
НАРОДНА  БИБЛИОТЕКА  ,, РАДИСЛАВ  НИКЧЕВИЋ,, ЈАГОДИНА             

                      35000 ЈАГОДИНА , КНЕГИЊЕ  МИЛИЦЕ 2-4,  

                                тел/факс 035/244-580  *  035/221-817 
                              e-mail nbjag  @ptt.rs    ivanacvet64@gmail.com                                      
                                                www.jabooka.org.rs
                                        текући рачун 840-44664-93            зав. бр. 952 / 30.11.2015.
                                   МБ: 07127227      ПИБ:101325952
На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, бр. 124/12,14/15
и  68/15),  а  на  основу  овлашћења  из  члана  34.  Статута,  директор  Народне
библиотеке „Радислав Никчевић“ Јагодина, доноси дана   30.11.2015. године 

О Д Л У К У
о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности

 ЈН брoj 2/2015 
ОРН:Књиге за библиотеке-  22113000

             У поступку јавне набавке мале вредности ЈН брoj 2/2015 , ОРН:Књиге за 
библиотеке-  22113000-   набавка  књига за потребе Библиотеке према списку 
из Конкурсне документације у којој су таксативно наведени наслови књига, 
аутори и број примерака,  додељује се уговор понуђачу  :
ИП КАИРОС   Белило29,21205 Сремски Карловци, ПИБ:101422708
Мб:08374732   (заведена  у Библиотеци: 946 од 26.11.2015. (09,45) ;заведена код
Понуђача:     1598  од 25.11.2015) ,   лице овлашћено за потписивање уговора
Ђорђе Косијер  
Понуђена цена без ПДВ-а: 151.423,56 динара
(износ ПДВ-а – 15.142,36 динара)
Понуђена цена са ПДВ-ом: 166.565,92 динара

О б р а з л о ж е њ е
        -Наручилац је , на основу Одлуке о покретању поступка  јавне набавке 
мале вредности, ЈН2/2015(бр. Одлуке 860 од 09.11.2015. која има за предмет 
набавку добара - ОРН:Књиге за библиотеке-  22113000 - набавка  књига за 
потребе Библиотеке , по Конкурсној документацији у којој су таксативно 
наведени наслови књига, аутори и број примерака ( 23-25.стр.) 

– Процењена вредност јавне набавке  200.000,00 динара без пдв-а.

          Подаци о економској класификацији из Финансијског плана за 2015.годину
: 515121 – Књиге 500.000 (буџет) + 1.000.000 (сопствена средства) = 1.500.000
План набавки за 2015. годину – План јавних набавки:Добра- Редни број:1.1.2-
јнмв-процењена вредност 200.000 без пдв-а (220.000 са пдв-ом)
Средства за предметну набавку ће бити обезбеђена из буџетских средстава( 01)
       Дана  18.11.2015.године, путем поште је упућен Позив за прикупљање понуда и
Конкурсна  документација (обезбеђен  доказ  о  пријему  –  повратнице)  следећим
потенцијалним  понуђачима:1. Књижаре  ВУЛКАН д.о.о.  Сремска  2,  110000
Београд ;2. ДЕЛФИ књижаре д.о.о. , Ресавска 33 (Булевар краља Александра 62 за
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пријем поште), 11000 Београд и 3. МАКАРТ д.о.о.Милутина Миланковића 150 /27
(Ресавска 30/2 за пријем поште), 11000 Београд
  Истог дана , 18.11.2015.године за предметну јавну набавку мале вредности   ЈН
2/2015   објављени  су Позив за прикупљање понуда и Конкурсна документација на
Порталу управе за јавне набавке,као и на  интернет страници Народне библиотеке у
Јагодини www.jabooka.org.rs .              
Благовремено - до дана и сата назначеног у Позиву и Конкурсној документацији  –
до 26.11.2015. у   12,00 часова, пристигло је 5  понуда   понуђача:     
1)             Број и датум     под којим је понуда зведена  :

Заведена у Библиотеци:      927 од 23.11.2015. (09,30)   
          Заведена код Понуђача:    2011/2015  од 20.11.2015
Назив или шифра понуђача: 
МАКАРТ  д.о.о.  Милутина  Миланковића  150/27  ,110000  Београд  ,
ПИБ:105184104
Мб:20337524
Понуђена цена без ПДВ-а: 177.911,10 динара
Понуђена цена са Пдв-ом: 195.702,21 динара
Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума (уколико две или 
више понуда имају исту најнижу понуђену цену): 
Рок испоруке књига: 10 дана од дана закључења уговора
Други подаци из понуде –који нису елементи критеријума(рок 
плаћања,рок важења понуде и рок за замену књига):
-рок плаћања: 20 дана од дана испоруке робе и испоставе фактуре
-рок за замену књига:  5 дана од дана примопредаје књига
-рок важења понуде :30 дана од дана отварања понуде

2)             Број и датум     под којим је понуда зведена  :
Заведена у Библиотеци:      941 од 25.11.2015. (12,20)   

          Заведена код Понуђача:    1  од 23.11.2015
Назив или шифра понуђача: 
Књижаре ВУЛКАН  д.о.о. Сремска 2 ,110000 Београд , ПИБ:106614339
Мб:20644834
Понуђена цена без ПДВ-а: 157.776,86 динара
Понуђена цена са Пдв-ом: 173.554,54 динара
Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума (уколико две или 
више понуда имају исту најнижу понуђену цену): 
Рок испоруке књига: 10 дана од дана закључења уговора
Други подаци из понуде –који нису елементи критеријума(рок 
плаћања,рок важења понуде и рок за замену књига):
-рок плаћања: 30 дана од дана испоруке робе и испоставе фактуре
-рок за замену књига:  5 дана од дана примопредаје књига
-рок важења понуде :30 дана од дана отварања понуде

