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Република Србија 

ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“ 

Београд, Ресавска 61 
Дел. Број: 30/15 

Датум: 11.12.2018. године  

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), у 

поступку јавне набавке мале вредности , набавке 1.2.3/2018 - услуга извођења једнодневних 

излета за ученике од петог до седмог разреда и тродневне екскурзије за ученике осмог 

разреда у школској 2018/2019. години, Партија 1, Партија 2, Партија 3 и Партија 4, директор 

Школе доноси 

 

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

1. Закључиће  се оквирни споразум по јавној набавци број 1.2.3/2018 - услуга извођења 

једнодневних излета за ученике од петог до седмог разреда и тродневне екскурзије за 

ученике осмог разреда у школској 2018/2019. години, Партија 1 са  понуђачем СП 

„ЛАСТА“ АД БЕОГРАД, Ауто-пут Београд-Ниш бр.4, 11000 Београд МБ 07019734, ПИБ 

100002006,  понуда код наручиоца заведена под бројем 30/10 од 04.12.2018. у 11:20. 

2. Закључиће  се оквирни споразум по јавној набавци број 1.2.3/2018 - услуга извођења 

једнодневних излета за ученике од петог до седмог разреда и тродневне екскурзије за 

ученике осмог разреда у школској 2018/2019. години, Партија 2 са  понуђачем СП 

„ЛАСТА“ АД БЕОГРАД, Ауто-пут Београд-Ниш бр.4, 11000 Београд МБ 07019734, ПИБ 

100002006,  понуда код наручиоца заведена под бројем 30/10 од 04.12.2018. у 11:20. 

3. Закључиће  се оквирни споразум по јавној набавци број 1.2.3/2018 - услуга извођења 

једнодневних излета за ученике од петог до седмог разреда и тродневне екскурзије за 

ученике осмог разреда у школској 2018/2019. години, Партија 3 са  понуђачем СП 

„ЛАСТА“ АД БЕОГРАД, Ауто-пут Београд-Ниш бр.4, 11000 Београд МБ 07019734, ПИБ 

100002006,  понуда код наручиоца заведена под бројем 30/10 од 04.12.2018. у 11:20. 

4. Закључиће  се оквирни споразум по јавној набавци број 1.2.3/2018. - услуга извођења 

једнодневних излета за ученике од петог до седмог разреда и тродневне екскурзије за 

ученике осмог разреда у школској 2018/2019. години, Партија 4 са  понуђачем Туристичка 

агенција „БАНБУС“, Балканска 35-39, 11000 Београд МБ 017051687, ПИБ 101208890,  

понуда код наручиоца заведена под бројем 30/11 од 04.12.2017. у 11:40. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
  Наручилац је дана 15.11.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке услуга број 

набавке 1.2.3/2018- услуга  извођења једнодневних излета за ученике од петог до седмог разреда 

и тродневне екскурзије за ученике осмог разреда у школској 2018/2019. години, шифра из ОРН 

63510000 – Услуге путничких агенција и сличне услуге и 55110000 – Услуге хотелског смештаја, 

обликовану у четири партије ради закључења оквирног споразума. 

Поступак јавне набавке мале вредности спроведен је сходно члану 39. Закона јер је процењена 

вредност набавке нижа од 5.000.000 динара без пореза. 

Средства за јавну набавку су планирана на конту 423911. 

Конкрусна документација број 30/6 за Партију 1 – Једнодневни излет за ученике петог разреда , 

број 30/6 за Партију 2  – Једнодневни излет за ученике шестог разреда,  број 30/6 за Партију 3  – 
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Једнодневни излет за ученике седмог разреда и  број 30/6 за Партију 4  – Тродневна екскурзија за 

ученике осмог разреда,  објављена је дана 26.11.2018. године, са роком за подношење понуда до 

04.12.2018. године. 

До истека рока за подношење понуда дана 04.12.2018. године на адресу наручиоца пристигло је 

четири понуде за партију 1,2 и 3 и једна понуда за партију број 4.  

Поступак је у целости спроведен према Плану набавки. 

Након спроведеног поступка отварања понуда  Комисија за јавну набавку је приступила 

стручној оцени понуда и сачинила извештај. 

