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Предмет: Извештај Радне групе за контролу Извештаја о распоређивању опреме 
 
 
 
Решењем бр. 119-01-135/2001-14 од 16.6.2011.год. образована је Радна група за контролу 
Извештаја о распоређивању опреме по Програму обезбеђивања и одржавања 
научноистраживачке опреме и простора за научноистраживачки рад. 
 
Радна група је одржала више састанака на којима је разматрала жалбе и молбе у односу на  
јавно објављени Извештај о распоређивању опреме. У разматрање су узимане и жалбе и 
молбе које нису пристигле у предвиђеном року. Констатовано је да огромна већина молби 
представља кориговање врсте и обима опреме од стране самих руководилаца пројеката 
а у оквиру суме која им је одобрена, и Радна група је у договору са Комисијом за израду 
Извештаја и представницима Министарства, заузела став да се такве молбе прихватају и 
позитивно решавају током самог процеса јавне набавке. У овоме је постигнута и 
сагласност са Јединицом за управљање пројектима, која ће бити задужена за спровођење 
јавне набавке изабране опреме. 
 
После састанака само у свом саставу, тако и састанака заједно са Комисијом која је израдила 
Извештај о распоређивању опреме, као и састанака које су имале поједине под-комисије по 
областима, на завршном састанку одржаном 12.9.2011.године од 13 до 16 часова у 
просторијама Министарства у Његошевој 12, уз присуство помоћника министра наведених у 
адреси, као и представника Јединице за управљање пројектима, Радна група је једногласно са 
Комисијом која је израдила прву верзију Извештаја усвојила да се следеће конкретне измене 
унесу у Извештај: 
 

1. Пројекти: ON 171035 (Физички факултет у Београду) и III 45018 (Институт за физику, 
Београд) су тражили два иста уређаја XRD, под инвентарским бројевима 1280, 
односно 1264. Донета је одлука да се одобре средства за куповину овог уређаја, али 
основне конфигурације у висини од 160.000 евра, а не 300.000 колико је иницијално 
тражено, и то пројекту ON171035 (Милан Дамњановић, Физички факултет) и пројекту 
III 45018 (Зоран Поповић, Институт за физику) у односу 50% : 50%. Уређај ће бити 
смештен у згради Физичког факултета. Установљава се обавеза да се уређај 
равноправно користи од тренутка инсталације.  
После првог тендерског круга, уколико остане средстава (дакле условно одобрење), 
уређај исте вредности (160.000 евра ако остане) биће додељен и пројекту III 45018, и 
биће смештен у Институту за физику, чиме првододељени уређај остаје 100% на 
коришћење Физичком факултету. 
 

2. Пројекат: ON 176021 (Астрономска опсерваторија у Београду); за уређај под 
инвентарским бројем 2641 - роботик телескоп, одобрено је додатних 100.000 евра, 
под условом да се купи телескоп чије је огледало пречника 1,5м. У случају да 
телескоп наведеног пречника не може да се купи у висини укупних средстава, 
горенаведена додатна средства неће бити додељена. 
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3. Пројекат: III 44006 (Математички институт САНУ, Београд); одбијен је захтев за 
куповину уређаја под инвентарским бројем 8893 (уређај за видео конференцију), а 
одобрена је куповина једног од пет тражених сервера (у вредности од 12.600 евра), 
под инвентарским бројем 8891.  

 
4. Пројекат:  ON 175053 (Институт за медицинска истраживања, Београд); одобрена су 

средства за куповину уређаја под инвентарским бројем 9402 (NanoPhotometer Pearl) у 
висини од 8.600 евра. 

 
5. Пројекат: III 43007 (Шумарски факултет, Београд); потврђена је одлука којом су 

одобрена средства у висини од 47.000 евра за куповину уређаја под инвентарским 
бројем 617 (TOC), а одбијен је захтев за куповину уређаја под инвентарским бројем 
615 (LCp-001/B LCpro+complete Broad system). 

 
6. Пројекат: TR 32024 (Институт за физику, Београд); одобрена су средства у висини од 

22.000 евра, искључиво под условом да на тендеру за овај износ, добију 
калибрациони сетови наведени у жалби. 

 
7. Пројекат:  TR 32055 (Факултет техничких наука, Нови Сад); одобрена су средства у 

висини од 20.000 евра (првенствено за по један комад наведен у ставкама 1, 2 и 3 у 
пријави), али је потребно да руководилац пројекта достави сву потребну 
документацију комисији и изјасни се шта тачно набавља. 

 
8. Пројекат: ON 175102 (Медицински факултет, Ниш); поништена је одлука о 

одобрењу средстава за куповину уређаја под инвентарским бројем 9427 (System 
Solutions for Live Cell Imaging under Physiological Conditions), због велике техничке 
грешке руководиоца у пријави пројекта. Уместо реалне цене овог уређаја, 
руководилац је унео десетоструко мањи износ. 

 
9. Пројекат: ON 171020 (Братислав Маринковић); одобрава се куповина Picosecond laser 

pulser-а у вредности од додатних 14.000 евра.  
 

10. Пројекат: ON 171014 (Соња Јовичевић); После првог тендерског круга, уколико 
остане средстава (дакле условно одобрење), одобрава се замена и набавка VUV 
McPherson монохроматора/спектрометра уместо одобреног диодног ласера уз 
додатних 63.000 евра. 

 
 
Пројекти код којих жалбе нису позитивно решене нису приказани у овом извештају. 
Образложење и разлози неприхватања тих жалби дати су у Записнику са састанка од 
12.9.2011.год., као и у материјалима Комисије за израду Извештаја. 
 
С поштовањем, 

Београд, 1.10.2011.год. 

У име Радне групе 
подносилац Извештаја 

 
проф. др Милош Недељковић, 

председник Радне групе 
 


