
ОШ „Соња Маринковић“ 
Земун,Аласка 17 
тел/факс  011- 2612-753 
дел. Бр. 11/4-2016-9               
датум 07.07.2016. 
 
На основу члана 108. став 1.ЗЈН (Сл. гласник РС бр.124/12,14/15, 68/15) а у вези са 
чланом 39. ЗЈН и усвојеног Извештаја Комисије о стручној оцени понуда бр.11/4-
2016-8 од 07.07.2016. године у поступку јавне набавке мале вредности за 
подношење понуда за набавку техничког потрошног материјала по партијама, 
директор ОШ „Соња Маринковић“ из Земуна, Аласка  бр.17, доноси  

 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

Уговори за набавку техничког потрошног материјала по партијама  у предметној 
јавној набавци додељују се следећим понуђачима:  
Партија бр.1 – потрошни материјал за водоинсталатера-    „Бимбо“ д.о.о. Београдска 229,   
                                                                                                                        Сремчица          
Партија бр.2 – потрошни материјал за столара- „Бимбо“ д.о.о. Београдска 229, Сремчица                            
Партија бр.3 – потрошни материјал за електричара-            „Винел“ д.о.о. 17. октобра 22а  
                                                                                                                        Раковица                         
Партија бр.4 – потрошни материјал за молера- заједничка понуда „Нова паралела“ д.о.о. 
                                                                                Аписова 5 Београд и „Јоvaco“ Жоржа Клемансоа 234а                                     
Партија бр.5 – потрошни материјал за монтера грејања-    „Бимбо“ д.о.о. Београдска 229,  
                                                                                                                       Сремчица               
Партија бр.6 – потрошни материјал за електротехничара- „Бимбо“ д.о.о.БBеоградска 229 
                                                                                                                       Сремчица         
 
    О б р а з л о ж е њ е  

 
Одлука о додели уговора је донета након спроведеног поступка јавне набавке мале 
вредности за достављање понуда за набавку техничког потрошног материјала по 
партијама која се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци . 
 
Предмет јавне набавке је набавка услуга техничког потрошног материјала по 
партијама коју наручилац  спроводи у  поступку јавне набавке мале вредности. 
Јавна набавка бр.1.1.2./2016. 
Предмет јавне набавке је набавка техничког потрошног материјала по партијама. 
Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији разни 
грађевински материјал (ознака 44190000).  
Предмет јавне набавке је набавка техничког потрошног материјала по партијама и 
иста је  предвиђена у Финансијском плану и Годишњем плану набавки наручиоца 
за 2016.г. на конту 425191, на позицији ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
ОБЈЕКТА. 
Вредност јавне набавке у предметном  поступку за период од годину дана како 
наручилац процењује и очекује је око 750.845,00 динара без пдв за период од 
01.09.2016.до 31.08.2017.године. 
 



Процењене вредности по партијама су : 
Партија бр.1 – потрошни материјал за водоинсталатера износи  126.690,00без пдв 
Партија бр.2 – потрошни материјал за столара износи                  240.000,00без пдв 
Партија бр.3 – потрошни материјал за електричара износи          126.600,00без пдв 
Партија бр.4 – потрошни материјал за молера износи                   120.000,00без пдв 
Партија бр.5 – потрошни материјал за монтера грејања износи     87.555,00без пдв 
Партија бр.6 – потрошни материјал за електротехничара износи  50.000,00без пдв 
 
Поступак отварања понуда спроведен је дана 06.07.2016. године са почетком у 
17.30 сати у просторијама ОШ „Соња Маринковић“ из Земуна, Аласка  бр.17 
 
Поступку отварања понуда присуствовали су и Директор школе Јасмина 
Филиповић и Секретар школе Драгана Ускововић, дипл.правник. 
 
Поступак отварања понуда и стручну о цену по нуда извршила је Комисија 
наручиоца  у следећем саставу: 

1.Благоја Босанац, председник комисије 
2. Живко Макевић, члан  
3.Милош Кукуљ, дипл.правник,сертификовани службеник за јавне набавке, 
                              члан 

 
Поступку отварања понуда присуствовао је и  доле наведени представник понуђача 
који је поднео пуномоћје: 
   
Понуђач                     Представник                    Пуномоћје 
1. „Нова паралела“                 Драган Лековић                           Д-22/16 од 05.07.16. 
 
