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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 3/1-17/2020-10 

Датум: 20.08.2020. године 

Б е о г р а д 

 

На основу члана 109. 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 

oтвореном поступку јавне набавке број 3/1-17/2020-2, доносим: 

 

О Д Л У К У 

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  

 

ОБУСТАВЉА СЕ отворени поступак јавне набавке добара – потрошни лабораторијски 

материјали, број 3/1-17/2020-2, ПАРТИЈЕ 4 и 11. 

    

О б р а з л о ж е њ е 

 

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 3/1-17/2020-2 од 29.06.2020. 

године, покренут је отворени поступак јавне набавке број 3/1-17/2020-2 за набавку добара - 

потрошни лабораторијски материјали. Назив и ознака из општег речника набавки је: 

38437000 - лабораторијске пипете и прибор, 33140000 - медицински потрошни материјал. 

Процењена вредност ове јавне набавке износи 1.851.000,00 динара без пореза на додату 

вредност. Предмет ЈН је обликован у једанаест партија: 

I партија  

ОРН: 33140000 - медицински потрошни материјал 

Процењена вредност:  236.000,00 динара без ПДВ-а 

II партија  

ОРН: 38437000 - лабораторијске пипете и прибор, 33140000 - медицински потрошни 

материјал 

Процењена вредност:  102.000,00 динара без ПДВ-а 

III партија  

ОРН: 33140000 - медицински потрошни материјал 

Процењена вредност:  300.000,00 динара без ПДВ-а 

IV партија  

ОРН: 33140000 - медицински потрошни материјал 

Процењена вредност:  11.600,00 динара без ПДВ-а 

V партија  

ОРН: 33140000 - медицински потрошни материјал 

Процењена вредност:  378.200,00 динара без ПДВ-а 

VI партија  

ОРН: 38437000 - лабораторијске пипете и прибор, 33140000 - медицински потрошни 

материјал 

Процењена вредност:  61.200,00 динара без ПДВ-а 

VII партија  

ОРН: 33140000 - медицински потрошни материјал 

Процењена вредност:  409.000,00 динара без ПДВ-а 

VIII партија  

ОРН: 33140000 - медицински потрошни материјал 

Процењена вредност:  315.000,00 динара без ПДВ-а 

IX партија  
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ОРН: 33140000 - медицински потрошни материјал 

Процењена вредност:  12.000,00 динара без ПДВ-а 

X партија  

ОРН: 33140000 - медицински потрошни материјал 

Процењена вредност:  12.000,00 динара без ПДВ-а 

XI партија  

ОРН: 33140000 - медицински потрошни материјал 

Процењена вредност:  14.000,00 динара без ПДВ-а 

 

Комисија за јавну набавку број 3/1-17/2020-2 (у даљем тексту: Комисија) је утврдила да су за 

ову јавну набавку, до 18.08.2020. 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. 07-97-850 7 и 9 

 

SUPERLAB DOO, Булевар Милутина 

Миланковића 25, Београд  

17.08.2020. 08:50 

2. 07-98-1400 8 SINOFARM DOO BEOGRAD, Косте 

Нађа 31, Београд 

17.08.2020. 14:00 

3. 07-99-832 1, 5, 6, 8 и 9 МC LATRA DOO, Херцеговачка 3, 

Земун 

18.08.2020. 08:32 

4. 07-100-840 1, 2, 3, 7 и 

10 

ALFAMED DOO BEOGRAD, 

Љубомира Стојановића бр. 3, Београд 

18.08.2020. 08:40 

 

Комисија је спровела отварање приспелих понуда дана 18.08.2020. године почев од 11:30 

часова, о чему је вођен записник. 

 

Комисија је након отварања и прегледа достављених понуда утврдила следеће: 

 

За партију 4 и 11 нису пристигле понуде. 

 

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

набавкама, Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-17/2020-2, предложила је да се за 

партије 4 и 11 донесе одлука о обустави поступка. 

 

На основу изнетог, а у складу са чланом 109. 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 
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за 

заштиту права у року од десет 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. 


