
 

 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.124/12, 14/15, 
68/15) Наручилац доноси: 
 

О  Д  Л  У  К  У 
  о додели уговора 

 
 
БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача „КОМПАС КОМЕРЦ"д.о.о., 
Београд, Ђорђа Чутуковића  40,  број 18/37- 10 од  15.07.2016. године, па се 
одабраном понуђачу додељује уговор по спроведеном поступку јавне набавке мале 
вредности – Канцеларијски материјал 06/16. 
 

О б  р а з л о ж е њ е 
 
 
Наручилац је дана 23.06.2016. године донео Одлуку о покретању јавне набавке мале 
вредности бр. 18/37-2, за набавку канцеларијског материјала. За наведену набавку 
наручилац је упутио Позив за достављање понуда потенцијалним понуђачима (на 3 
адресе) и објавио исти на Порталу јавних набавки и свом сајту. 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 4 понуде.  
Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавне набавке је приступила стручној 
оцени понуда и сачинила Извештај о истом.  
У Извештају о стручној оцени понуда бр.18/37-18 од 18.07.2016. године, Комисија за 
јавне набавке је констатовала следеће: 
 

1) Врста предмета јавне набавке: добра  
2) Подаци  о  јавној  набавци: 
Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал 
Редни број јавне набавке 06/16 
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.000.000,00 
 

3) Укупан број поднетих понуда: 4 ( четири) 
 
                                                               Назив / име  понуђача 
           Благовремене понуде                                                   Неблаговремене понуде 

1. “ ДРАЛЕ „ д.о.о .   нема неблаговремених понуда 

2.  " ИВАЂО " д.о.о. 
3.   " KOMPAS KOMERC " d.o.o. 
4.   " TABULIR KOMERC " d.o.o. 

 
Комисија је констатовала да све понуде благовремене, нема неблаговремених понуда. 
Комисија је у 10.30 часова приступила отварању и оцени понуда, што је и записнички 
констатовано. Након отварања понуда, комисија је констатовала да су три примљене 
понуде потпуне, а да је једна понуда непотпуна, па самим тим и неупоредива са другим 
понудама. 

  

УНИВЕРЗИТЕТ  У БЕОГРАДУ  
 ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 
Булевар краља Александра 73 
11000  Београд,  
Телефон (011) 321-86-06,  
Телефакс (011) 337-02-23 
Рачун 840-1437666-41 
Управа за трезор Палилула 
ПИБ 100251144 
Mат.бр.     07006454 



4) Назив, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за 
њихово одбијање: 

 
Ивађо д.о.о., Београд, Стевана Марковића 8, непотпуна понуда, понуда без 
цене. 
 

Након увида у понуду понуђача Ивађо доо,комисија је констатовала да је понуда 
непотпуна, понуђач је приложио непотписани и непопуњени образац понуде, у ком није 
навео цену, као и делимично попуњен образац структуре цене, непотписан, и 
приложени модел уговора је без цене. Понуђач није ни приложио узорке на оцену 
комисији, па је на основу свега наведеног, као таква понуда неупоредива са другим 
понудама и непотпуна, и садржи битне недостатке  у смислу члана 106 Закона о јавним 
набавкама. 

 
5) Оцена прихватљивих понуда - Критеријум за оцењивање понуде је  
економски најповољнија понуда. 

 
Комисија је након отварања понуда записнички констатовала да су преостале три 
примљене понуде благовремене, потпуне, те и прихватљиве, па је приступила оцени 
примљених понуда применом критеријума дефинисаног у конкурсној документацији. 
Критеријум за оцену понуда је економски најповољнија понуда. Понуде су оцењиване 
тако да цена доноси максимум 30 пондера, а број пондера се рачуна по формули = 
(30 х најнижа понуђена цена) / понуђена цена конкретног понуђача. Квалитет доноси 
максимум 70 пондера, по формули :  Број пондера = (70 / највиша оцена квалитета) х 
оцена квалитета конкретног понуђача 
Оцену и вредновање квалитета понуђених узорака извршила је комисија што је и 
записнички констатовано -узорци су, након тестирања, вредновани са: 2 бода - 
одговара потребама и захтевима Наручиоца 0 бод – не одговара потребама и 
захтевима Наручиоца. Након оцене квалитета примљених узорака, комисија је 
рангирала понуде према напред описаној формули. 