У извештају  број 30/14 од 10.12.2018. године,  Комисија је констатовала следеће: 

„Предмет јавне набавке: услуга  извођења једнодневних излета за ученике од петог до седмог 

разреда и тродневне екскурзије за ученике осмог разреда у школској 2018/2019. години за потребе 

ученика ОШ „Петар Петровић Његош.“ 

Процењена вредност јавне набавке мале вредности: 900.000,00  динара без ПДВ-а  

 
   I . Набавка број : 1.2.3/2018- Партија 1- Једнодневни излет за ученике петог разреда 

1. Датум отварања понуда : 04.12.2018. године 

2. Примењује се поступак јавне набавке мале вредности  

3. Достављено је четири понуде. Понуђачи који су  доставили  понуде: 

1.  „БЕЧЕЈПРЕВОЗ“ Д.О.О. Данила Киша бр. 10, МБ 08117314, ПИБ 100434219,  понуда 

код наручиоца заведена под бројем 30/9 од 03.12.2018. у 09:20. 

Комисија је при отварању констатовала да је понуда пристигла благовремено. 

Понуда је пристигла  у затвореној коверти, затворена на начин да се приликом отварања 

понуда  са сигурношћу могло утврдити да се први пут отвара.  

   Понуђена цена: - јединична цена по ученику за једнодневни излет за ученике петог  

 разреда износи 2.150,00 без ПДВ-а односно 2.580,00 са ПДВ-ом. 

Начин плаћања: у три једнаке месечне рате почев од марта 2019.године  

 Посебне погодности: један  гратис за ученике на 15 плативих ученика, гратис за два  

   наставника. 

 Према конкурсној документацији број 30/6 од 26.11.2018. године и  упутству за  

       сачињавање понуде констатовано је да је понуђач доставио доказе о испуњености    

       услова  за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. Закона о јавним   

       набавкама а прегледом приложених доказа констатовано да је понуђач доставио вишу     

       цену  у односу на друге понуђаче те је понуда из тог разлога неприхватљива. 

 

2. СП  „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД Ауто-пут Београд-Ниш број 4,  11000 Београд,  МБ 

07019734,  ПИБ 100002006,  понуда код наручиоца заведена под бројем 30/10 од 

04.12.2018. у 11:20. 

Комисија је при отварању констатовала да је понуда пристигла благовремено. 

-  Понуда је пристигла  у затвореној коверти, затворена на начин да се приликом отварања  

   понуда  са сигурношћу могло утврдити да се први пут отвара.  

-  Понуђена цена: - јединична цена по ученику за једнодневни излет за ученике петог  

    разреда износи 2.107,28 без ПДВ-а односно 2.180,00 са ПДВ-ом. 

    Начин плаћања: 4 месечне рате почев од марта 2019  

    Посебне погодности: један гратис на 20 плативих ученика   

Према конкурсној документацији број 30/6 од 26.11.2018. године и  упутству за 

сачињавање понуде констатовано је да је понуђач доставио доказе о испуњености   услова  

за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. Закона о јавним   набавкама. 

Прегледом приложених доказа констатовано је да је понуђач доставио све доказе о    
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испуњењу обавезних и додатних услова и најнижу цену па је понуда као таква 

благовремена,  одговарајућа и прихватљива. 

3. Туристичка агенција „БАНБУС“, Балканска 35-39, 11000 Београд, МБ 17051687, 

ПИБ 101208890,  понуда код наручиоца заведена под бројем 30/11 од 04.12.2018. у 

11:40 

- Комисија је при отварању констатовала да је понуда пристигла благовремено. 

- Понуда је пристигла  у затвореној коверти, затворена на начин да се приликом 

отварања понуда  са сигурношћу могло утврдити да се први пут отвара.  

-     Понуђена цена: - јединична цена по ученику за једнодневни излет за ученике петог  

      разреда износи 2.432,00 без ПДВ-а односно 2.560,00 са ПДВ-ом. 

       Начин плаћања: По условима из конкурсне документације 

       Посебне погодности: 50% попуста за близанце, један плаћа други је гратис, 1 гратис   

          на 15 плативих ученика. 

