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Основна школа „Змај Јова Јовановић“ 

Мештровићева бр. 19, 11000 Београд 

Датум 01.03.2019. год. 

Дл. број: 5/34 

 
 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр.124/12, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 5/33 од 

01.03.2019. године Комисије за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) за поступак 

јавне набавке мале вредности са циљем закључења оквирног споразума - услуге бр. 

1.2.1./19: „Извођење екскурзија“ (предмет набавке обликован је у VII партија), 

директор Основне школе „Змај Јова Јовановић“, као одговорно лице наручиоца, за све 

партије предметног поступка, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

~ за све партије предметног поступка ~  

 

I ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем „Mivex“ д.о.о. из 

Београда, ул. Драгице Кончар бр. 23а, 10000 Београд, МБ: 06891403; ПИБ: 10163511, чија 

је (прихватљива) Понуда бр. 5/26 од 22.02.2019. година, применом критеријума „најнижа 

понуђена цена“ оцењена као најповољнија за поступак јавне набавке мале вредности са 

циљем закључења оквирног споразума бр. 1.2.1./19: „Извођење екскурзија“ и то за све 

партије предметног поступка, за потребе Наручиоца, Основне школе „Змај Јова 

Јовановић“. Поменути Понуђач је у својој понуди понудио најнижу цену за наведене 

партије и у истој доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних услова у 

складу са члановима 75. и 76, а у вези члана 77. ЗЈН постављених у предметној 

Конкурсној документацији. 

 

II ЗАКЉУЧИТИ оквирне споразуме на процењене вредности сваке од предметних 

партија. 

 

III ОБЈАВИТИ Одлуку у року од три дана од дана доношења на Порталу јавних 

набавки. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке директора Основне школе „Змај Јова 

Јовановић“ бр. 5/15 од 06.02.2019. године покренут је поступак јавне набавке мале 

вредности са циљем закључења оквирног споразума услуге – Извођење екскурзија, 

(предмет јавне набавке обликован је у VII партија) за потребе Наручиоца, „Змај Јова 

Јовановић“ из Београда. Процењена вредности јавне набавке је 2.527.850,00 динара 

(рсд.) без ПДВ-а, и по партијама (у рсд. без ПДВ-а):  

 I партија: Екскурзија-излет за ученике 1. разреда → 185.000,00 динара (186) 

 

 II партија: Екскурзија-излет за ученике 2. разреда  → 230.000,00 динара (120) 

 

 III партија: Екскурзија-излет за ученике 3. разреда → 328.500,00 динара (152) 

 

 IV партија: Екскурзија-излет за ученике 4. разреда → 212.950,00 динара (99) 

 

 V партија: Екскурзија-излет за ученике 5. разреда → 235.700,00 динара (109) 

 

 VI партија: Екскурзија-дводневна за ученике 6. разреда  → 686.700,00 динара 

(109) 

 

 VII партија: Екскурзија-дводневна за ученике 7. разреда → 649.000,00 динара 

(110) 

 

Комисија Наручиоца је спровела поступак јавне набавке мале вредности са циљем 

закључења оквирног споразума на основу члана 39. став 1, члана 40. и члана 40а став 

1. ЗЈН, објављивањем Позива за подношење понуда од 06.02.2019. године и Конкурсне 

документације на Порталу јавних набавки, дана 06.02.2019. године, као и I измени и 

допуни конкурсне документације и Обавештењу о продужењу рока за достављање 

понуда од 14.02.2019. године, по Одлуци о покретању поступка директора Школе бр. 

5/15 од 06.02.2019. године 

 

Благовремено, тј. до дана 22.02.2019. године до 14:00 часова пристигле су понуде  

следећих понуђача: 

 

1.Понуда бр. 5/22, понуђача „Сим пром“ д.о.о. из Београда, ул. Бул. Поенкарева 

20/II, 11000 Београд, МБ: 06050948; ПИБ: 100206558, достављена дана 19.02.2019. године 

у 10:00 часова, и то за партију VI. Констатује се да је понуда запечаћена, обележена и 

затворена по упутству из конкурсне документације. 
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2.Понуда бр. 5/25 понуђача „Балканик“ д.о.о. из Ваљева, ул. Синђелићевабр. 

24, 24000 Ваљево, МБ: 07969813; ПИБ: 101492932, достављена дана 21.02.2019. године у 

09:15 часова, и то за све партије. Констатује се да је понуда запечаћена, обележена и 

затворена по упутству из конкурсне документације. 

 

3. Понуда бр. 5/26, понуђача „Mivex“ д.о.о. из Београда, ул. Драгице Кончар бр. 

23а, 10000 Београд, МБ: 06891403; ПИБ: 10163511, достављене дана 22.02.2019. године у 

11:20 часова, и то за све партије. Констатује се да је понуда запечаћена, обележена и 

затворена по упутству из конкурсне документације. 

