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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  

Адреса: Студентски трг 1, 11000 Београд, Република Србија 

Тeл.: 011 3207400; Фaкс: 011 2638818; E-mail: kabinet@rect.bg.ac.rs 

 

 
Београд, 27. март 2020. године 

Број Одлуке: 05-40406-539/14-20 

Број набавке: Н.1.39.2+39.3 – SETOF ОПРЕМА 
Број партије: 1.Б 

 

      

На основу члана 37. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/2018), 
сагласно Извештају о стручној оцени понудa од 24. марта 2020. године, у поступку набавке на коју се не 

примењује Закон о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15 и 68/15 – 

у даљем тексту: ЗЈН), обликоване по партијама – набавка добара: рачунарска опрема, софтвери и 
лабораторијска опрема за потребе Еразмус+ пројекта, Кључна акција 2, „Ерозија земљишта и 

превенција од бујичних поплава: развој курикулума на универзитетима држава Западног Балкана - 

SETOF“, доносим  

 

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

за ПАРТИЈУ 1.Б - Рачунарска опрема, УБ – Ректорат 

 

 
1. Понуђачу „„Bel Computers“ д.о.о., 11000 Београд, Жарковачка 2Д, ПИБ: 101834136, матични број: 

17086502, текући рачун: 330-4016752-46 Credit Agricole banka, у поступку набавке добара на коју се не 

примењује ЗЈН, обликоване по партијама, број Н.1.39.2+39.3 – SETOF ОПРЕМА: рачунарска опрема, 
софтвери и лабораторијска опрема за потребе Еразмус+ пројекта, Кључна акција 2, „Ерозија земљишта 

и превенција од бујичних поплава: развој курикулума на универзитетима држава Западног Балкана - 

SETOF“, Партија 1.Б - Рачунарска опрема за потребе Универзитета у Београду – Шумарског 

факултета, додељује се уговор, у свему према техничким спецификацијама и понуди број ПДПР 0303/20-
00007 од 09.03.2020., достављеној дана 10.03.2020. године у 09:55 часова, заведеној код наручиоца под бројем 

05-40406-539/9-20. 

 Техничке спецификације и понуда из претходног става овог члана чине саставни део уговора о 
купопродаји. 

  

2. Укупна цена износи: 1.258.105,01 динара без ПДВ-а. 

 
3. Универзитет у Београду, за потребе Шумарског факултета, ће са понуђачем из тачке 1. закључити 

уговор о купопродаји за предметну партију након престанка ванредног стања у Републици Србији, 

односно када се код обе уговорне стране стекну услови за несметано испуњење уговорених обавеза . 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
Наручилац је дана 12. фебруара 2020. године донео Одлуку број 05-40406-539/2-20 о покретању 

предметног поступка набавке број Н.1.39.2+39.3 – SETOF ОПРЕМА, ради закључења уговора.  

Укупна процењена вредност набавке, без ПДВ-а, износи: 90.727,00 EUR, односно 10.752.964,04 

динара без ПДВ-а, по релевантном курсу пројекта (1 EUR = 118,52 RSD). Предметна набавка је обликована 
с обзиром на крајње кориснике, по партијама - укупно 9 партија.  

Процењена вредност по партијама: 

- Партије 1 - Универзитет у Београду (Партија 1.А за потребе Ректората, Партије 1.Б-1.Д за потребе 
Шумарског факултета) = укупна процењена вредност 47.430,00 EUR, односно 5.621.403,60 дин. без ПДВ-а; 
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- Партије 2 - Универзитет у Новом Саду (Партије 2.А и 2.Б за потребе Пољопривредног факултета) 
= укупна процењена вредност 26.125,00 EUR, односно 3.096.335,00 дин. без ПДВ-а; 

- Партије 3 - Универзитет у Нишу (Партије 3.А и 3.Б за потребе Факултета Заштите на раду) = укупна 

процењена вредност 17.172,00 EUR, односно 2.035.225,44 дин. без ПДВ-а.. 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.  
Наручилац је дана 12. фебруара 2020. године Решењем број 05-40406-539/3-20 образовао Комисију 

за предметну набавку. Позив за подношење понуда и конкурсна документација су објављени дана 18. 

