
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка 
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:



Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Остале информације:


	Blank Page

	Text1: ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
	Text2: Београд, Кнеза Милоша 69
	Text3: www.savskivenac.rs
	Text5: Наручилац за 26 ученика  Школе  „Стефан Дечански“,Београд, ул.Светозара Марковића бр.85,на територији Градске општине  Савки венац, набавља месечне електронске допуне карата за превоз приликом доласка и одласка из школе. Ближи опис са количинама и зонама је наведен у Техничкој спецификацији.60000000 Услуге превоза (изузев превоза отпада)
	Text6:                                                                               /
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Dropdown2: [Услуге]
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