 
6) Понуђене цене- број пондера (максимум 30) 

 
Понуђена цена (са ПДВ)      број пондера-цена 

1" TABULIR KOMERC " d.o.o.  628.102,68   30 

  2   " KOMPAS KOMERC " d.o.o.                 880.317,60   21,40 
3  “ ДРАЛЕ „ д.о.о .   984.410,40   19,14 
Оцена квалитета – број пондера ( максимум 70 )   
     Број поена  број пондера- квалитет 
1“ ДРАЛЕ „ д.о.о.    86     70 
2  " KOMPAS KOMERC " d.o.o  86    70 
3  " TABULIR KOMERC " d.o.o.  64    52,09 
   

7) Ранг листа понуђача након примене система пондерисања 
Број пондера 
 

1. " KOMPAS KOMERC "  д.о.о. Београд 91.40 

2. “ ДРАЛЕ „ д.о.о Београд        89,14 

3. " TABULIR KOMERC " д.о.о   82,09. 
 

8) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија 
 

" KOMPAS KOMERC "  д.о.о. Београд,Ђорђа Чутуковића бр. 40. 
 

 



Комисија је отворила понуде и то записнички констатовала записником бр 18/37-12, од 
15.07.2016. године. Комисија је после стручне оцене понуда, и вредновања квалитета 
узорака, оценила понуде, и сачинила записник о стручној оцени понуда бр 18/37-13. 
Применом напред описаног критеријума за оцену понуда, системом пондера као 

најповољнија је понуда понуђача " KOMPAS KOMERC "  д.о.о. Београд, са 91,40 
пондера. Како су се испунили услови за доделу уговора, комисија предлаже да се 
донесе Одлука о додели уговора најповољнијем понуђачу. 

 

На основу свега изнетог, одговорно лице Наручиоца 
прихватио је предлог Комисије за јавне набавке о избору 
најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења 
донео  Одлуку о додели уговора најповољнијем понуђачу. 
 
ПОУКА  О  ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 
дана од дана пријема исте (у складу са чл.149 став 6. Закона о јавним набавкама 
(''Сл.гласник РС'' бр.124/12, 14/15, 68/15). 
 
 
 
                                                                ДЕКАН ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 
 
 
                                                                                  
      Проф.др Бранко Божић, дипл.инж.геод. 

 

 



 

 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.124/12, 14/15, 
68/15) Наручилац доноси: 
 

О  Д  Л  У  К  У 
  о додели уговора 

 
 
БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача „КОМПАС КОМЕРЦ"д.о.о., 
Београд, Ђорђа Чутуковића  40,  број 18/37- 10 од  15.07.2016. године, па се 
одабраном понуђачу додељује уговор по спроведеном поступку јавне набавке мале 
вредности – Канцеларијски материјал 06/16. 
 

О б  р а з л о ж е њ е 
 
 
Наручилац је дана 23.06.2016. године донео Одлуку о покретању јавне набавке мале 
вредности бр. 18/37-2, за набавку канцеларијског материјала. За наведену набавку 
наручилац је упутио Позив за достављање понуда потенцијалним понуђачима (на 3 
адресе) и објавио исти на Порталу јавних набавки и свом сајту. 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 4 понуде.  
Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавне набавке је приступила стручној 
оцени понуда и сачинила Извештај о истом.  
У Извештају о стручној оцени понуда бр.18/37-18 од 18.07.2016. године, Комисија за 
јавне набавке је констатовала следеће: 
 

1) Врста предмета јавне набавке: добра  
2) Подаци  о  јавној  набавци: 
Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал 
Редни број јавне набавке 06/16 
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.000.000,00 
 

3) Укупан број поднетих понуда: 4 ( четири) 
 
                                                               Назив / име  понуђача 
           Благовремене понуде                                                   Неблаговремене понуде 

1. “ ДРАЛЕ „ д.о.о .   нема неблаговремених понуда 

2.  " ИВАЂО " д.о.о. 
3.   " KOMPAS KOMERC " d.o.o. 
4.   " TABULIR KOMERC " d.o.o. 