3)             Број и датум     под којим је понуда зведена  :
Заведена у Библиотеци:      945 од 26.11.2015. (09,45)   

          Заведена код Понуђача:    325  од 25.11.2015



Назив или шифра понуђача: 
ИП ЕПОХА д.о.о. Нићифора Максимовића 52 ,31210 Пожега , ПИБ:101813534
Мб:07393687
Понуђена цена без ПДВ-а: 155.706,17 динара
Понуђена цена са Пдв-ом: 171.276,79 динара
Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума (уколико две или 
више понуда имају исту најнижу понуђену цену): 
Рок испоруке књига: 10 дана од дана закључења уговора
Други подаци из понуде –који нису елементи критеријума(рок 
плаћања,рок важења понуде и рок за замену књига):
-рок плаћања: 20 дана од дана испоруке робе и испоставе фактуре
-рок за замену књига:  5 дана од дана примопредаје књига
-рок важења понуде :30 дана од дана отварања понуде

4)             Број и датум     под којим је понуда зведена  :
Заведена у Библиотеци:      946 од 26.11.2015. (09,45)   

          Заведена код Понуђача:    1598  од 25.11.2015
Назив или шифра понуђача: 
ИП КАИРОС   Белило29,21205 Сремски Карловци, ПИБ:101422708
Мб:08374732
Понуђена цена без ПДВ-а: 151.423,56 динара
Понуђена цена са Пдв-ом: 166.565,92 динара
Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума (уколико две или 
више понуда имају исту најнижу понуђену цену): 
Рок испоруке књига: 10 дана од дана закључења уговора
Други подаци из понуде –који нису елементи критеријума(рок 
плаћања,рок важења понуде и рок за замену књига):
-рок плаћања: 20 дана од дана испоруке робе и испоставе фактуре
-рок за замену књига:  5 дана од дана примопредаје књига
-рок важења понуде :30 дана од дана отварања понуде

5)             Број и датум     под којим је понуда зведена  :
Заведена у Библиотеци:      947 од 26.11.2015. (09,45)   

          Заведена код Понуђача:    1500284  од 25.11.2015
Назив или шифра понуђача: 
ДЕЛФИ  књижаре д.о.о. Ресавска 33 ,110000 Београд , ПИБ:105951900
Мб:20499753
Понуђена цена без ПДВ-а: 154.049,67 динара
Понуђена цена са Пдв-ом: 169.454,67 динара
Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума (уколико две или 
више понуда имају исту најнижу понуђену цену): 
Рок испоруке књига: 10 дана од дана закључења уговора
Други подаци из понуде –који нису елементи критеријума(рок 
плаћања,рок важења понуде и рок за замену књига):
-рок плаћања: 20 дана од дана испоруке робе и испоставе фактуре
-рок за замену књига:  5 дана од дана примопредаје књига



-рок важења понуде :30 дана од дана отварања понуде
Неблаговремених  понуда није било.
Недостатака понуда није било.

- Комисија је после стручне оцене пристиглих понуда, констатовала да су
благовремено примљене понуде:__
1. понуда - МАКАРТ д.о.о.  Београд -_прихватљив  a у смислу чл. 3. 
став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама .
2.понуда- КњижареВУЛКАН  д.о.о. ,Београд -_прихватљив  a у смислу
чл. 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама
3.понуда- ИП ЕПОХА д.о.о.   Пожега -  прихватљив  a у смислу  чл. 3.
став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама
4. понуда - ИП КАИРОС,Сремски Карловци - прихватљив  a у смислу
чл. 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама
5.понуда - ДЕЛФИ  књижаре д.о.о. , Београд -прихватљив  a у смислу
чл. 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама

-  Комисија  је  после  стручне  оцене  пристиглих  прихватљивих   понуда, у
смислу  чл.  3.  став  1.  тачка  33.  Закона  о  јавним  набавкама,a према
критеријуму за оцењивање понуда ,а то је најнижа понуђена цена без пдв-а ,
предложила  директору  да  закључи  уговор  са  најповољнијим  понуђачем
(Извештај Комисије бр.950 од 27.11.2015. ): 

     ИП КАИРОС  ,  Белило29, 21205 Сремски Карловци, ПИБ:101422708
Мб:08374732   (заведена  у Библиотеци: 946 од 26.11.2015. (09,45) ;заведена код
Понуђача:  1598  од 25.11.2015) ,  лице овлашћено за потписивање уговора Ђорђе
Косијер  
Понуђена цена без ПДВ-а: 151.423,56 динара
(износ ПДВ-а – 15.142,36 динара)
Понуђена цена са ПДВ-ом: 166.565,92 динара

-Законски рок за закључење уговора је  -  8 дана од истека рока за подношење
захтева за заштиту права  у складу са  Закона о јавним набавкама . 
На основу свега напред наведеног, а по предлогу Комисије, наручилац је одлучио
као у изреци ове Одлуке.

Правна поука: Против ове Одлуке Понуђач може Републичкој комисији за 
заштиту права и Наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од 
дана објављивања исте на Порталу јавних набавки и службеном сајту Библиотеке 
www.jabooka.org  .rs., у складу са чл. 149. Закона о јавним набавкама РС.
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