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Република Србија 

Библиотека ,,Вук Караџић,, 

Књаза Милоша 161 

А л е к с и н а ц 

Број:81/19 

Датум:12.07.2019. 

 

 

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

број 124/12, 14/15 и 68/15) Директор Библиотеке ,,Вук Kараџић,, Алексинац доноси 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА-  НАБАВКА 

КЊИГА 

ЈНМВ-1/2019 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР за јавну набавку мале вредности добара -  књиге 

- за партију I - понуђачу Лагуна доо Београд, ул. Ресавска 33, ПИБ: 102016688, 

матични број: 17414844 ,   у свему према понуди  , код Наручиоца заведена под бројем:  

18/19 од 03.07.2019. године, 

- за партију II - понуђачу Радња за издавачке делатности , промет робе на велико  и 

мало „ Пинна Нотабене“  Ниш  , ул. Стевана Немање 29/20, ПИБ:108858342, матични 

број: 63752908 ,  у свему према понуди , код Наручиоца заведена под бројем: 73/19 од 

10.07.2019. године. 

- за партију III – понуђачу Макарт доо Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 158,  

ПИБ: 105184104, матични број: 20337524 , у свему према понуди , код Наручиоца 

заведена под бројем:  72/19  од 10.07.2019. године, 

- за партију IV – понуђачу Предузеће за производњу трговину и услуге Чаробна 

књига доо Београд, ул. Мике Аласа бр. 36, ПИБ: 103137396, матични број: 17517031, у 

свему према понуди , код Наручиоца заведена под бројем:  23/19  од 05.07.2019. године, 

- за партију V – понуђачу  Пчелица издаваштво доо Чачак, ул. Колубарска бр. 4, ПИБ: 

109795705, матични број: 21244287, у свему према понуди , код Наручиоца заведена под 

бројем:  17/19  од 02.07.2019. године, 

-  за партију VI – понуђачу ИКП Евро боок Београд, ул. Димитрија Туцовића бр. 41, 

ПИБ: 100300518, матични број: 07459874  , у свему према понуди , код Наручиоца 

заведена под бројем:  71/19  од 09.07.2019. године, 

- за партију VII – понуђачу Орфелин издаваштво  Нови Сад, ул. Косовска бр.  23, ПИБ: 

104985138, матични број: 20284919  , у свему према понуди , код Наручиоца заведена под 

бројем:  22/19  од 05.07.2019. године, 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 01.07.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке добара: ЈНМВ 1/2019 

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца дана 01.07.2019. године. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању 

понуда, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је приступила стручној оцени понуда, 

датој у Извештају од 11.07.2019. године. 

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

1.  „ 1. Предмет и процењена вредност јавне набавке: 

 

2.  Предмет јавне набавке су добра-набавка књига . 

 

Назив и ознака из општег речника набавке:  22113000-књиге за библиотеке  

 

Предмет јавне набавке мале вредности је обликован у 7 (седам) партија 

 

3. Процењена вредност јавне набавке , без обрачунатог ПДВ-а укупно износи  

595.000,00 динара.  
 

 - за партију I……………………..    205.000,00     динара  

- за партију II....................................  106.000,00      динара 

- за партију III………………………  121.000,00    динара 

- за партију IV………………………. 62.000,00    динара 

- за партију V ………………………. 52.000,00    динара 

-за партију VI…………………….......29.000,00    динара 

- за партију VII……………………… 20.000,00   динара 

  

4. У поступку јавне набавке  учествовало је 7 понуђача. 

 

5. Основни подаци о понуђачима: 

 

Р. 

бр.  

Назив и седиште понуђача/ 

шифра понуђача  

Назив и седиште понуђача из 

групе понуђача  

Назив и седиште 

подизвођача  

1.    Пчелица издаваштво доо, Чачак       

2.     Лагуна доо, Београд       

3.  Орфелин издаваштво, Нови 

Сад 

      

4. Пинна Нотабене, Ниш   

5. Чаробна књига доо, Београд   

6. Евро боок, Београд   

7. Макарт доо, Београд   

 Неблаговремених понуда није било. 
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6. Критеријум за доделу уговора: 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена за све партијe 

Уколико две или више понуда имају исту најниже понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за испоруку добара. 