Према конкурсној документацији број 30/6 од 26.11.2018. године и упутству за     

сачињавање понуде констатовано је да је понуђач доставио доказе о испуњености услова  

за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама а 

прегледом приложених доказа констатовано да је понуђач доставио вишу цену  у односу 

на друге понуђаче те је понуда из тог разлога неприхватљива. 

4. LUI TRAVEL d.o.o Београд Стевана Филиповића 115а,  11000 Београд,  МБ 

17170368,   

   ПИБ 101031973,  понуда код наручиоца заведена под бројем 30/12 од 04.12.2018. у 

   11:48 

-   Комисија је при отварању констатовала да је понуда пристигла благовремено. 

-  Понуда је пристигла  у затвореној коверти, затворена на начин да се приликом отварања  

   понуда  са сигурношћу могло утврдити да се први пут отвара.  

-  Понуђена цена: - јединична цена по ученику за једнодневни излет за ученике петог  

    разреда износи 2.262,35 без ПДВ-а односно 2.400,00 са ПДВ-ом. 

    Начин плаћања: У једнаким месечним ратама почев од марта 2019  

    Посебне погодности: један гратис на 15 плативих ученика  

Према конкурсној документацији број 30/6 од 26.11.2018. године и упутству за 

сачињавање понуде констатовано је да је понуђач доставио доказе о испуњености услова  

за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама а 

прегледом приложених доказа и понуде констатовано да је понуђач доставио вишу цену у 

односу на друге понуђаче те је понуда из тог разлога неприхватљива.  

 
4.   На основу прегледа и оцене понуда, Комисија је предложила директору да се као благовремена, 

одговарајућа и прихватљива, Одлуком о додели/закључењу  оквирног споразума за Партију 1 – 

Једнодневни излет за ученике петог разреда прихвати понуда понуђача СП  „ЛАСТА“ АД 

БЕОГРАД Ауто-пут Београд-Ниш број 4,  11000 Београд,  МБ 07019734,  ПИБ 

100002006,  понуда код наручиоца заведена под бројем 30/10 од 04.12.2018. у 11:20. 
 

II.  Набавка број 1.2.3/2018 Партија 3 – Једнодневни излет за ученике шестог разреда 

  1.  Датум отварања понуда: 04.12.2018. године 

  2.  Примењује се поступак јавне набавке мале вредности  

  3. Достављене су четири понуде: 

 



4 

 

1. „БЕЧЕЈПРЕВОЗ“ ДОО, Бечеј, Данила Киша бр. 10, МБ 08117314, ПИБ 100434219,  

понуда код наручиоца заведена под бројем 30/9 од 03.12.2018. у 09:20. 

 

- Комисија је при отварању констатовала да је понуда пристигла благовремено. 

-  Понуда је пристигла  у затвореној коверти, затворена на начин да се приликом 

отварања понуда  са сигурношћу могло утврдити да се први пут отвара.  

-     Понуђена цена: - јединична цена по ученику за једнодневни излет за ученике шестог  

      разреда износи 2.200,00 без ПДВ-а односно 2.640,00 са ПДВ-ом. 

              Начин плаћања: у три једнаке месечне рате почев од марта 2019. године  

       Посебне погодности: један  гратис за ученике на 15 плативих ученика 

       Према конкурсној документацији број 30/6 од 26.11.2018. године и  упутству за  

       сачињавање понуде констатовано је да је понуђач доставио доказе о испуњености    

       услова  за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. Закона о јавним    

набавкама а прегледом приложених доказа констатовано да је понуђач доставио највишу 

цену  у односу на друге понуђаче те је понуда из тог разлог неприхватљива. 

 

 

2. СП  „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД Ауто-пут Београд-Ниш број 4,  11000 Београд,  МБ 

07019734,  ПИБ 100002006,  понуда код наручиоца заведена под бројем 30/10 од 

04.12.2018. у 11:20. 

-   Комисија је при отварању констатовала да је понуда пристигла благовремено. 