 

Неблаговремених понуда није било.  

 

Критеријум за избор најповољније понуде, односно доделу (закључење) оквирног 

споразума), је: најнижа понуђена  цена.  

 

Стручну оцену понуда за јавну набавку услуга – Извођење екскурзија (за све партије), 

је Комисија извршила констатујући да су понуђачи доставили понуде са следећим ценама 

и роком важења понуде:  

 

I партија: Екскурзија-излет за ученике 1. разреда → 185.000,00 динара (186) 

 

1. „Балканик“ д.о.о. из Ваљева, у својој Понуди за предметну партију исказао 

цену од 168.702,76  динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 173.720,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, 

роком важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда 

попуњена у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

2. „Mivex“ д.о.о. из Београда, у својој Понуди за предметну партију исказао 

цену од 184.89998 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 193.500,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, 

роком важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда 

попуњена у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

II партија: Екскурзија-излет за ученике 2. разреда  → 230.000,00 динара (120) 

 

1. „Балканик“ д.о.о. из Ваљева, у својој Понуди за предметну партију исказао 

цену од 275.198,40 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 283.200,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, 

роком важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда 

попуњена у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

2. „Mivex“ д.о.о. из Београда, у својој Понуди за предметну партију исказао 

цену од 234.199,98 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 246.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, 
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роком важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда 

попуњена у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

III партија: Екскурзија-излет за ученике 3. разреда → 328.500,00 динара (152) 

 

1. „Балканик“ д.о.о. из Ваљева, у својој Понуди за предметну партију исказао 

цену од 306.024,64 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 316.160,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, 

роком важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда 

попуњена у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

2. „Mivex“ д.о.о. из Београда, у својој Понуди за предметну партију исказао 

цену од 328.319,96 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 346.560,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, 

роком важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда 

попуњена у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

IV партија: Екскурзија-излет за ученике 4. разреда → 212.950,00 динара (99) 

 

1. „Балканик“ д.о.о. из Ваљева, у својој Понуди за предметну партију исказао 

цену од 185.458,68 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 192.060,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, 

роком важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда 

попуњена у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

2. „Mivex“ д.о.о. из Београда, у својој Понуди за предметну партију исказао 

цену од 201.464,98 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 210.870,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, 

роком важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда 

попуњена у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

V партија: Екскурзија-излет за ученике 5. разреда → 235.700,00 динара (109) 

 

1. „Балканик“ д.о.о. из Ваљева, у својој Понуди за предметну партију исказао 

цену од 209.968,88 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 217.455,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, 

роком важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда 

попуњена у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

2. „Mivex“ д.о.о. из Београда, у својој Понуди за предметну партију исказао 

цену од 196.018,32 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 200.560,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, 

роком важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда 

попуњена у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

VI партија: Екскурзија-дводневна за ученике 6. разреда  → 686.700,00 динара (109) 
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1. „Сим пром“ д.о.о. из Београда, у својој Понуди за предметну партију исказао 

цену од 5.966,66  динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 6.100,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, 

роком важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда 

није попуњена у свему по упутству из конкурсне документације, односно понуђач у 

понуди није поднео образац 2. – образац структуре цене. Комисија је става да наведено се 

не може ценити као битан недостатак понуде из разлога што циљно тумачећи се може 

доћи до укупне понуђене цене имајући у виду одредбу члана 93. став 5. ЗЈН, па тако након 

множења са количинама у обрасцу структуре цене, цена из обрасца понуда (који је 

суштински битан за спознају цене понуђача), износи: 650.365,94 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 664.900,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом. 

 

2. „Балканик“ д.о.о. из Ваљева, у својој Понуди за предметну партију исказао 

цену од 670.164,70 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 685.065,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, 

роком важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда 

попуњена у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

3. „Mivex“ д.о.о. из Београда, у својој Понуди за предметну партију исказао 

цену од 686.699,91 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 730.300,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, 

роком важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда 

попуњена у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

VII партија: Екскурзија-дводневна за ученике 7. разреда → 649.000,00 динара (110) 

 

1. „Балканик“ д.о.о. из Ваљева, у својој Понуди за предметну партију исказао 

цену од 618.331,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 632.500,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, 

роком важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда 

попуњена у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

2. „Mivex“ д.о.о. из Београда, у својој Понуди за предметну партију исказао 

цену од 614.666,60 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 649.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, 

роком важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда 

попуњена у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

Комисија је у фази стручне оцене утврдила битне недостатке у одређеним понудама, па је 

исте оценила као неприхватљиве, и то на следећи начин: 

 

