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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 3/1-16/2020-8 

Датум: 18.08.2020. године 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 

и 68/15), а по достављању извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку у 

отвореном поступку јавне набавке број 3/1-16/2020-2, доносим: 

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

 

Додељује се уговор понуђачу PROMEDIA д.о.о., улица Краља Петра I бр. 114, Кикинда, који 

је поднео понуду број 07-91-915 oд 14.08.2020. године, у поступку јавне набавке број 3/1-

16/2020-2 за Партију 1. 

Укупна уговорна цена за партију 1 износи 358.680,00 динара без ПДВ-а. 

 

Додељује се уговор понуђачу VIVOGEN DOO BEOGRAD, Миријевски булевар 7д, Београд, 

који је поднео понуду број 07-92-840 oд 17.08.2020. године, у поступку јавне набавке број 

3/1-16/2020-2 за Партију 3. 

Укупна уговорна цена за партију 3 износи 648.676,00 динара без ПДВ-а. 

 

Додељује се уговор понуђачу BIOMEDICA MP DOO BEOGRAD, Лазара Мамузића 26А, 

Земун, који је поднео понуду број 07-95-846 oд 17.08.2020. године, у поступку јавне набавке 

број 3/1-16/2020-2 за Партију 4. 

Укупна уговорна цена за партију 4 износи 204.400,00 динара без ПДВ-а. 

 

Додељује се уговор понуђачу LABENA DOO BEOGRAD, Зорана Ђинђића 123G, Београд, 

који је поднео понуду број 07-94-845 oд 17.08.2020. године, у поступку јавне набавке број 

3/1-16/2020-2 за Партију 5 и Партију 9. 

Укупна уговорна цена за партију 5 износи 34.942,00 динара без ПДВ-а. 

Укупна уговорна цена за партију 9 износи 24.934,00 динара без ПДВ-а. 

 

Додељује се уговор понуђачу НОВОС ДОО БЕОГРАД, Цара Душана 207, Земун, који је 

поднео понуду број 07-93-842 oд 17.08.2020. године, у поступку јавне набавке број 3/1-

16/2020-2 за Партију 7. 

Укупна уговорна цена за партију 7 износи 193.550,00 динара без ПДВ-а. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 3/1-16/2020-2 од 29.06.2020. 

године, покренут је отворени поступак јавне набавке број 3/1-16/2020-2 за набавку добара - 

хемикалије. Назив и ознака из општег речника набавки је: ОРН: 24300000 - основне 

неорганске и органске хемикалије. Процењена вредност ове јавне набавке износи 

2.457.200,00 динара без пореза на додату вредност. Предмет ЈН је обликован у девет партија: 

I партија  

ОРН: 24300000 - основне неорганске и органске хемикалије  

Процењена вредност:  439.500,00 динара без ПДВ-а 

II партија  

ОРН: 24300000 - основне неорганске и органске хемикалије  

Процењена вредност:  80.000,00 динара без ПДВ-а 
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III партија  

ОРН: 24300000 - основне неорганске и органске хемикалије  

Процењена вредност:  754.500,00 динара без ПДВ-а 

IV партија  

ОРН: 24300000 - основне неорганске и органске хемикалије  

Процењена вредност:  208.000,00 динара без ПДВ-а 

V партија  

ОРН: 24300000 - основне неорганске и органске хемикалије  

Процењена вредност:  65.000,00 динара без ПДВ-а 

VI партија  

ОРН: 24300000 - основне неорганске и органске хемикалије  

Процењена вредност:  571.200,00 динара без ПДВ-а 

VII партија  

ОРН: 24300000 - основне неорганске и органске хемикалије  

Процењена вредност:  233.000,00 динара без ПДВ-а 

VIII партија  

ОРН: 24300000 - основне неорганске и органске хемикалије  

Процењена вредност:  51.000,00 динара без ПДВ-а 

IX партија  

ОРН: 24300000 - основне неорганске и органске хемикалије  

Процењена вредност:  55.000,00 динара без ПДВ-а 

 

Комисија за јавну набавку број 3/1-16/2020-2 (у даљем тексту: Комисија) је утврдила да су за 

ову јавну набавку, до 17.08.2020. године до 09:00 часова, пристигле следеће благовремене 

понуде: 

 

Ред. 