-  Понуда је пристигла  у затвореној коверти, затворена на начин да се приликом отварања  

   понуда  са сигурношћу могло утврдити да се први пут отвара.  

-  Понуђена цена: - јединична цена по ученику за једнодневни излет за ученике шестог  

    разреда износи 1.352,28 без ПДВ-а односно 1.425,00 са ПДВ-ом. 

    Начин плаћања: 4 месечне рате почев од марта 2019  

    Посебне погодности: један гратис на 20 плативих ученика   

Према конкурсној документацији број 30/6 од 26.11.2018. године и  упутству за 

сачињавање понуде констатовано је да је понуђач доставио доказе о испуњености   услова  

за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. Закона о јавним   набавкама. 

Прегледом приложених доказа констатовано је да је понуђач доставио све доказе о    

испуњењу обавезних и додатних услова и најнижу цену па је понуда као таква 

благовремена,  одговарајућа и прихватљива. 

 

 

3. Туристичка агенција „БАНБУС“, Балканска 35-39, 11000 Београд, МБ 17051687, 

ПИБ 101208890,  понуда код наручиоца заведена под бројем 30/11 од 04.12.2018. у 

11:40 

- Комисија је при отварању констатовала да је понуда пристигла благовремено. 

- Понуда је пристигла  у затвореној коверти, затворена на начин да се приликом 

отварања понуда  са сигурношћу могло утврдити да се први пут отвара.  

-     Понуђена цена: - јединична цена по ученику за једнодневни излет за ученике шестог  

      разреда износи 1.838,00 без ПДВ-а односно 1.960,00 са ПДВ-ом. 

       Начин плаћања: По условима из конкурсне документације 

       Посебне погодности: 50% попуста за близанце, један плаћа други је гратис, 1 гратис 

на 15 плативих ученика. 
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Према конкурсној документацији број 30/6 од 26.11.2018. године и упутству за     

сачињавање понуде констатовано је да је понуђач доставио доказе о испуњености услова  

за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама  а 

прегледом приложених доказа и понуде  констатовано да је понуђач доставио вишу цену  

у односу на друге понуђаче те је понуда из тог разлога неприхватљива. 

 

 

4.   LUI TRAVEL d.o.o Београд Стевана Филиповића 115а,  11000 Београд,  МБ 

17170368,   

   ПИБ 101031973,  понуда код наручиоца заведена под бројем 30/12 од 04.12.2018. у 

   11:48 

-   Комисија је при отварању констатовала да је понуда пристигла благовремено. 

-  Понуда је пристигла  у затвореној коверти, затворена на начин да се приликом отварања  

   понуда  са сигурношћу могло утврдити да се први пут отвара.  

-  Понуђена цена: - јединична цена по ученику за једнодневни излет за ученике шестог   

    разреда износи 1.826,67 без ПДВ-а односно 1.990,00 са ПДВ-ом. 

    Начин плаћања: У једнаким месечним ратама почев од марта 2019  

    Посебне погодности: један гратис на 15 плативих ученика и два гратиса за наставнике 

Према конкурсној документацији број 30/6 од 26.11.2018. године и упутству за 

сачињавање понуде констатовано је да је понуђач доставио доказе о испуњености услова  

за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама. 

Прегледом приложених доказа и понуде констатовано да је понуђач доставио вишу цену у 

односу на друге понуђаче те је понуда оцењена као неприхватљива.   

   
  4.  На основу прегледа и оцене понуда, Комисија је предложила директору да се као благовремена, 

одговарајућа и прихватљива, Одлуком о додели/закључењу оквирног споразума за Партију 2 – 

Једнодневни излет за ученике шестог разреда прихвати понуда понуђача СП  „ЛАСТА“ АД 

БЕОГРАД Ауто-пут Београд-Ниш број 4,  11000 Београд,  МБ 07019734,  ПИБ 

100002006,  понуда код наручиоца заведена под бројем 30/10 од 04.12.2018. у 11:20. 
 

