
Наручилац: Завод за културу војвођанских Хрвата 
Адреса: Лазе Мамужића бр. 22, 24 000 Суботица 
Врста наручиоца: правно лице (чл. 2. ст. 1. тач. 2) подтачка (2) Закона о јавним 
набавкама) 
ПИБ: 105710745 
МБ: 08891664 
 
 
Број: 3-11/2016 
Дана: 07. 07. 2016. 
 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда за јавну 
набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 01/2016 заведеног 
под бр. 3-10/2016 од дана 07. 07. 2016. године равнатељ дана 07. 07. 2016. доноси 
следећу: 
 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
Скенер са додатном опремом (фото апарати) за скенирање књига у циљу 
дигитализације баштине (назив: Скенери за рачунаре, ознака: 30216110) 

ЈНМВ 01/2016 
  
Усваја се Извештај Комисије за јавну набавку ЈНМВ 01/2016 о стручној оцени 
понуда бр. 3-10/2016 од дана 07. 07. 2016. године и закључује се уговор о јавној 
набавци са најповољнијим понуђачем: 
 
 
„ПИС – Пословно информациони системи“ д.о.о., Симина бр. 1, 11000 Београд, 

МБ: 07527578, ПИБ: 100045452. 
 
 

Образложење 
 

Равнатељ је дана 22. 06. 2016. године донео Одлуку о покретању поступка  ЈНМВ 
01/2016 заведену под бројем 3-3/2016, процењене вредности од 920.000,00 динара. 
Истовремено са доношењем наведене одлуке равнатељ је донео Решење о 
формирању Комисије за ЈНМВ 01/2016 заведено под бројем 3-4/2016 од дана  
22. 06. 2016. године. 
 
Предмет јавне набавке  ЈНМВ 01/2016 су добра – Скенер са додатном опремом 
(фото апарати) за скенирање књига у циљу дигитализације баштине (назив: 
Скенери за рачунаре, ознака: 30216110). 
 
Процењена вредност јавне набавке износи 920.000,00 динара без ПДВ-а. 
 



Приликом отварања понуда дана 06. 07. 2016. године са почетком у 14:30 часова, 
Комисија је констатовала да је благовремено пристигла 1 (једна) понуда  
понуђача:  
 
„ПИС – Пословно информациони системи“ д.о.о., Симина бр. 1, 11 000 Београд, 
МБ: 07527578, ПИБ: 100045452, заведена код наручиоца под бројем 3-8/2016 од 
дана 05.07.2016. године у 10:20 часова. 
 
Неблаговремених понуда није било.  
 
Приликом стручне оцене понуда дана 07. 07. 2016. године Комисија је 
константовала да је  пристигла понуда одговарајућа и прихватљива.  

 
Критеријум за доделу уговора о јавној набавци ЈНМВ 01/2016 је „најнижа 
понуђена цена“.  
 
Комисија за јавну набавку ЈНМВ 01/2016 је на основу стручне оцене понуда 
констатовала да је понуда понуђача  „ПИС – Пословно информациони системи“ 
д.о.о., Симина бр. 1, 11 000 Београд, МБ: 07527578, ПИБ: 100045452 у којој је 
понуђена цена 897.760,00 динара без ПДВ-а, једина а самим тим и најповољнија. 
 
Овлашћено лице наручиоца односно равнатељ усвојио је предлог Комисије за јавну 
набавку ЈНМВ 01/2016 и одлучио као у изреци ове одлуке. 
 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети Захтев за заштиту права у 
року од 5 (пет) дана од дана објављивања ове одлуке на Порталу јавних набавки. 
 
 
       Равнатељ: 
 
 
       __________________________ 
       Томислав Жигманов 
 
 
 
ДНА:  
- Председнику Комисије за јавне набавке 
- Равнатељу 
- Архиви                                      
        