Благовремено су пристигле  понуде следећих понуђача:  
 
     Бр. под којим је понуда        Назив или шифра понуђача         Датум пријема       Сат пријема  
 Завед 
  
    1. 11/4-6-1/16                           „Велма“ д.о.о Заобилазни пут бб Ваљево                   04.07.16. у 11,00  
    2. 11/4-6-2/16                           „Унипром“ д.о.о. Батајнички пут 3а Земун                 06.07.16. у   8,15 
    3. 11/4-6-3/16                           „Бимбо“ д.о.о. Београдска 229, Сремчица                   06.07.16. у   8,50 
   4.  11/4-6-4/16                           „Винел“ д.о.о. 17. октобра 22а Раковица                     06.07.16. у 10,00 
   5.  11/4-6-5/16                           „Roma Company“d.o.o. М. Решетара 11, Земун           06.07.16. u 10,20 
   6. 11/4-6-6/16                            „М&Б Мегапром“ д.о.о. Шуматовачка 137а Београд 06.07.16. у 10,55 
   7. 11/4-6-7/16                            „ЈИГ Комерц „ д.о.о Светосавска 19, Земун                06.07.16. у 11,00 
   8 11/4-6-8/16 зајед. понуда     „Нова паралела“д.о.о. Аписова 5 Београд и „Јоvaco“д.о.о.  
                                                     Жоржа Клемансоа 23а Београд                                     06.07.16. у 13,55                           
 
У предметном поступку јавне набавке неблаговремених понуда није било. 

 
Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена и цене из 
понуде и евентуални други подаци о понуди (уноси се за сваког понуђача 
посебно) : 
 
1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : „Велма“ д.о.о Заобилазни пут бб Ваљево       
 

ПАРТИЈА БР.3 - потрошни материјал за  



електричара 
 
Укупна цена понуде (збир јединичних цена)  
 
 
(јединичне цене по ставкама су наведене у 
обрасцу структуре цене ) 
 
Понуђач је дужан да понуди цену за сваку 
ставку унутар партије , у супротном наручилац 
ће понуду која не садржи цену за сваку ставку 
одбити као неприхватљиву). 

 
 
8.560,19 динара без ПДВ-а 
 
10.272,23 динара са ПДВ-а 
 

Рок и начин плаћања (мин.15 дана , а макс.45 дана 
од дана пријема фактуре) 

15 дана од дана пријема фактуре 

Важност понуде 
 

30 дана од дана отварања понуда  
(најмање 30 дана од дана отварања понуда) 

Рок испоруке  Сукцесивно,у року од 1_дана од дана пријема 
писаног захтева за испоруку од стране наручиоца 

Место испоруке Ф-цо магацин купца 
 

2.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : „Унипром“ д.о.о. Батајнички пут 3а Земун        
 

ПАРТИЈА БР.3 - потрошни материјал за 
електричара 
 
Укупна цена понуде (збир јединичних цена)  
 
 
(јединичне цене по ставкама су наведене у 
обрасцу структуре цене ) 
 
Понуђач је дужан да понуди цену за сваку 
ставку унутар партије , у супротном наручилац 
ће понуду која не садржи цену за сваку ставку 
одбити као неприхватљиву). 

 
 
 
9.000,00 динара без ПДВ-а 
 
10.800,00 динара са ПДВ-а 
 

Рок и начин плаћања (мин.15 дана , а макс.45 дана 
од дана пријема фактуре) 

15 дана од дана пријема фактуре 

Важност понуде 
 
Рок испоруке  

30 дана од дана отварања понуда  
(најмање 30 дана од дана отварања понуда) 
Сукцесивно,у року од 1дана од дана пријема 
писаног захтева за испоруку од стране наручиоца 

Место испоруке Ф-цо магацин купца 
 

3.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : „Бимбо“ д.о.о.БBеоградска 229, Сремчица          
 

ПАРТИЈА БР.1 – потрошни материјал за 
водоинсталатера 
 

 
 
 



Укупна цена понуде (збир јединичних цена)  
 
 
(јединичне цене по ставкама су наведене у 
обрасцу структуре цене ) 
 
Понуђач је дужан да понуди цену за сваку 
ставку унутар партије , у супротном наручилац 
ће понуду која не садржи цену за сваку ставку 
одбити као неприхватљиву). 