 

III.   Набавка број 1.2.3/2018 Партија 3 – Једнодневни излет за ученике седмог разреда 

  1.  Датум отварања понуда : 04.12.2018. године 

  2.  Примењује се поступак јавне набавке мале вредности  

     3. Достављене су четири понуде: 

 

1. „ БЕЧЕЈПРЕВОЗ“ ДОО,, Бечеј, Данила Киша бр. 10, МБ 08117314, ПИБ 100434219,  

понуда код наручиоца заведена под бројем 30/9 од 03.12.2018. у 09:20. 

 

- Комисија је при отварању констатовала да је понуда пристигла благовремено. 

-  Понуда је пристигла  у затвореној коверти, затворена на начин да се приликом 

отварања понуда  са сигурношћу могло утврдити да се први пут отвара.  

-     Понуђена цена: - јединична цена по ученику за једнодневни излет за ученике седмог  

      разреда износи 1.925,00 без ПДВ-а односно 2.310,00 са ПДВ-ом. 

              Начин плаћања: у три једнаке месечне рате почев од марта 2019. године  

       Посебне погодности: један  гратис за ученике на 15 плативих ученика, гратис за два  

       наставника. 
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       Према конкурсној документацији број 30/6 од 26.11.2018. године и  упутству за  

       сачињавање понуде констатовано је да је понуђач доставио доказе о испуњености    

       услова  за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. Закона о јавним   

набавкама.  

Прегледом приложених доказа и понуде  констатовано да је понуђач доставио највишу 

цену  у односу на друге понуђаче те је понуда из тог разлог неприхватљива. 

 

2. СП  „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД Ауто-пут Београд-Ниш број 4,  11000 Београд,  МБ 

07019734,  ПИБ 100002006,  понуда код наручиоца заведена под бројем 30/10 од 

04.12.2018. у 11:20. 

-   Комисија је при отварању констатовала да је понуда пристигла благовремено. 

-  Понуда је пристигла  у затвореној коверти, затворена на начин да се приликом отварања  

   понуда  са сигурношћу могло утврдити да се први пут отвара.  

-  Понуђена цена: - јединична цена по ученику за једнодневни излет за ученике седмог  

    разреда износи 1.267,28 без ПДВ-а односно 1.340,00 са ПДВ-ом. 

    Начин плаћања: 4 месечне рате почев од марта 2019  

    Посебне погодности: један гратис на 20 плативих ученика   

Према конкурсној документацији број 30/6 од 26.11.2018. године и  упутству за 

сачињавање понуде констатовано је да је понуђач доставио доказе о испуњености   услова  

за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. Закона о јавним   набавкама. 

Прегледом приложених доказа констатовано је да је понуђач доставио све доказе о    

испуњењу обавезних и додатних услова и најнижу цену па је понуда као таква 

благовремена,  одговарајућа и прихватљива. 

3. Туристичка агенција „БАНБУС“, Балканска 35-39, 11000 Београд МБ 17051687, 

ПИБ 101208890,  понуда код наручиоца заведена под бројем 30/11 од 04.12.2018. у 

11:40 

- Комисија је при отварању констатовала да је понуда пристигла благовремено. 

- Понуда је пристигла  у затвореној коверти, затворена на начин да се приликом 

отварања понуда  са сигурношћу могло утврдити да се први пут отвара.  

-     Понуђена цена: - јединична цена по ученику за једнодневни излет за ученике седмог  

      разреда износи 1.668,00 без ПДВ-а односно 1.790,00 са ПДВ-ом. 

       Начин плаћања: По условима из конкурсне документације 

       Посебне погодности: 50% попуста за близанце, један плаћа други је гратис, 1 гратис 

на 15 плативих ученика. 

Према конкурсној документацији број 30/6 од 26.11.2018. године и упутству за 

сачињавање понуде констатовано је да је понуђач доставио доказе о испуњености услова  

за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама а 

прегледом приложених доказа констатовано је да је понуђач доставио све доказе о 

испуњењу обавезних и додатних услова и највишу цену  у односу на друге понуђаче те је 

понуда из тог разлог неприхватљива. 