бр. 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Партија за 

коју је 

понуда 

поднесена 

Назив и седиште понуђача 
Датум и време 

пријема понуде 

1. 07-91-915 1 и 5 

 

PROMEDIA д.о.о., улица Краља 

Петра I бр. 114, Кикинда 

14.08.2020. 09:15 

2. 07-92-840 3 VIVOGEN DOO BEOGRAD, 

Миријевски булевар 7д, Београд 

17.08.2020. 08:40 

3. 07-93-842 7 Предузеће НОВОС ДОО БЕОГРАД, 

Цара Душана 207, Земун 

17.08.2020. 08:42 

4. 07-94-845 5 и 9 LABENA DOO BEOGRAD, Зорана 

Ђинђића 123G, Београд 

17.08.2020. 08:45 

5. 07-95-846 4, 5 и 9 BIOMEDICA MP DOO BEOGRAD, 

Лазара Мамузића 26А, Земун 

17.08.2020. 08:46 

6. 07-96-847 5 и 8 RTC DOO BEOGRAD, Милентиа 

Поповића 11а., Београд 

17.08.2020. 08:47 

 

Комисија је спровела отварање приспелих понуда дана 17.08.2020. године почев од 11:30 

часова, о чему је вођен записник. 

Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“ и исти је за све партије. 
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Комисија је након отварања и прегледа достављених понуда утврдила следеће: 

 

За партију 1: 

• Понуђач PROMEDIA д.о.о., улица Краља Петра I бр. 114, Кикинда доставио је сву 

тражену документацију и испуњава све услове предвиђене конкурсном документацијом. 

За партију 1 понућач је понудио цену од 358.680,00 динара без ПДВ-а. На основу 

прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105.  Закона о јавним набавкама, 

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-16/2020-2, предложила је да се одлука о 

додели уговора, за партију 1, додели понуђачу PROMEDIA д.о.о., улица Краља Петра I 

бр. 114, Кикинда. 

 

За партију 2 није пристигла понуда. 

 

За партију 3: 

• Понуђач VIVOGEN DOO BEOGRAD, Миријевски булевар 7д, Београд доставио је сву 

тражену документацију и испуњава све услове предвиђене конкурсном документацијом. 

Понућач је понудио цену од 648.676,00 динара без ПДВ-а. На основу прегледа и 

изложених чињеница, а у складу са чланом 105.  Закона о јавним набавкама, Комисија за 

јавну набавку у поступку број 3/1-16/2020-2, предложила је да се одлука о додели 

уговора, за партију 3, додели понуђачу VIVOGEN DOO BEOGRAD, Миријевски булевар 

7д, Београд. 

 

За партију 4: 

• Понуђач BIOMEDICA MP DOO BEOGRAD, Лазара Мамузића 26А, Земун доставио је сву 

тражену документацију и испуњава све услове предвиђене конкурсном документацијом. 

Понућач је понудио цену од 204.400,00 динара без ПДВ-а. На основу прегледа и 

изложених чињеница, а у складу са чланом 105.  Закона о јавним набавкама, Комисија за 

јавну набавку у поступку број 3/1-16/2020-2, предложила је да се одлука о додели 

уговора, за партију 4, додели понуђачу BIOMEDICA MP DOO BEOGRAD, Лазара 

Мамузића 26А, Земун. 

 

За партију 5: 

• Понуђач PROMEDIA д.о.о., улица Краља Петра I бр. 114, Кикинда понудио је цену од 

132.500,00 динара без ПДВ-а. Понуђена цена прелази износ процењене вредности 

набавке те се ова понуда одбија као неприхватљива. 