27.527,05 динара без ПДВ-а 
 
33.032,46. динара са ПДВ-а 
 

ПАРТИЈА БР.2 - потрошни материјал за столара 
 
Укупна цена понуде (збир јединичних цена)  
 
 
(јединичне цене по ставкама су наведене у 
обрасцу структуре цене ) 
 
Понуђач је дужан да понуди цену за сваку 
ставку унутар партије , у супротном наручилац 
ће понуду која не садржи цену за сваку ставку 
одбити као неприхватљиву). 

 
 
2.150,00 динара без ПДВ-а 
 
2.580,00 динара са ПДВ-а 
 

ПАРТИЈА БР.3 - потрошни материјал за 
електричара 
 
Укупна цена понуде (збир јединичних цена)  
 
 
(јединичне цене по ставкама су наведене у 
обрасцу структуре цене ) 
 
Понуђач је дужан да понуди цену за сваку 
ставку унутар партије , у супротном наручилац 
ће понуду која не садржи цену за сваку ставку 
одбити као неприхватљиву). 

 
 
 
11.006,50 динара без ПДВ-а 
 
13.207,80 динара са ПДВ-а 
 

ПАРТИЈА БР.4 - потрошни материјал за молера 
 
Укупна цена понуде (збир јединичних цена)  
 
 
(јединичне цене по ставкама су наведене у 
обрасцу структуре цене ) 
 
Понуђач је дужан да понуди цену за сваку 
ставку унутар партије , у супротном наручилац 
ће понуду која не садржи цену за сваку ставку 
одбити као неприхватљиву). 

 
 
3.933,00 динара без ПДВ-а 
 
4.719,60 динара са ПДВ-а 
 

ПАРТИЈА БР.5 - потрошни материјал за  



монтера грејања 
 
Укупна цена понуде (збир јединичних цена)  
 
 
(јединичне цене по ставкама су наведене у 
обрасцу структуре цене ) 
 
Понуђач је дужан да понуди цену за сваку 
ставку унутар партије , у супротном наручилац 
ће понуду која не садржи цену за сваку ставку 
одбити као неприхватљиву). 

 
 
4.865,00 динара без ПДВ-а 
 
5.838,12 динара са ПДВ-а 
 

ПАРТИЈА БР.6 - потрошни материјал за 
електротехничара 
 
Укупна цена понуде (збир јединичних цена)  
 
 
(јединичне цене по ставкама су наведене у 
обрасцу структуре цене ) 
 
Понуђач је дужан да понуди цену за сваку 
ставку унутар партије , у супротном наручилац 
ће понуду која не садржи цену за сваку ставку 
одбити као неприхватљиву). 

 
 
 
48,00 динара без ПДВ-а 
 
57,60 динара са ПДВ-а 
 

Рок и начин плаћања 
 

15 дана од дана пријема фактуре 
 

Важност понуде 30 дана од дана отварања понуда  
(најмање 30 дана од дана отварања понуда)  

Рок испоруке  Сукцесивно,у року од 1дана од дана пријема 
писаног захтева за испоруку од стране наручиоца 

Место испоруке Ф-цо магацин купца 
 
            4.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : „Винел“ д.о.о. 17. октобра 22а Раковица               

 
ПАРТИЈА БР.3 - потрошни материјал за 
електричара 
 
Укупна цена понуде (збир јединичних цена)  
 
 
(јединичне цене по ставкама су наведене у 
обрасцу структуре цене ) 
 
Понуђач је дужан да понуди цену за сваку 
ставку унутар партије , у супротном наручилац 
ће понуду која не садржи цену за сваку ставку 
одбити као неприхватљиву). 

