
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 

Обавштење о поднетом захтеву за заштиту права у 
поступку јавне набавке мале вредности   

бр. 01/15 
Предмет:  НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ И РАДНИХ УНИФОРМИ 

ЗА ПОТРЕБЕ   
СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА У КРАГУЈЕВЦУ 

Страна 1 од 1 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

  

На основу члана 149. став 12. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', брoj 124/12),  

установа Студентски центар у Крагујевцу, ул.Радоја Домановића бр.1, 34000 Крагујевац, објављује 

Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права у поступку јавне набавке мале вредности број 

01/15  за набавку добара под називом: Набавка ХТЗ опреме и радних униформи за потребе 

Студентског центра у Крагујевцу. 

 

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 број 01/15 спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у 

складу са одредбама члана 39. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», број 124/12). 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке је јавна набавка добара бр. 01/15 под називом: Набавка ХТЗ опреме и 

радних униформи за потребе Студентског центра у Крагујевцу. 

Назив и ознака из општег речника набавки:  

Одећа, обућа, пртљаг и прибор   18000000 

Радна одећа,специјална радна одећа и прибор   18100000 

Мајице са кратким рукавима и кошуље   18330000 

Посебна одећа и прибор  18400000 

Обућа  18800000 

Врста, опис, количина добара и остали елементи понуде дати су у спецификацији предмета 

набавке и обрасцу понуде: Прилог 3 и Прилог 6 конкурсне документације.  

Место испоруке добара, магацини у седишту установе на адреси: Студентски центар у 

Крагујевцу ул. Радоја Домановића број 1, 34000 Крагујевац. 

 

НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  

Назив: „Матица“ доо  

Адреса: 11000 Београд, ул. Земљорадничка бр.9 

Матични број: 7498993  

 

ФАЗА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У КОЈОЈ ЈЕ ПОДНЕТ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА:  

Захтев за заштиту права поднет је после доношења Одлуке о додели уговора број 80 од 30.01.2015. 

године, упућен је од подносиоца препорученом поштом са повратницом дана 07.02.2015. године, а 

примљен код наручиоца под бр.106 дана 10.02.2015.године. 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:  

Лице за контакт : Драган Шкевин и Вера Максимовић:  E – mail: nabavke@studentskicentar-kg.rs   

 

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Захтев за заштиту права, сагласно члану 150. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, 

број 124/12), задржава даље активности наручиоца у поступку предметне јавне набавке добара 

бр.01/15, до доношења одлуке о поднетом захтеву. 

  

На основу члана 149. став 12. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', брoj 124/12), о 

поднетом захтеву за заштиту права наручилац у прописаном року од два дана од дана пријема 

захтева за заштиту права истовремено обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 

објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и интернет страници.  

 