1. Комисија констатује да је понуђач „Балканик“ д.о.о. из Ваљева у понуди за I, II, 

III, IV, VI и VII партију доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу 

члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова 
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постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези 

члана 77. став 2. тачке 1) и тачке 2) подтачке од (1) до (5) ЗЈН, постављених 

предметном конкурсном документацијом али не и подтачке (6), односно није 

поступио по императивном постављеном упутству у предметној Конкурсној 

документацији и додатним условом под тачком 1), те није доказао усаглашеност 

понуђених услуга са техничком спецификацијом, што понуду чини понудом са 

битним недостацима у смислу члана 106. став 1. тачке 2) ЗЈН. Наиме, није доставио 

доказ о предрезервацији/резервацији на име школе (и назива јавне набавке) у 

техничкој спецификацији одређеног термина хотела/смештајног објекта и ресторана 

из понуде који испуњава задате критеријуме или доказ о закупу у техничкој 

спецификацији одређеног капацитета хотела и ресторана, који испуњава задате 

критеријуме, што његову Понуду за предметне партије чини неприхватљивом, и то 

по партијама, због следећих недостатака: 

 

I и IV партија: Захтевани термини реализације и пред/резервације за ресторан у 

КД је 29.05.2019. године, док је понуђен 27.05.2019. године. 

 

III партија: Захтевани капацитет ресторана због оквирног броја ученика од 152, а 

понуђен капацитет од 130. 

 

VI  партија: Захтевани термини реализације и пред/резервације за смештајни 

објекат у КД 31.05./01.06.2019. године, док је понуђен 01.06./02.06.2019. године. 

 

VII партија: Захтевани термини реализације и пред/резервације за смештајни 

објекат у КД 31.05./01.06.2019. године, док је понуђен 28.05./29.05.2019. године. 

 

Све наведено понуду чини неприхватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) 

ЗЈН, али и понудом која садржи битне недостатке у складу са чланом 106. став 1. 

тачке 2) и 5) ЗЈН, те се као таква ОДБИЈА и не узима у даље разматрање, односно 

рангирање када су у питању I, III, IV, VI и VII партија. 

 

2. Комисија констатује да је понуђач „Сим пром“ д.о.о. из Београда у понуди за VI 

партију доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. а у 

вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених 

предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. 

тачке 1) и тачке 2) подтачке од (1) до (5) ЗЈН, постављених предметном конкурсном 

документацијом али не и подтачке (6), односно није поступио по императивном 

постављеном упутству у предметној Конкурсној документацији и додатним условом 

под тачком 1), те није доказао усаглашеност понуђених услуга са техничком 

спецификацијом, што понуду чини понудом са битним недостацима у смислу члана 
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106. став 1. тачке 2) ЗЈН. Наиме, није доставио доказ о предрезервацији/резервацији 

на име школе (и назива јавне набавке) у техничкој спецификацији одређеног 

термина хотела/смештајног објекта из понуде који испуњава задате критеријуме или 

доказ о закупу у техничкој спецификацији одређеног капацитета смештајног објекта, 

који испуњава задате критеријуме, што његову Понуду за предметну партију чини 

неприхватљивом, и то због следећег недостатка: 

 

VI  партија: Захтевана дестинација дводневне екскурзије и смештајног објекта у 

КД је Крушевац, док је понуђен смештајни објекат у Врњачкој бањи. 

 

Све наведено понуду чини неприхватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) 

ЗЈН, али и понудом која садржи битне недостатке у складу са чланом 106. став 1. 

тачке 2) и 5) ЗЈН, те се као таква ОДБИЈА и не узима у даље разматрање, односно 

рангирање када је у питању VI  партија. 

 

Такође, стручну оцену понуда за јавну набавку услуга – Извођење екскурзија, је 

Комисија извршила констатујући и да су понуде следећих понуђача прихватљиве, и то:  

 

1. „Балканик“ д.о.о. из Ваљева у својим понудама за партије II и V, а за коју 

је понудио цену наведену у претходном делу одлуке и роком важења понуде. Констатује 

се да су понуде за наведене партије у свему по упутству из конкурсне документације и да 

је понуђач уз понуде зa свe нaвeдeнe пaртиje у кojимa je учeствoвao доставио доказе о 

испуњењу свих обавезних и додатних услова постављених предметном конкурсном 

документацијом у смислу чланова 75. и 76. а у вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини 

прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних 

недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно 

рангирање. 

 

2. „Mivex“ д.о.о. из Београда у својим понудама за све партије предметног 

поступка, а за које је понудио цене наведене у претходном делу одлуке по партијама и 

роком важења понуде. Констатује се да су понуде за наведене партије у свему по упутству 

из конкурсне документације и да је понуђач уз понуде зa свe нaвeдeнe пaртиje у кojимa je 

учeствoвao доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних услова 

постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 76. а у 

вези члана 77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 

33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у 

даље разматрање, односно рангирање. 

