке на коју се закон не 
примењује број: 1.2.2/2021 од 09.08.2021. године, дана 09. 08. 2021. године, 
 

 
OСНОВНА ШКОЛА „АНТОН СКАЛА“ 

110040 Београд, Петра Чајковског 2а 
  
 

о б ј а в љ у ј е 
 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ – 

- Услуга пратилаца у превозу ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом ОШ 
„Антон Скала“, приликом доласка и одласка из школе почев од 01.09.2021. године па 

до краја наставе у школској 2021/2022 години, односно до 21.06.2022. године. 
 

ЈНМВ бр. 1.2.2/2021. 
Наручилац: 
 
ОСНОВНА ШКОЛА „АНТОН СКАЛА“ 
Београд, Петра Чајковског 2а 
Матични број: 07002106 
ПИБ: 100118084 
шифра делатности: 8520 
број рачуна: 840 – 1167660-12 
Интернет страница: www.antonskala.rs  

 
 

Врста наручиоца: Просвета. 
 
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка на коју се закон не примењује. 
 
Опис предмета јавне набавке: Набавка услуга – Услуга пратилаца у превозу ученика са 
сметњама у развоју и инвалидитетом ОШ „Антон Скала“, приликом доласка и 
одласка из школе почев од 01.09.2021. године па до краја наставе у школској 2021/2022 
години, односно до 21.06.2022. године. 
Назив и ознака из општег речника набавки: 85312120- Дневне услуге у заједници за особе 
са инвалидитетом и младе. 
Критеријум за доделу уговора:  Најнижа понуђена цена. 
 
Конкурсна документација биће прослеђена на е-маил потенцијаних понуђача. 



2 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Понуде се подносе на е-маил 
школе кајкасније до 20.08.2021. године до 12,00 часова или у затвореној коверти, запечаћеној 
на начин да се приликом отварања понуде може констатовати да се први пут отварау 
секретаријат школе до назначеног датума. Незатворене понуде неће бити разматране. 

 
Место време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће обављено дана 20. 08. 2021. 
године у 13:30 часова, у просторијама школе, зборница школе у приземљу зграде, на адреси: 
Основна школа „Антон Скала“, Петра Чајковског 2а, 11040 Београд.  
 
Рок за доношење одлуке: 3 (три) дана од дана отварања понуда. 
 
Контакт лице: 

Саша Стјепановић 
 Телефон/факс: 011/2650589 
 Е-маил: os.antonskala@mts.rs  


