
 
На основу члана 108, а у вези са чланом 40а, ст. 2, тач. 1. Закона о јавним набавкама 
(''Сл. гласник РС'' бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац доноси: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
о додели уговора о јавној набавци 

 
Додељује се уговор о јавној набавци понуђачу КОMPAS KOMERC DOO, на 
основу оквирног споразума закљученог са понуђачима KOMPAS KOMERC д.о.о. 
Београд, TABULIR KOMERC д.о.о Београд, DRALE д.о.о Београд, на период од 
годину дана. 

О  б  р а з л о ж е њ е 
 
Наручилац  је у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 
68/15, у даљем тексту: Закон) спровео поступак јавне набавке мале вредности 
Административни материјал ЈН 07/17 и закључио Оквирни споразум бр.18/29-20 
дана 21.07.2017. године са три Испоручиоца, на период од једне године, без 
отварања конкуренције, и на основу критеријума економски најповољнија понуда 
рангирао понуђаче.  

Понуђена цена (без ПДВ-а)       број пондера-цена 
1  „DRALE„ д.о.о .   711.333   26,7 
2    "KOMPAS KOMERC" d.o.o.             633.777   30 
3   "TABULIR KOMERC" d.o.o.  648.786,50   29,3 
 
      Број поена  број пондера- квалитет 
1 “DRALE „ д.о.о.    78     70 
2  " KOMPAS KOMERC " d.o.o  78    70 
3  "TABULIR KOMERC " d.o.o.  78    70   

 
Уговор ће се закључити, у складу са чланом 40а, ст. 2, тач. 1. Закона о јавним 
набавкама, и условима за доделу уговора утврђеним у закљученом оквирном 
споразуму, на основу већ достављених понуда добављача, без поновног отварања 
конкуренције, са Прворангираним понуђачем одабраном према критеријуму 
описаном у конкурсној документацији ЈН 07/17; 
Предмет јавне набавке: Административни материјал; 
Редни број јавне набавке 07/17; 
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 2.000.000,00, процењена вредност 
уговора о јавној набавци: 1.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 
ПОУКА  О  ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 
Против ове одлуке понуђач може поднети 
захтев за заштиту права у року од 5 дана од 
дана објаве исте на Портају јавних набавки и 
сајту Наручиоца (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 
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Управа за трезор Палилула 
ПИБ 100251144 
Mат.бр.     07006454 

 


