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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 
02/14  за набавку добара под називом: Кухињска опрема 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 02/14 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. 02/14 под називом: Кухињска опрема за потребе  
Студентског центра у Крагујевцу.    

 Назив и ознака из општег речника набавки:  
Кухињска опрема, предмети за домаћинство и потрепштине за угоститељство 39220000 
Врста, опис, обим услуга и остали елементи понуде дати су у спецификацији предмета 

набавке и обрасцу понуде: Прилог 3 и Прилог 6 конкурсне документације.  
Место испруке, у објектима установе Студентски центар у Крагујевцу. 
 

НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  
Назив: Фимас доо  
Адреса: 11000 Београд, ул.Браће Крсмановић бб 
Матични број: 6963439   
 
ФАЗА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У КОЈОЈ ЈЕ ПОДНЕТ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА:  
Захтев за заштиту права поднет је пре истека рока за подношење понуда, дана 14.04.2014.године. 
 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:  
Лице за контакт : Драган Шкевин и Вера Максимовић:  E – mail: nabavke@studentskicentar-kg.rs   
 
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
Са изнетих разлога, а сагласно члану 149. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 
124/12), због поднетог Захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда у овом 
поступку набавке. 
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 обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о 
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и интернет страници.  
 