• Понуђач RTC DOO BEOGRAD, Милентиа Поповића 11а., Београд понудио је цену од 

70.800,00 динара без ПДВ-а. Понуђена цена прелази износ процењене вредности набавке 

те се ова понуда одбија као неприхватљива. Такође, понуђач је као гарантни рок навео 12 

месеци, уместо захтеваних 24 месеца, те се и из овог разлога понуда одбија као 

неприхватљива. 

• Понуђачи LABENA DOO BEOGRAD, Зорана Ђинђића 123G, Београд и BIOMEDICA MP 

DOO BEOGRAD, Лазара Мамузића 26А доставили су сву тражену документацију и 

испуњавају све услове предвиђене конкурсном документацијом.  Комисија је приступила 

рангирању прихватљивих понуда у складу са критеријумом за доделу уговора 

предвиђеним конкурсном документацијом, и утврдила ранг-листу понуђача за партију 5: 

 

Понуђач Укупна цена без ПДВ-а Рангирање 

LABENA DOO BEOGRAD 34.942,00 1 

BIOMEDICA MP DOO BEOGRAD 49.500,00 2 
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На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105.  Закона о јавним 

набавкама, Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-16/2020-2, предложила је да се 

одлука о додели уговора, за партију 5, додели понуђачу LABENA DOO BEOGRAD, Зорана 

Ђинђића 123G, Београд. 

 

За партију 6 није пристигла понуда. 

 

За партију 7: 

• Понуђач Предузеће НОВОС ДОО БЕОГРАД, Цара Душана 207, Земун доставио је сву 

тражену документацију и испуњава све услове предвиђене конкурсном документацијом. 

Понућач је понудио цену од 193.550,00 динара без ПДВ-а. На основу прегледа и 

изложених чињеница, а у складу са чланом 105.  Закона о јавним набавкама, Комисија за 

јавну набавку у поступку број 3/1-16/2020-2, предложила је да се одлука о додели 

уговора, за партију 7, додели понуђачу НОВОС ДОО БЕОГРАД, Цара Душана 207, 

Земун. 

 

За партију 8: 

• Понуђач RTC DOO BEOGRAD, Милентиа Поповића 11а., Београд понудио је цену од 

70.800,00 динара без ПДВ-а. Понуђена цена прелази износ процењене вредности набавке 

те се ова понуда одбија као неприхватљива. Такође, понуђач је као гарантни рок навео 12 

месеци, уместо захтеваних 24 месеца, те се и из овог разлога понуда одбија као 

неприхватљива. 

 

За партију 9: 

• Понуђач BIOMEDICA MP DOO BEOGRAD, Лазара Мамузића 26А, Земун понудио је 

цену од 100.000,00 динара без ПДВ-а. Понуђена цена прелази износ процењене вредности 

набавке те се ова понуда одбија као неприхватљива. 

•  Понуђач LABENA DOO BEOGRAD, Зорана Ђинђића 123G, Београд доставио је сву 

тражену документацију и испуњава све услове предвиђене конкурсном документацијом. 

Понућач је понудио цену од 24.934,00 динара без ПДВ-а. На основу прегледа и 

изложених чињеница, а у складу са чланом 105.  Закона о јавним набавкама, Комисија за 

јавну набавку у поступку број 3/1-16/2020-2, предложила је да се одлука о додели 

уговора, за партију 9, додели понуђачу LABENA DOO BEOGRAD, Зорана Ђинђића 123G, 

Београд. 

 

На основу изнетог, а у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), прихватам предлог Комисије и доносим Одлуку као у 

диспозитиву. 

 

Д Е К А Н 

ФАРМАЦЕУТСКОГ ФАКУЛТЕТА 

 

                                            Проф. др Слађана Шобајић 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 

10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за 

заштиту права се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

 

Објавити: Портал јавних набавки и интернет страница наручиоца. 