 
Комисија је констатовала да све понуде благовремене, нема неблаговремених понуда. 
Комисија је у 10.30 часова приступила отварању и оцени понуда, што је и записнички 
констатовано. Након отварања понуда, комисија је констатовала да су три примљене 
понуде потпуне, а да је једна понуда непотпуна, па самим тим и неупоредива са другим 
понудама. 

  

УНИВЕРЗИТЕТ  У БЕОГРАДУ  
 ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 
Булевар краља Александра 73 
11000  Београд,  
Телефон (011) 321-86-06,  
Телефакс (011) 337-02-23 
Рачун 840-1437666-41 
Управа за трезор Палилула 
ПИБ 100251144 
Mат.бр.     07006454 



4) Назив, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за 
њихово одбијање: 

 
Ивађо д.о.о., Београд, Стевана Марковића 8, непотпуна понуда, понуда без 
цене. 
 

Након увида у понуду понуђача Ивађо доо,комисија је констатовала да је понуда 
непотпуна, понуђач је приложио непотписани и непопуњени образац понуде, у ком није 
навео цену, као и делимично попуњен образац структуре цене, непотписан, и 
приложени модел уговора је без цене. Понуђач није ни приложио узорке на оцену 
комисији, па је на основу свега наведеног, као таква понуда неупоредива са другим 
понудама и непотпуна, и садржи битне недостатке  у смислу члана 106 Закона о јавним 
набавкама. 

 
5) Оцена прихватљивих понуда - Критеријум за оцењивање понуде је  
економски најповољнија понуда. 

 
Комисија је након отварања понуда записнички констатовала да су преостале три 
примљене понуде благовремене, потпуне, те и прихватљиве, па је приступила оцени 
примљених понуда применом критеријума дефинисаног у конкурсној документацији. 
Критеријум за оцену понуда је економски најповољнија понуда. Понуде су оцењиване 
тако да цена доноси максимум 30 пондера, а број пондера се рачуна по формули = 
(30 х најнижа понуђена цена) / понуђена цена конкретног понуђача. Квалитет доноси 
максимум 70 пондера, по формули :  Број пондера = (70 / највиша оцена квалитета) х 
оцена квалитета конкретног понуђача 
Оцену и вредновање квалитета понуђених узорака извршила је комисија што је и 
записнички констатовано -узорци су, након тестирања, вредновани са: 2 бода - 
одговара потребама и захтевима Наручиоца 0 бод – не одговара потребама и 
захтевима Наручиоца. Након оцене квалитета примљених узорака, комисија је 
рангирала понуде према напред описаној формули. 

 
6) Понуђене цене- број пондера (максимум 30) 

 
Понуђена цена (са ПДВ)      број пондера-цена 

1" TABULIR KOMERC " d.o.o.  628.102,68   30 

  2   " KOMPAS KOMERC " d.o.o.                 880.317,60   21,40 
3  “ ДРАЛЕ „ д.о.о .   984.410,40   19,14 
Оцена квалитета – број пондера ( максимум 70 )   
     Број поена  број пондера- квалитет 
1“ ДРАЛЕ „ д.о.о.    86     70 
2  " KOMPAS KOMERC " d.o.o  86    70 
3  " TABULIR KOMERC " d.o.o.  64    52,09 
   

7) Ранг листа понуђача након примене система пондерисања 
Број пондера 
 

1. " KOMPAS KOMERC "  д.о.о. Београд 91.40 

2. “ ДРАЛЕ „ д.о.о Београд        89,14 

3. " TABULIR KOMERC " д.о.о   82,09. 
 

8) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија 
 

" KOMPAS KOMERC "  д.о.о. Београд,Ђорђа Чутуковића бр. 40. 
 

 



Комисија је отворила понуде и то записнички констатовала записником бр 18/37-12, од 
15.07.2016. године. Комисија је после стручне оцене понуда, и вредновања квалитета 
узорака, оценила понуде, и сачинила записник о стручној оцени понуда бр 18/37-13. 
Применом напред описаног критеријума за оцену понуда, системом пондера као 

најповољнија је понуда понуђача " KOMPAS KOMERC "  д.о.о. Београд, са 91,40 
пондера. Како су се испунили услови за доделу уговора, комисија предлаже да се 
донесе Одлука о додели уговора најповољнијем понуђачу. 

 

На основу свега изнетог, одговорно лице Наручиоца 
прихватио је предлог Комисије за јавне набавке о избору 
најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења 
донео  Одлуку о додели уговора најповољнијем понуђачу. 
 
ПОУКА  О  ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 
дана од дана пријема исте (у складу са чл.149 став 6. Закона о јавним набавкама 
(''Сл.гласник РС'' бр.124/12, 14/15, 68/15). 
 
 
 
                                                                ДЕКАН ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 
 
 
                                                                                  
      Проф.др Бранко Божић, дипл.инж.геод. 

 

 



 

 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.124/12, 14/15, 
68/15) Наручилац доноси: 
 

О  Д  Л  У  К  У 
  о додели уговора 

 
 
БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача „КОМПАС КОМЕРЦ"д.о.о., 
Београд, Ђорђа Чутуковића  40,  број 18/37- 10 од  15.07.2016. године, па се 
одабраном понуђачу додељује уговор по спроведеном поступку јавне набавке мале 
вредности – Канцеларијски материјал 06/16. 
 

О б  р а з л о ж е њ е 
 
 
Наручилац је дана 23.06.2016. године донео Одлуку о покретању јавне набавке мале 
вредности бр. 18/37-2, за набавку канцеларијског материјала. За наведену набавку 
наручилац је упутио Позив за достављање понуда потенцијалним понуђачима (на 3 
адресе) и објавио исти на Порталу јавних набавки и свом сајту. 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 4 понуде.  
Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавне набавке је приступила стручној 
оцени понуда и сачинила Извештај о истом.  
У Извештају о стручној оцени понуда бр.18/37-18 од 18.07.2016. године, Комисија за 
јавне набавке је констатовала следеће: 
 

1) Врста предмета јавне набавке: добра  
2) Подаци  о  јавној  набавци: 
Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал 
Редни број јавне набавке 06/16 
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.000.000,00 
 

3) Укупан број поднетих понуда: 4 ( четири) 
 
                                                               Назив / име  понуђача 
           Благовремене понуде                                                   Неблаговремене понуде 

1. “ ДРАЛЕ „ д.о.о .   нема неблаговремених понуда 

2.  " ИВАЂО " д.о.о. 
3.   " KOMPAS KOMERC " d.o.o. 
4.   " TABULIR KOMERC " d.o.o. 

 
Комисија је констатовала да све понуде благовремене, нема неблаговремених понуда. 
Комисија је у 10.30 часова приступила отварању и оцени понуда, што је и записнички 
констатовано. Након отварања понуда, комисија је констатовала да су три примљене 
понуде потпуне, а да је једна понуда непотпуна, па самим тим и неупоредива са другим 
понудама. 

  

УНИВЕРЗИТЕТ  У БЕОГРАДУ  
 ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 
Булевар краља Александра 73 
11000  Београд,  
Телефон (011) 321-86-06,  
Телефакс (011) 337-02-23 
Рачун 840-1437666-41 
Управа за трезор Палилула 
ПИБ 100251144 
Mат.бр.     07006454 



4) Назив, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за 
њихово одбијање: 

 
Ивађо д.о.о., Београд, Стевана Марковића 8, непотпуна понуда, понуда без 
цене. 
 