 

Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се 

стекли услови за рангирање прихватљивих и понуда без битних недостатака из Извештаја 
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о стручној оцени понуда (од најповољније пoд рeдним брojeм 1. пa дaљe – 2, 3...), по 

партијама: 

 

I партија: Екскурзија-излет за ученике 1. разреда → 185.000,00 динара (186) 

 

1. „Mivex“ д.о.о. из Београда, у својој Понуди за предметну партију исказао 

цену од 184.899,98 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 193.500,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, 

роком важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда 

попуњена у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

II партија: Екскурзија-излет за ученике 2. разреда  → 230.000,00 динара (120) 

 

1. „Mivex“ д.о.о. из Београда, у својој Понуди за предметну партију исказао 

цену од 234.199,98 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 246.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, 

роком важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда 

попуњена у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

2. „Балканик“ д.о.о. из Ваљева, у својој Понуди за предметну партију исказао 

цену од 275.198,40 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 283.200,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, 

роком важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда 

попуњена у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

III партија: Екскурзија-излет за ученике 3. разреда → 328.500,00 динара (152) 

 

1. „Mivex“ д.о.о. из Београда, у својој Понуди за предметну партију исказао 

цену од 328.319,96 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 346.560,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, 

роком важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда 

попуњена у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

IV партија: Екскурзија-излет за ученике 4. разреда → 212.950,00 динара (99) 

 

1. „Mivex“ д.о.о. из Београда, у својој Понуди за предметну партију исказао 

цену од 201.464,98 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 210.870,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, 

роком важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда 

попуњена у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

V партија: Екскурзија-излет за ученике 5. разреда → 235.700,00 динара (109) 

 

1. „Mivex“ д.о.о. из Београда, у својој Понуди за предметну партију исказао 

цену од 196.018,32 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 200.560,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, 
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роком важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда 

попуњена у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

2. „Балканик“ д.о.о. из Ваљева, у својој Понуди за предметну партију исказао 

цену од 209.968,88 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 217.455,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, 

роком важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда 

попуњена у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

VI партија: Екскурзија-дводневна за ученике 6. разреда  → 686.700,00 динара (109) 

 

1. „Mivex“ д.о.о. из Београда, у својој Понуди за предметну партију исказао 

цену од 686.699,91 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 730.300,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, 

роком важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда 

попуњена у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

VII партија: Екскурзија-дводневна за ученике 7. разреда → 649.000,00 динара (110) 

 

1. „Mivex“ д.о.о. из Београда, у својој Понуди за предметну партију исказао 

цену од 614.666,60 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 649.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, 

роком важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је понуда 

попуњена у свему по упутству из конкурсне документације. 

 

Након прегледа и оцене понуда те применом критеријума за вредновање понуда, односно 

доделу уговора (закључење оквирног споразума) „најнижа понуђена цена“, Комисија је 

оценила да је: 

 

- Понуђач „Mivex“ д.о.о. из Београда у својој понуди за све партије предметног 

поступка понудио најнижу цену (без ПДВ-а), који је Понуду попунио у свему по 

упутству из конкурсне документације и уз исту доставио доказе о испуњењу свих 

обавезних и додатних услова у складу са члановима 75. и 76. а у вези члана 77. ЗЈН 

постављених у предметној Конкурсној документацији, што понуду за све наведене 

партије чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без 

битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, те препоручује директору Школе да 

понуду овог понуђача изабере као најповољнију и са њим закључи оквирни споразум 

за партије I, II, III, IV, V, VI и VII. 

Директор је прихватио предлоге Комисије те на основу истих је донео одлуку о 

закључењу оквирних споразума по партијама као у диспозитиву (изреци). 

На основу изнетог одлучено је као у изреци. 
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ПОУКА (упутство о правном средству):  

После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума рок за подношење 

захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 

набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 

за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није 

поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у њему се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

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

доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 

јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона. 

Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. 

став 1. ЗЈН. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права 

достави доказ о уплати таксе у коме је наведен назив уплатиоца, у износу од 60.000,00 

динара, на жиро рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: 

1.2.1./19, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „ЗЗП, ОШ "Змај Јова 

Јовановић", јавна набавка са циљем закључења оквирног споразума (услуге) бр. 1.2.1./19 

– и бројем партије за коју се подноси ЗЗП. 

Доказ мора садржати потпис овлашћеног лица субјекта овлашћеног за обављање 

платног промета са видљивим датумом реализације уплате. 

 

 

                                                                                                 Д И Р Е К Т О Р      

                                                                                               Весна Животић с.р. 
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