
Osnovna {kola  “Branko ]opi} ” 
Beograd, Vidikova~ki venac 73 
PIB: 100170168, MATI^NI BROJ: 07094108 
Del.br.551-1/17 od 11.07.2017.g. 

тел:011/2335-091, тел/фах:011/2335-032, 2331-111, 2335-203, e-mail:osbcopic@gmail.com, web:www.osbrankocopic.edu.rs
 

 
На основу члана 149. став 10. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“ бр. 124/12, 14/15, 
68/15), а у вези са јавном набавком мале вредности бр.03/17 – Поплочавање дворишта и 
проширење бетонске стазе, ОШ „Бранко Ћопић“ из Београда, Видиковачки венац 
73,  
  
 

објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  
 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Основна школа „Бранко 
Ћопић“; Видиковачки венац 73, 11090 Београд; www.osbrankocopic.edu.rs 

2. Врста наручиоца: просвета 
3. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности 
4. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег 
речника набавке: Предмет јавне набавке број 03/17 су радови на поплочавању 
дворишта и проширењу бетонске стазе, ОРН 45233222- Радови на поплочавању 
и асфалтирању површина; извођење радова се врши у објекту ОШ „Бранко 
Ћопић“ на адреси Видиковачки венац 73, 11090 Београд према захтeвима из 
спецификације, у складу са техничко-технолошким нормативима, нормама 
грађевинске регулативе, према правилима струке и према важећим стандардима 
за такву врсту радова, уз примену безбедносних мера и мера заштите на раду; 

5. Назив подносиоца захтева за заштиту права: Investing group „DN&T“ доо, Ул. 
Милоја Ђака 6, Београд, матични број:20686049 

6. Фаза поступка јавне набавке у којој је поднет захтев за заштиту права: 
захтев за заштиту права је поднет, у складу са чланом 149. став 6. Закона о 
јавним набавкама, после доношења Одлуке о додели уговора. 

7. Информација да ли наручилац зауставља даље активности у поступку јавне 
набавке: у складу са чланом 150. став 11. Закона о јавним набавкама, захтев за 
заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до 
доношења одлуке о поднетом Захтеву за заштиту права. 

8. Лице за контакт: Марија Ђоковић, тел:  011/2335-032 
 
 

Комисија за јавну набавку мале вредности, бр.03/17 
 