Након увида у понуду понуђача Ивађо доо,комисија је констатовала да је понуда 
непотпуна, понуђач је приложио непотписани и непопуњени образац понуде, у ком није 
навео цену, као и делимично попуњен образац структуре цене, непотписан, и 
приложени модел уговора је без цене. Понуђач није ни приложио узорке на оцену 
комисији, па је на основу свега наведеног, као таква понуда неупоредива са другим 
понудама и непотпуна, и садржи битне недостатке  у смислу члана 106 Закона о јавним 
набавкама. 

 
5) Оцена прихватљивих понуда - Критеријум за оцењивање понуде је  
економски најповољнија понуда. 

 
Комисија је након отварања понуда записнички констатовала да су преостале три 
примљене понуде благовремене, потпуне, те и прихватљиве, па је приступила оцени 
примљених понуда применом критеријума дефинисаног у конкурсној документацији. 
Критеријум за оцену понуда је економски најповољнија понуда. Понуде су оцењиване 
тако да цена доноси максимум 30 пондера, а број пондера се рачуна по формули = 
(30 х најнижа понуђена цена) / понуђена цена конкретног понуђача. Квалитет доноси 
максимум 70 пондера, по формули :  Број пондера = (70 / највиша оцена квалитета) х 
оцена квалитета конкретног понуђача 
Оцену и вредновање квалитета понуђених узорака извршила је комисија што је и 
записнички констатовано -узорци су, након тестирања, вредновани са: 2 бода - 
одговара потребама и захтевима Наручиоца 0 бод – не одговара потребама и 
захтевима Наручиоца. Након оцене квалитета примљених узорака, комисија је 
рангирала понуде према напред описаној формули. 

 
6) Понуђене цене- број пондера (максимум 30) 

 
Понуђена цена (са ПДВ)      број пондера-цена 

1" TABULIR KOMERC " d.o.o.  628.102,68   30 

  2   " KOMPAS KOMERC " d.o.o.                 880.317,60   21,40 
3  “ ДРАЛЕ „ д.о.о .   984.410,40   19,14 
Оцена квалитета – број пондера ( максимум 70 )   
     Број поена  број пондера- квалитет 
1“ ДРАЛЕ „ д.о.о.    86     70 
2  " KOMPAS KOMERC " d.o.o  86    70 
3  " TABULIR KOMERC " d.o.o.  64    52,09 
   

7) Ранг листа понуђача након примене система пондерисања 
Број пондера 
 

1. " KOMPAS KOMERC "  д.о.о. Београд 91.40 

2. “ ДРАЛЕ „ д.о.о Београд        89,14 

3. " TABULIR KOMERC " д.о.о   82,09. 
 

8) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија 
 

" KOMPAS KOMERC "  д.о.о. Београд,Ђорђа Чутуковића бр. 40. 
 

 



Комисија је отворила понуде и то записнички констатовала записником бр 18/37-12, од 
15.07.2016. године. Комисија је после стручне оцене понуда, и вредновања квалитета 
узорака, оценила понуде, и сачинила записник о стручној оцени понуда бр 18/37-13. 
Применом напред описаног критеријума за оцену понуда, системом пондера као 

најповољнија је понуда понуђача " KOMPAS KOMERC "  д.о.о. Београд, са 91,40 
пондера. Како су се испунили услови за доделу уговора, комисија предлаже да се 
донесе Одлука о додели уговора најповољнијем понуђачу. 

 

На основу свега изнетог, одговорно лице Наручиоца 
прихватио је предлог Комисије за јавне набавке о избору 
најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења 
донео  Одлуку о додели уговора најповољнијем понуђачу. 
 
ПОУКА  О  ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 
дана од дана пријема исте (у складу са чл.149 став 6. Закона о јавним набавкама 
(''Сл.гласник РС'' бр.124/12, 14/15, 68/15). 
 
 
 
                                                                ДЕКАН ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 
 
 
                                                                                  
      Проф.др Бранко Божић, дипл.инж.геод. 

 

 


