
 

 

                  На основу члана 36. став 11. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/12), 

                  Републичка изборна комисија, објављује 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ  ПОСТУПКА БЕЗ 

ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ЈН БР. 1/14 
 

Назив наручиоца Република Србија – Републичка изборна комисија 

Адреса наручиоца Краља Милана 14, Београд 

Интернет страница 

наручиоца 
www.parlament.rs 

Врста наручиоца Државни орган 

Број и датум доношења 

одлуке 

02 бр. 404-20/14-08 од 04.02.2014. године 

Врста предмета Добра 

Основна обележја добара, 

назив и ознака из општег 

речника набавки: 

Јавна набавка број 1/14  - набавка и испорука у седиште Републичке 

изборне комисије  5000 УВ лампи и 17500 флашица спреја за обележавање 

прста бирача за спровођење избора за народне посланике. Набавка је 

обликована у две партије: 

- Партија 1 - Набавка 5000 УВ лампи, 

 ознака из ОРН: 31520000 – лампе и друга светлећа тела,  

- Партија 2  -Набавка  17500 флашица спреја за обележавање прста бирача 

зa спровођење избора за народне посланике, 

ознака из ОРН: 22600000 - мастило 

Основ за примену 

преговарачког поступка 

и подаци који 

оправдавају његову 

примену: 

Члан 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. 

Председник Републике Србије, донео је 29. јануара 2014. године Одлуку о 

расписивању избора за народне посланике за 16. март 2014. године  

(„Службени гласник РС“ бр. 8/14). С обзиром на кратак рок од дана 

расписивања до дана одржавања избора, не постоји могућност за поступање 

у роковима одређеним за отворени, или рестриктивни поступак. 

Пароцењена вредност 

јавне набавке: 

за Партију 1:    5.000.000,00 

за Партију 2:  20.500.000,00 

Број примљених понуда: 1 

Највиша и  најнижа 

понуђена цена: 

/понуда прихватљива/ 

за Партију 1:   3.975.000,00 

за Партију 2: 19.862.500,00 

Основни подаци о 

понуђачу  и понуди којој 

је додељен уговор 

За партију 1 и за партију 2 - „MASTER TEAM“ d.o.o. Београд, Земунска 22  

Мат.број:  07793880; ПИБ: 100093505 шифра делатности: 4666 

 

Период важења уговора годину дана 

Подаци о начину и року 

за подношење захтева за 

заштиту права 

    Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10  

(десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, 

сходно члану 149. Став 7. Закона о јавним набавкама. 

 

 

У Београду,  06. 02. 2014. године   
                                                                              

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 


