
Број: 04-5/47 од 20.2.2020. године

На основу члана 64. Закона о високом образовању, а у вези са чланом 39. став 2. Закона 
о јавним набавкама, декан Факултета доноси:

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА: услуге поправке фотокопир апарата и

штампача за потребе Факултета политичких наука у 2020. години 
бр. 04-5/47 од 20.2.2020. године

1. Понуђачу “ЈАП ТРАДЕ д.о.о”, Булевар Зорана Ђиђића 193/20, Нови Београд - 
додељује се набавка услуга на које се не примењује Закон о јавним набавкама: 
услуге поправке фотокопир апарата и штампача за потребе Факултета 
политичких наука у 2020. години  години. 
Матични број: 06205402, ПИБ: 100836340 

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 12.2.2020. године донео Одлуку о покретању поступка  
набавке на коју се не примењује Закон о јавним набавкама број: 04-5/45.

Позив за достављање понуда објављен је на интернет страници наручиоца дана
12.2.2020. године и послат на адресе тројици Понуђача и то: ЈАП Траде доо из Београда,
Expert Comany доо из Београда и Симпекс  Омни доо, Београд.

У року за подношење понуда пристигле су две понуде и то: ЈАП Траде доо из 
Београда, Дикти лине доо,Београд.

Констатовано је да су понуде комплетне и да су пристигле у року.
Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.
1. ЈАП ТРАДЕ, Булевар Зорана Ђиђића 193/20, Нови Београд, укупне вредности 

9.300,00 динара без ПДВ-а,
2. ДИКТИ ЛИНЕ, Алексе Ненаодвића 24, Београд, укупне вредности 12.000,00 

динара без ПДВ-а,

Ову одлуку доставити понуђачима и архиви.
2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:

Набавка је планирана и у финансијском плану и плану јавних набавки за 2020. 
годину, у укупном износу од 400.000,00.-динара без пдв-а. 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА

Проф. др Драган Р. Симић
Доставити:

- објавити на интернет страни Факултета

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ -
 ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

Београд 11040, Јове Илића 165, Србија
Телефон: (+ 381 11) 309-29-99

Факс: (+ 381 11) 2491-501
Е-пошта: fpn@fpn.bg.ac.rs;  Презентација: www.fpn.bg.ac.rs