 
 
 
7.703,12 динара без ПДВ-а 
 
9.243,74 динара са ПДВ-а 
 



Рок и начин плаћања 
 

45 дана од дана пријема фактуре 

Важност понуде 
 
 

30 дана од дана отварања понуда  
(најмање 30 дана од дана отварања понуда) 

Рок испоруке  
 

Сукцесивно,у року од 1дана од дана пријема 
писаног захтева за испоруку од стране наручиоца 

Место испоруке Ф-цо магацин купца 
 
5.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : „Roma Company“ д.о.о. Милана Решетара11.Земун                
 

ПАРТИЈА БР.4 - потрошни материјал за молера 
 
Укупна цена понуде (збир јединичних цена)  
 
(јединичне цене по ставкама су наведене у 
обрасцу структуре цене ) 
 
Понуђач је дужан да понуди цену за сваку 
ставку унутар партије , у супротном наручилац 
ће понуду која не садржи цену за сваку ставку 
одбити као неприхватљиву). 

 
 
4.336,50 динара без ПДВ-а 
 
5.203,80 динара са ПДВ-а 
 

Рок и начин плаћања (мин.15 дана , а макс.45 дана 
од дана пријема фактуре) 

45 дана од дана пријема фактуре 

Важност понуде 
 
 

45 дана од дана отварања понуда  
(најмање 30 дана од дана отварања понуда) 

Рок испоруке  
  
 

Сукцесивно,у року од 1дана од дана пријема 
писаног захтева за испоруку од стране наручиоца 

Место испоруке Ф-цо магацин купца 
 

6.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА: М&Б Мегапром“ д.о.о. Шуматовачка 
     137а, Београд 
 

ПАРТИЈА БР.1 – потрошни материјал за 
водоинсталатера 
 
Укупна цена понуде (збир јединичних цена)  
 
 
(јединичне цене по ставкама су наведене у 
обрасцу структуре цене ) 
 
Понуђач је дужан да понуди цену за сваку 
ставку унутар партије , у супротном наручилац 
ће понуду која не садржи цену за сваку ставку 
одбити као неприхватљиву). 

 
 
 
35.993,15динара без ПДВ-а 
 
43.191,78. динара са ПДВ-а 
 



ПАРТИЈА БР.2 - потрошни материјал за столара 
Укупна цена понуде (збир јединичних цена)  
 
 
(јединичне цене по ставкама су наведене у 
обрасцу структуре цене ) 
 
Понуђач је дужан да понуди цену за сваку 
ставку унутар партије , у супротном наручилац 
ће понуду која не садржи цену за сваку ставку 
одбити као неприхватљиву). 

 
26.051,65 динара без ПДВ-а 
 
31.261,98 динара са ПДВ-а 
 

ПАРТИЈА БР.3 - потрошни материјал за 
електричара 
 
Укупна цена понуде (збир јединичних цена)  
 
 
(јединичне цене по ставкама су наведене у 
обрасцу структуре цене ) 
 
Понуђач је дужан да понуди цену за сваку 
ставку унутар партије , у супротном наручилац 
ће понуду која не садржи цену за сваку ставку 
одбити као неприхватљиву). 

 
 
 
13.788,80 динара без ПДВ-а 
 
16.546,56 динара са ПДВ-а 
 

ПАРТИЈА БР.4 - потрошни материјал за молера 
 
Укупна цена понуде (збир јединичних цена)  
 
 
(јединичне цене по ставкама су наведене у 
обрасцу структуре цене ) 
 
Понуђач је дужан да понуди цену за сваку 
ставку унутар партије , у супротном наручилац 
ће понуду која не садржи цену за сваку ставку 
одбити као неприхватљиву). 

