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На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, број 91/19) и члана 51. Правилника о ближем уређењу планирања набавки, спровођења 

поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама, бр. 69/20 од 10.08.2020. године,  

директор доноси 

  

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

24/2022 – Техника за пословни простор 

 

У поступку набавке добара, број 24/2022 – Техника за пословни простор, за коју је позив 

понуђачима упућен дана 16.12.2022. године, уговор се додељује понуђачу: GIGATRON 

EKSPORT-IMPORT, PRODAJA I SERVIS RAČUNARA NA VELIKO I MALO DOO 

BEOGRAD (ČUKARICA), КИРОВЉЕВА 17, БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА), матични број: 

17479946, ПИБ: 102778428, понуда од 20.12.2022. године, заведена код наручиоца под бројем 

110N-4/22 од 20.12.2022. године, која је оцењена као најповољнија. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 15.12.2022. године донео Одлуку о спровођењу поступка набавке добара, 

бр. 110N-2/22 –БП 24/2022 – Техника за пословни простор. 

  

Предмет набавке су добра. 

 

Набавка добара предвиђена је интерним планом набавки на које се закон не примењује 

Завода за културу војвођанских Русина за 2022. годину, под редним бројем 24 – Техника за 

пословни простор. 

 

Процењена вредност набавке: 900.000,00 динара са ПДВ-ом, односно 750.000,00 динара без 

ПДВ-а.  

 

Реализација ове набавке не подлеже Закону о јавним набавкама на основу члана 27. Закона о 

јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019), којим је прописано да наручилац није 

дужан да примењује одредбе закона којим се уређују јавне набавке, на набавку добара, 

услуга и спровођење конкурса за дизајн чија је процењена вредност мања од 1.000.000,00 

динара и набавку радова чија је процењена вредност мања од 3.000.000,00 динара.    

 

Позив за достављање понуда je дана 16. децембра 2022. године, упућен следећим 

понуђачима: 

1) Gigatron doo, e- mail: pravnalica@gigatronshop.com 

2) Tehnomanija doo, e-mail: corporate@tehnomanija.rs 

3) Dr Techno, e-mail: web.prodaja@drtechno.rs 
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Понуде су захтеване на бази следећих елемената: 
 

Ред. 

број 
Опис добара са карактеристикама Једин. мере Количина  

1.  
Стаклокерамичка уградна плоча са две рингле, сензорско 

управљање  
ком 1 

2.  Микроталасна самостојећа, боја: црна ком 1 

3.  Машина за прање судова, уградна, ширина: 60 cm ком 1 

4.  
Уградни фрижидер са једним вратима, висина до 83cm, 

капацитет преко 130l, самоотапајући 
ком 1 

5.  
Уградни фрижидер са једним вратима, са делом за замрзивач 

висина до 83cm, капацитет преко 110l, самоотапајући 
ком 1 

6.  Кувало за воду, капацитет посуде преко 1,5l, боја Inox / провидна ком 1 

7.  
Aпарат за espresso кафу, кафа у зрну, опција млевења зрна, 

бокал за млеко, снага 1500w, притисак пумпе 15 bar 
ком 1 

8.  
Smart TV, дијагонала екрана 65'', резолуција 4K Ultra HD 3840 x 

2160, произвођач LG „или одговарајући“ 
ком 1 

9.  Подни носач за TV, дијагонале до 70'', носивост до 40kg ком 1 

10.  
Smart TV, дијагонала екрана 55'', резолуција 4K Ultra HD 3840 x 

2160, произвођач LG „или одговарајући“ 
ком 1 

11.  Зидни носач за TV, дијагонала екрана до 65'', носивост до 25kg ком 1 

12.  
Лаптоп, дијагонала екрана 15.6", procesor minimum Intel Core i3, 

ram memorija min 8GB, 256GB SSD, OS Window 10 
ком 1 

13.  Магнетна табла, бела, 90x60 cm ком 2 

14.  Индукциони решо 2000W ком 1 

15.  Бежични миш, сензор оптички, боја: розе  ком 2 

16.  Апарат за воду, славина за топлу и хладну воду, боја: сива ком 2 

17.  
Усисивач са посудом за прашину, снага мотора преко 2000 W (по 

новом 900 W) 
ком 1 

18.  Тостер, снага 850 W, боја: бела/inox ком 1 

19.  
Мултифункционални штампач, произвођач HP „или 

одговарајући“, ласер, боја штампе: моно, формат A4, Wi-Fi 

повезивање, аутоматско двострано штампање  

ком 1 

 

БЛАГОВРЕМЕНО, односно до дана 20. децембра 2022. године, до 15,00 часова, 

приспеле су понуде следећих понуђача, које су на основу записника о отварању понуда, 

рангиране на основу понуђене цене: 
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Ред. 

број 
Назив понуђача Број понуде 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом  

1 

GIGATRON EKSPORT-IMPORT, PRODAJA I 

SERVIS RAČUNARA NA VELIKO I MALO DOO 

BEOGRAD (ČUKARICA), КИРОВЉЕВА 17, 

БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА), матични број: 17479946, 

ПИБ: 102778428 

110N-4/22 од 

20.12.2022. 

године 
610.854,18 733.025,00 

 

На основу наведеног решено је као у диспозитиву. 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Директор 

 

_____________________ 

Саша Сабадош 


