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   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА 
        02 Број 404-83/19-9 
        06.02.2020. године 
               Београд 
 
 

  

На основу члана 34. Закона о избору народних посланика („Сл. гласник РС“, бр.35/00, 57/03 - одлука УС, 72/03 

- др. закон, 18/05 - др. закон, 101/05 - др.закон, 28/11- одлука УС и 36/11), члана 108. Закона о јавним 

набавкама и Извештаја о стручној оцени понуда у поступку јавне набавке РИК ЈН 2/19, Републичка изборна 

комисија, на седници одржаној 06.02.2020. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ДОБАРА), РИК ЈН  бр. 2/19 

 

 

1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ Групи понуђача коју чине „Дигитрон ист“ д.о.о., Цара Лазара 3, Београд, 

носилац посла и „Информатика“ АД Београд (Стари Град), Јеврејска 32. Београд, члан Групе, број 

понуде 10/20 од 27.01.2020. године, код наручиоца заведена под бројем 02 број 404-83/19-6 од 

27.01.2020. године. 

 

2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од  три дана од 

дана њеног доношења. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 02.12.2019. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 02 број 404-83/19  за 

набавку добaра – Набавка А3 скенера, РИК  ЈН бр. 2/19.  

Наручилац је позив за подношење понуда и конкурсну документацију за предметну набавку објавио на 

Порталу  јавних набавки и интернет страници Републичке изборне комисије. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је једна  понуда. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 02 број 404-83/19-

7 од 27.01.2020. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и изради Извештаја о 

стручној оцени понуда 02 број  404-83/19-8 од 27.01.2020. године, у коме је констатовала следеће: 

 

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки: 

Предмет јавне набавке број РИК ЈН бр. 2/19 су добра – Набавка А3 скенера. 
Ознака из општег речника јавних набaвки: 38520000 – Скенери  

   

2. Процењена вредност јавне набавке укупно: 
 Процењена вредност јавне набавке износи  33.000.000,00  динара без ПДВ-а. 
 

3. Дана 27.12.2019. године, наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Републичке изборне комисије. 

 

4. Укупан број поднетих понуда и основни подаци о понуђачима: 

 Благовремено, до 10,00 часова, до дана 27.01.2020. године, пристиглa je једна заједничка понуда и то: 
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Број под којим је 

понуда заведена 

П о н у ђ а ч 

(назив, улица , број и место)

 

датум пријема час пријема 

02 бр. 404-83/19-6 
           Понуда бр. 1 

Заједничка понуда групе понуђача: 
-   „Дигитрон ист“ д.о.о., Цара Лазара 3, 
Београд и 
- „Информатика“ АД Београд (Стари 
Град), Јеврејска 32. Београд 

27.01.2020. год. 9:17 

 
       Констатује се да није било неблаговремених понуда.  
 

       Основни подаци о Групи понуђача (назив понуђача, односно шифра понуђача): 

 Носилац посла: „Дигитрон ист“ д.о.о., Цара Лазара 3, Београд, матични број 06297145, ПИБ  100255582; 
Члан Групе: „Информатика“ АД Београд (Стари Град), Јеврејска 32. Београд, матични број 07024592, ПИБ 
100001716. 
 
Отварање благовремено приспелe понудe обављено је јавно, дана 27.01.2020. године, у просторијама 

Народне скупштине Републике Србије, Краља Милана 14, са почетком у 11,00 часова, о чему је 

састављен Записник 02 број 404-83/19-7.  

 

 5. Анализа понуде 

Након разматрања понуде, Комисија за јавну набавку утврдила је следеће: 

- да је заједничка понуда Групе понуђача коју чине „Дигитрон ист“ д.о.о., Цара Лазара 3, Београд, 

носилац посла, и „Информатика“ АД Београд (Стари Град), Јеврејска 32. Београд, члан Групе, број 

понуде 10/20 од 27.01.2020. године, код наручиоца заведена под бројем 02 број 404-83/19-6 од 27.01.2020. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 

 

Прегледом заједничке понуде коју је доставила Група понуђача коју чине „Дигитрон ист“ д.о.о., Цара 

Лазара 3, Београд, носилац посла, и „Информатика“ АД Београд (Стари Град), Јеврејска 32. Београд, члан 

Групе, утврђено је да је понуда у целини  припремљена у складу са техничком спецификацијом, 

захтевима наручиоца и да садржи све доказе који се односе на испуњеност обавезних и додатних услова 

из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама коју су предвиђени конкурсном документацијом. 

 

 6. Критеријум за оцењивање понуда 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 

Прихватљиве понуде наручилац рангира применом критеријума најнижа понуђена цена. 

 

      7. Преглед прихватљиве понуде: 
 

Број под којим је 

понуда заведена 
Назив и седиште понуђача 

Начин на који 

понуђач наступа и 

број понуде 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Рок 

испоруке 

добара 

Рок 

важења 

понуде 

 

02 бр. 404-83/19-6 

    Понуда бр. 1 

Заједничка понуда групе 
понуђача: 
-   „Дигитрон ист“ д.о.о., 
Цара Лазара 3, Београд – 
носилац посла и 
- „Информатика“ АД 
Београд (Стари Град), 
Јеврејска 32. Београд 

Заједничка понуда 

бр. понуде 10/20 

од 27.01.2020.год. 

32.886.954,00 45 70 

 
 

 8. Назив, односно име понуђача чије је понуда најповољнија 

Комисија је, након стручне оцене понуда, утврдила да је најповољнија заједничка понуда Групе понуђача 

коју чине „Дигитрон ист“ д.о.о., Цара Лазара 3, Београд, носилац посла, и „Информатика“ АД Београд 
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(Стари Град), Јеврејска 32. Београд, члан Групе, број понуде 10/20 од 27.01.2020. године, код 

наручиоца заведена под бројем 02 број 404-83/19-6 од 27.01.2020. године, понуђенe укупне  цене у износу 

од 32.886.954,00 динара без ПДВ-а, односно 39.464.344,80 динара са ПДВ-ом. 

 

Комисија је предложила наручиоцу да уговор у поступку јавне набавке добара – Набавка А3 скенера, 

додели Групи понуђача коју чине „Дигитрон ист“ д.о.о., Цара Лазара 3, Београд, носилац посла, и 

„Информатика“ АД Београд (Стари Град), Јеврејска 32. Београд, члан Групе. 

 

Одговорно лице наручиоца је прихватило предлог Комисије за јавну набавку о избору најповољније 

понуде и  на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора као у диспозитиву. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за  

заштиту права у року од 10  дана од дана објаве исте  

на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу,  

а копија се истовремено доставља Републичкој комисији  

за заштиту права у поступцима јавних набавки.   

                                                               

                                                                                                           

                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                            

                                                                                                                      ____________________________ 

           Владимир Димитријевић 

Д о с т а в и т и  

 Одељењу за буџетске и финансијско- 

рачуноводствене послове 

 Одсеку за јавне набавке 

 Писарници РИК-а    