 
 
5.776,40 динара без ПДВ-а 
 
6.931,68 динара са ПДВ-а 
 

ПАРТИЈА БР.5 - потрошни материјал за 
монтера грејања 
 
 
Укупна цена понуде (збир јединичних цена)  
 
 
(јединичне цене по ставкама су наведене у 
обрасцу структуре цене ) 
 
Понуђач је дужан да понуди цену за сваку 
ставку унутар партије , у супротном наручилац 

 
 
 
 
5.398,00 динара без ПДВ-а 
 
6.477,60 динара са ПДВ-а 
 



ће понуду која не садржи цену за сваку ставку 
одбити као неприхватљиву). 
ПАРТИЈА БР.6 - потрошни материјал за 
електротехничара 
 
Укупна цена понуде (збир јединичних цена)  
 
 
(јединичне цене по ставкама су наведене у 
обрасцу структуре цене ) 
 
Понуђач је дужан да понуди цену за сваку 
ставку унутар партије , у супротном наручилац 
ће понуду која не садржи цену за сваку ставку 
одбити као неприхватљиву). 

 
 
 
154,00 динара без ПДВ-а 
 
184,80 динара са ПДВ-а 
 

Рок и начин плаћања   45 дана од дана пријема фактуре 
Важност понуде 30 дана од дана отварања понуда 
Рок испоруке Сукцесивно у року од 1 дана од дана пријема 

писаног захтева за испоруку од стране наручиоца 
Место испоруке ФЦО магацин купца 

 
7.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : „ЈИГ КОМЕРЦ“ Светосавска 19, Земун       
 

ПАРТИЈА БР.1 – потрошни материјал за 
водоинсталатера 
 
Укупна цена понуде (збир јединичних цена)  
 
 
(јединичне цене по ставкама су наведене у 
обрасцу структуре цене ) 
 
Понуђач је дужан да понуди цену за сваку 
ставку унутар партије , у супротном наручилац 
ће понуду која не садржи цену за сваку ставку 
одбити као неприхватљиву). 

 
 
 
29.705,00 динара без ПДВ-а 
 
35.646,00 динара са ПДВ-а 
 

ПАРТИЈА БР.2 - потрошни материјал за столара 
 
Укупна цена понуде (збир јединичних цена)  
 
 
(јединичне цене по ставкама су наведене у 
обрасцу структуре цене ) 
Понуђач је дужан да понуди цену за сваку 
ставку унутар партије , у супротном наручилац 
ће понуду која не садржи цену за сваку ставку 
одбити као неприхватљиву). 

 
 
1.112,98 динара без ПДВ-а 
 
1.335,57 динара са ПДВ-а 
 

ПАРТИЈА БР.3 - потрошни материјал за  



електричара 
 
Укупна цена понуде (збир јединичних цена)  
 
 
(јединичне цене по ставкама су наведене у 
обрасцу структуре цене ) 
 
Понуђач је дужан да понуди цену за сваку 
ставку унутар партије , у супротном наручилац 
ће понуду која не садржи цену за сваку ставку 
одбити као неприхватљиву). 

 
 
5.273,60 динара без ПДВ-а 
 
6.328,32 динара са ПДВ-а 
 

ПАРТИЈА БР.4 - потрошни материјал за молера 
 
Укупна цена понуде (збир јединичних цена)  
 
 
(јединичне цене по ставкама су наведене у 
обрасцу структуре цене ) 
 
Понуђач је дужан да понуди цену за сваку 
ставку унутар партије , у супротном наручилац 
ће понуду која не садржи цену за сваку ставку 
одбити као неприхватљиву). 

 
 
2.564,00. динара без ПДВ-а 
 
3.076,80 динара са ПДВ-а 
 

ПАРТИЈА БР.5 - потрошни материјал за 
монтера грејања 
 
Укупна цена понуде (збир јединичних цена)  
 
 
(јединичне цене по ставкама су наведене у 
обрасцу структуре цене ) 
 
Понуђач је дужан да понуди цену за сваку 
ставку унутар партије , у супротном наручилац 
ће понуду која не садржи цену за сваку ставку 
одбити као неприхватљиву). 