 

4. LUI TRAVEL d.o.o Београд Стевана Филиповића 115а,  11000 Београд,  МБ 

17170368,   

   ПИБ 101031973,  понуда код наручиоца заведена под бројем 30/12 од 04.12.2018. у 

   11:48 

-   Комисија је при отварању констатовала да је понуда пристигла благовремено. 
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-  Понуда је пристигла  у затвореној коверти, затворена на начин да се приликом отварања  

   понуда  са сигурношћу могло утврдити да се први пут отвара.  

-  Понуђена цена: - јединична цена по ученику за једнодневни излет за ученике седмог  

    разреда износи 1.641,51 без ПДВ-а односно 1.790,00 са ПДВ-ом. 

    Начин плаћања: У једнаким месечним ратама почев од марта 2019  

    Посебне погодности: један гратис на 15 плативих ученика и два гратиса за наставнике 

Према конкурсној документацији број 30/6 од 26.11.2018. године и упутству за 

сачињавање понуде констатовано је да је понуђач доставио доказе о испуњености услова  

за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама. 

Прегледом приложених доказа и понуде констатовано да је понуђач доставио вишу цену у 

односу на друге понуђачете је понуда  оцењена као неприхватљива.   
 

4.  На основу прегледа и оцене понуда, Комисија је предложила директору да се као благовремена, 

одговарајућа и прихватљива, Одлуком о додели /закључењу оквирног споразума за Партију 3  – 

Једнодневни излет за ученике седмог разреда прихвати понуда понуђача СП  „ЛАСТА“ АД 

БЕОГРАД Ауто-пут Београд-Ниш број 4,  11000 Београд,  МБ 07019734,  ПИБ 100002006,  

понуда код наручиоца заведена под бројем 30/10 од 04.12.2018. у 11:20. 

 
IV.   Набавка број 1.2.3/2018 Партија 4 – Тродневна екскурзија за ученике осмог разреда. 

  1.  Датум отварања понуда : 04.12.2018. године 

  2.  Примењује се поступак јавне набавке мале вредности  

  3.  Достављена је једна понуда. Понуђач који је доставио своју понуду: 

1. Туристичка агенција „БАНБУС“, Балканска 35-39, 11000 Београд МБ 17051687, ПИБ 

101208890,  понуда код наручиоца заведена под бројем 30/11 од 04.12.2018. у 11:40 

- Комисија је при отварању констатовала да је понуда пристигла благовремено. 

- Понуда је пристигла  у затвореној коверти, затворена на начин да се приликом 

отварања понуда  са сигурношћу могло утврдити да се први пут отвара.  

-     Понуђена цена: - јединична цена по ученику за тродневну екскурзију за ученике 

осмог разреда износи 10.708,00 без ПДВ-а односно 11.110,00 са ПДВ-ом. 

       Начин плаћања: По условима из конкурсне документације 

       Посебне погодности: 50% попуста за близанце, један плаћа други је гратис, 1 гратис 

на 15 плативих ученика. 

Према конкурсној документацији број 30/6 од 26.11.2018. године и упутству за 

сачињавање понуде констатовано је да је понуђач доставио доказе о испуњености 

услова  за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. Закона о јавним 

набавкама а прегледом приложених доказа констатовано је да је понуђач доставио све 

доказе о испуњењу обавезних и додатних услова па је понуда као таква благовремена, 

одговарајућа и прихватљива. 
 

4. На основу прегледа и оцене понуда, Комисија је  предложила директору да се као  

благовремена, одговарајућа и прихватљива, Одлуком о додели/закључењу оквирног споразума за 

Партију 4  – Тродневна екскурзија за ученике осмог разреда прихвати понуда понуђача 

Туристичка агенција „БАНБУС“, Балканска 35-39, 11000 Београд МБ 17051687, ПИБ 

101208890,  понуда код наручиоца заведена под бројем 30/11 од 04.12.2018. у 11:40 
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Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о закључењу оквирног споразума као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку :  Захтев за заштиту права  може да поднесе свако лице које има или  је имало 

интерес да му се са њим закључи споразум о јавној набавци рок за подношење захтева за заштиту 

права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права 

подноси се Републичкој комисији а предаје наручиоцу, у складу са чланом 149. Закона о јавним 

набавкама. 

 

 

                             ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

 

                                                                                                   

                   Барачков Весна 

 

 

 

 