фебруара 2020. године на интернет страницама наручиоца и крајњих корисника. Рок за подношење понуда 
је трајао до дана 10. марта 2020. године, до 12:00 часова. 

  

 Комисија за јавну набавку приступила је јавном отварању понуда дана 10. марта 2020. године са 

почетком у 14:00 часова у просторијама наручиоца – Студентски трг 1, Београд, рачунарска учионица. 
Отварању понуда су присуствовали чланови Комисије: 

1. Вукашин Милчановић, председник, Универзитет у Београду, Шумарски факултет; 

2. Синиша Половина, члан, Универзитет у Београду, Шумарски факултет; 
3. Миља Маринковић, члан, Универзитет у Београду, Ректорат; 

4. Андријана Климента, заменик члана, Универзитет у Београду, Ректорат; 

5. Слободан Тодоровић, члан, Универзитет у Београду, Ректорат; 

6. Атила Бездан, члан, Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет; 
7. Бошко Благојевић, заменик члана, Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет; 

8. Слободан Милутиновић, члан, Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду, 

 као и овлашћени представници понуђача: 
1. Милош Стојановић, „JAPI com“ д.о.о.; 

2. Владимир Пилић, „KOPTERSHOP“ д.о.о.; 

3. Драгиша Павлашевић, „ELPE TRADE“ д.о.о. 
 Сходно одредби тачке 1.11 Конкурсне документације, није сачињаван посебан записник о отварању 

понуда, већ су сви потребни подаци садржани у Извештају о стручној оцени понуда и овој одлуци.  

  

 До назначеног рока понуде за Партију 1.Б су доставили следећи понуђачи:  
 1. „Bel Computers“ д.о.о., 11000 Београд, Жарковачка 2Д; ПИБ: 101834136, матични број: 17086502; 

текући рачун: 330-4016752-46 Credit Agricole banka; лице овлашћено за потписивање уговора: Бранко 

Михаиловић; особа за контакт: Татјана Стошић; 
 2. „JAPI COM“ д.о.о., 21000 Нови Сад, Руменачка 13; ПИБ: 101645578, матични број: 08664005; 

текући рачун: 275-0010228060796-23; лице овлашћено за потписивање уговора: Николај Агић; особа за 

контакт: Мирко Панић. 

 Комисија је утврдила да нема неблаговремених понуда. 
 По отварању понуда, Комисија је извршила преглед понуда, по питању испуњавања обавезних услова 

за учешће у поступку и услова који су тражени конкурсном документацијом у конкретном случају.  

Табела по редоследу пријема понуда: 
 

1. 

Понуђач: „Bel Computers“ д.о.о., 11000 Београд, Жарковачка 2Д  

Број и датум понуде код понуђача: ПДПР 0303/20-00007 од 09.03.2020. 
Заведена под бројем наручиоца: 05-40406-539/9-20 од 10.03.2020. у 09:55 часова 

начин на који наступа  самостално 

укупна понуђена цена без ПДВ 1.258.105,01 дин. 

гарантни рок 24 месеца 

рок испоруке 
30 дана од дана достављања овереног ППО-ПДВ обрасца  

(уз могућности пролонгирања рока због корона вируса и препоруке СЗО) 

рок плаћања 30 дана од дана достављања регистроване фактуре  

рок важења понуде 30 дана од дана отварања понуда 

уочени недостаци у понуди нема 
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2. 

Понуђач: „JAPI COM“ д.о.о., 21000 Нови Сад, Руменачка 13 
Број и датум понуде код понуђача: 6-1003/20 од 10.03.2020. 

Заведена под бројем наручиоца: 05-40406-539/10-20 од 10.03.2020. у 11:35 часова 

начин на који наступа  самостално 

укупна понуђена цена без ПДВ 929.885,00 дин. 

