
Наручилац: 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 
Седиште:  34000 Крагујевац,  
 Радоја Домановића бр.1 
Матични бр.: 07151578 
ПИБ:  101509490 
Текучи рачун: 840-233661-67 код  
                Управе за трезор Крагујевац 
Тел./Фаx.:  034/336-065 и 370-036 

Интернет:  
www.studentskicentar-kg.rs/nabavke 

Е-маил:   

nabavke@studentskicentar-kg.rs 

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 

у отвореном поступку јавне набавке добара  

бр. Д-01/20 

 

Предмет: Набавка прехрамбених  

производа – намирница за потребе  

Студентског центра у Крагујевцу 

 

Партија 2 Мрзло пилеће и ћуреће месо  

и пилећа џигерица 

 

Страна 1 од 1 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

На основу чл. 55. став 1. тачка 13) и 149. став 10.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) установа Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића 

бр.1, 34000 Крагујевац, објављује Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права у отвореном 

поступку јавне набавке и предмету набавке oбликованом по партијама, бр. Д-01/20 за набавку 

добара под називом: Набавка прехрамбених производа – намирница за потребе Студентског центра 

у Крагујевцу, за Партију 2 Мрзло пилеће и ћуреће месо и пилећа џигерица. 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Наручилац је установа Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића број 1, 34000 

Крагујевац. Интернет страница наручиоца је www.studentskicentar-kg.rs/nabavke. 

ВРСТА НАРУЧИОЦА  Просвета 

ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  

Предметна јавна набавка добара бр. Д-01/20 спроведена је у отвореном поступку јавне набавке, у 

складу са одредбама члана 32. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», бр. 124/12,14/15 и 

68/15). 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ  

Предмет јавне набавке је јавна набавка добара бр. Д-01/20 под називом: Набавка прехрамбених 

производа – намирница за потребе Студентског центра у Крагујевцу.  

 

Назив и ознака из општег речника набавки    

15000000 Храна, пиће, дуван и сродни производи 

03000000 
Пољопривредни производи, производи пољопривредних газдинстава, 
рибарства, шумарства и сродни производи 

 

У складу са чланом 3. став 1. тачка 35) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15) предмет јавне набавке обликован је по партијама и садржи укупно 10 (десет) 

партија. 

 

Назив и ознака из општег речника набавки за партију која је предмет поднетог захтева за заштиту 

права: 

 
Број 

партије 
Назив партије 

Назив из општег речника 
набавке 

Ознака из 
ОРН 

2 

Мрзло пилеће и 

ћуреће месо и 

пилећа џигерица 

Живинско месо 15112000 

 

НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА (назив, адреса и матични број) 

Назив и адреса подносиоца: Паланка промет доо, 11420 Смедеревска Паланка, ул. Змај Јовина број 

14, матични број 07395051. 

ФАЗА ПОСТУПКА У КОЈОЈ ЈЕ ПОДНЕТ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

Захтев за заштиту права број 496 од 13.08.2020. године поднет је после доношења Одлуке о додели 

уговора за Партију 2  Мрзло пилеће и ћуреће месо и пилећа џигерица број 480 од 07.08.2020. 

године. 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ  Саша Милојевић и Вера Максимовић:  е – mail: nabavke@studentskicentar-

kg.rs, Студентски центар у Крагујевцу, ул.Радоја Домановића бр. 1, 34000 Крагујевац.  

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

На основу члана 150. став 11. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), због поднетог захтева за заштиту права број 496 од 13.08.2020. године, наручилац 

зауставља даље активности у отвореном поступку јавне набавке добара и предмету набавке 

обликованом по партијама бр. Д-01/20, за Партију 2 Мрзло пилеће и ћуреће месо и пилећа 

џигерица. 

 

 