 
 
 
3.162,00. динара без ПДВ-а 
 
3.794,40 динара са ПДВ-а 
 

ПАРТИЈА БР.6 - потрошни материјал за 
електротехничара 
 
Укупна цена понуде (збир јединичних цена)  
 
 
(јединичне цене по ставкама су наведене у 
обрасцу структуре цене ) 
 
Понуђач је дужан да понуди цену за сваку 
ставку унутар партије , у супротном наручилац 

 
 
 
360,00 динара без ПДВ-а 
 
432,00 динара са ПДВ-а 
 



ће понуду која не садржи цену за сваку ставку 
одбити као неприхватљиву). 
Рок и начин плаћања (мин.15 дана , а макс.45 дана 
од дана пријема фактуре) 

45 дана од дана пријема фактуре 

Важност понуде 
 
 

60 дана од дана отварања понуда  
(најмање 30 дана од дана отварања понуда) 

Рок испоруке  Сукцесивно,у року од 1дана од дана пријема 
писаног захтева за испоруку од стране наручиоца 

Место испоруке  Ф-цо магацин купца 
 

8.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : заједничка понуда „Нова паралела“ д.о.о. 
Аписова 5 Београд и „Јоvaco“ Жоржа Клемансоа 234а                
 
 

ПАРТИЈА БР.4 - потрошни материјал за молера 
 
Укупна цена понуде (збир јединичних цена)  
 
 
(јединичне цене по ставкама су наведене у 
обрасцу структуре цене ) 
 
Понуђач је дужан да понуди цену за сваку 
ставку унутар партије , у супротном наручилац 
ће понуду која не садржи цену за сваку ставку 
одбити као неприхватљиву). 

 
 
2.395,03 динара без ПДВ-а 
 
2.874,04 динара са ПДВ-а 
 

Рок и начин плаћања 15 дана од дана пријема фактуре 
Важност понуде 
 
 

30 дана од дана отварања понуда  
(најмање 30 дана од дана отварања понуда) 

Рок испоруке  
  
 

Сукцесивно,у року од 1 дана од дана пријема 
писаног захтева за испоруку од стране наручиоца 

Место испоруке Ф-цо магацин купца 
 

 
Ценећи достављене понуде, Комисија је установила да су достављене понуде 
понуђача у предметној јавној набавци  благовремене . Након прегледа, разматрања 
и испитивања достављених понуда, Комисија наручиоца је  одбила као 
неприхватљиву понуду понуђача „JIG Komerc“ јер исти није доставио доказе о 
испуњености услова за кадровски и технички капацитет, и исти није доставио 
меницу за озбиљност понуде што су били услови утврђени у конкурсној 
документацији.  
 
Понуде осталих понуђача у предметној јавној набавци Комисија наручиоца је 
оценила као прихватљиве. 
 



Критеријум за  избор најприхватљивије понуде у предметној јавој набавци је био 
критеријум НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ. 
 
На основу горе наведеног критеријума , на предлог Комисије наручиоца Директор 
школе је донео одлуку о додели уговора којом ће уговоре у предметној јавној 
набавци техничког потрошног материјала по партијама доделити следећим 
понуђачима који је су понудили најниже цене за сваку партију понаособ: 
 
Партија бр.1 – потрошни материјал за водоинсталатера-    „Бимбо“ д.о.о. Београдска 229,   
                                                                                                                         Сремчица          
Партија бр.2 – потрошни материјал за столара- „Бимбо“ д.о.о. Београдска 229, Сремчица                            
Партија бр.3 – потрошни материјал за електричара-            „Винел“ д.о.о. 17. октобра 22а 
                                                                                                                          Раковица                         
Партија бр.4 – потрошни материјал за молера- заједничка понуда „Нова паралела“ д.о.о.   
                                                                                Аписова 5 Београд и „Јоvaco“ Жоржа Клемансоа 234а                                     
Партија бр.5 – потрошни материјал за монтера грејања-     „Бимбо“ д.о.о. Београдска 229   
                                                                                                                          Сремчица               
Партија бр.6 – потрошни материјал за електротехничара- „Бимбо“ д.о.о. Београдска 229,   
                                                                                                                          Сремчица         
 
На основу изнетог, донета је Одлука као у изреци. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке може се поднети Захтев за 
заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке о додели уговора 
на порталу Управе за јавне набавке . 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу сходно одредбама Закона о јавним 
набавкама. 
Копију Захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

 
                                                            За наручиоца: 
                                                     ____________________ 
                                                        Јасмина Филиповић 
                                                                директор 

Доставити: 
-секретару школе 
-архиви   
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