гарантни рок Ставка 1 - 24 месеца, ставка 2 – 36 месеци 

рок испоруке 30 дана од дана достављања овереног ППО-ПДВ обрасца 

рок плаћања 15 дана од дана достављања регистроване фактуре  

рок важења понуде 30 дана од дана отварања понуда 

уочени недостаци у понуди нема 

 
Поступак отварања понуда завршен је у 15:00 часова. 

 

Након окончања поступка отварања понуда, наручилац и крајњи корисници су извршили детаљан 
преглед понуда за припадајуће партије. У следећој фази су извршене контроле техничких 

спецификација/карактеристика, достављених уз понуде понуђача. У случајевима где је то било неопходно, 

наручилац и крајњи корисници су од појединих понуђача затражили додатне информације и појашњења, 

искључиво везано за техничке спецификације/карактеристике. По прибављању свих додатних информација 
и појашњења, Комисија је у истом саставу приступила стручној оцени понуда, а затим сачинила и потписала 

овај Извештај. Прибављање додатних информација / техничких спецификација од понуђача и сачињавање 

Извештаја, обављани су у условима ванредног стања на територији Републике Србије, у складу са измењеним 
начином рада.  

 

 Комисија је за ову партију путем електронске поште дана 13.03.2020. упутила захтев за додатна 

објашњења од понуђача „JAPI COM“ д.о.о. - да достави детаљне техничке спецификације за тражене 
ставке. Понуђач „JAPI COM“ д.о.о је истог дана доставио техничке спецификације своје понуде.  

 Понуђач „Bel Computers“ д.о.о. је уз своју понуду доставио детаљне техничке спецификације.  

  
 На основу приложених детаљних техничких спецификација оба понуђача, Комисија је 

констатовала да понуда понуђача „JAPI COM“ д.о.о. не испуњава све тражене техничке спецификације 

које су дате у Конкурсној документацији:  
 1.) Тражена је величина екрана 13.3", понуђач „JAPI COM“ д.о.о., доставио је величину екрана 

15.6"; 

 2.) Тражен је процесор I7 генерације, понуђач „JAPI COM“ д.о.о., доставио је процесор I5 

генерације; 
 3.) Тражен је хард диск од 512 GB, понуђач „JAPI COM“ д.о.о., доставио је хард диск од 256 GB. 

 

 На основу изнетог, Комисија је понуду наведеног понуђача одбила као неодговарајућу. Понуда 
понуђача „Bel Computers“ д.о.о. је према техничким спецификацијама одговарајућа. Затим је Комисија 

извршила рангирање прихватљивих понуда. 

 
Табела рангирања понуда применом критеријума најниже понуђене цене: 

 

Број под којим је 

понуда заведена 
код наручиоца 

Назив или шифра понуђача 
Понуђена укупна цена  

без ПДВ 
Ранг 

05-40406-539/9-20 „Bel Computers“ д.о.о. 1.258.105,01 дин. 1 

 

 На основу извршене стручне оцене понуда, Комисија је констатовала да је понуда понуђача „Bel 
Computers“ д.о.о., 11000 Београд, Жарковачка 2Д; ПИБ: 101834136, матични број: 17086502; текући рачун: 

330-4016752-46 Credit Agricole banka; лице овлашћено за потписивање уговора: Бранко Михаиловић; особа 

за контакт: Татјана Стошић; са понуђеном укупном ценом од: 1.258.105,01 динара (без ПДВ-а) - 
благовремена, одговарајућа, прихватљива и најповољнија / једина прихватљива.; из тих разлога је  
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предложила да Универзитет у Београду (за потребе Шумарског факултета) закључи уговор за Партију 1.Б са 
наведеним понуђачем. 

Сходно наведеном, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

Напомена: ова Одлука је пуноважна без потписа и печата. 
 

   

  ПРОРЕКТОРКА 
   

  Проф. др Гордана Илић-Попов 

 
 

  

                                                                                                        