7.Ранг листа понуђача у примени критеријума најнижа понуђена цена : 

 

Партија I 

 

Партија II 

 

Партија III 

 

Партија IV 

 
Партија V 

 
Партија VI 

 

 

Р.бр. Назив понуђача(основни 

подаци) 

Број понуде Понуђена 

цена 

(без пдв-а) 

Понуђена 

цена 

са пдв-ом 

1. Лагуна доо, Београд 943/19  204.783,69  225.262,06 

Р.бр. Назив понуђача(основни 

подаци) 

Број понуде Понуђена 

цена 

(без пдв-а) 

Понуђена 

цена 

са пдв-ом 

1. Пинна Нотабене, Ниш 1 105.645,90 116.210,49 

Р.бр. Назив понуђача(основни подаци) Број понуде Понуђена 

цена 

(без пдв-а) 

Понуђена 

цена 

са пдв-ом 

1. Макарт доо, Београд 0907 84.398,80 92.838,68 

2. Пинна Нотабене, Ниш 2 120.296,36 132.325,99 

Р.бр. Назив понуђача(основни подаци) Број понуде Понуђена 

цена 

(без пдв-а) 

Понуђена 

цена 

са пдв-ом 

1. Чаробна књига доо, Београд 0024 61.694,16 67.863,59 

Р.бр. Назив понуђача(основни подаци) Број понуде Понуђена 

цена 

(без пдв-а) 

Понуђена 

цена 

са пдв-ом 

1. Пчелица издаваштво доо, Чачак 17/19 51.462,71 56.608,93 

Р.бр. Назив понуђача(основни подаци) Број понуде Понуђена 

цена 

(без пдв-а) 

Понуђена 

цена 

са пдв-ом 

1. Евро боок, Београд 1 28.896,00 31.785,60 
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Партија VII 

 

 

 

 

 

 

8. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 

9. Понуђачи  којима се додељују  уговори: 

Партија I  - Комисија констатује да је најповољнија понуда понуђача Лагуна доо 

Београд, ул. Ресавска 33, ПИБ: 102016688, матични број: 17414844  и предлаже наручиоцу 

дa дoдeли уговор том понуђачу. 

Партија II - Комисија констатује да је најповољнија понуда понуђача  Радња за 

издавачке делатности , промет робе на велико  и мало „ Пинна Нотабене“  Ниш  , ул. 

Стевана Немање 29/20, ПИБ:108858342, матични број:63752908   и предлаже наручиоцу дa 

дoдeли уговор том понуђачу. 

Партија III -  Комисија констатује да је најповољнија понуда понуђача Макарт доо 

Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 158, ПИБ: 105184104, матични број: 20337524  и 

предлаже наручиоцу дa дoдeли уговор том понуђачу. 

Партија IV - Комисија констатује да је најповољнија понуда понуђача Предузеће за 

производњу трговину и услуге Чаробна књига доо Београд, ул. Мике Аласа бр. 36, 

ПИБ: 103137396, матични број: 17517031  и предлаже наручиоцу дa дoдeли уговор том 

понуђачу. 

Партија V - Комисија констатује да је најповољнија понуда понуђача Пчелица 

издаваштво доо Чачак, ул. Колубарска бр. 4, ПИБ: 109795705, матични број: 21244287  и 

предлаже наручиоцу дa дoдeли уговор том понуђачу. 

Партија VI - Комисија констатује да је најповољнија понуда понуђача ИКП Евро боок 

Београд, ул. Димитрија Туцовића бр. 41, ПИБ: 100300518, матични број: 07459874 и 

предлаже наручиоцу дa дoдeли уговор том понуђачу. 

 

Партија VII - Комисија констатује да је најповољнија понуда понуђача Орфелин 

издаваштво  Нови Сад, ул. Косовска бр.  23, ПИБ: 104985138, матични број: 20284919  и 

предлаже наручиоцу дa дoдeли уговор том понуђачу. 

 

Р.бр. Назив понуђача(основни подаци) Број понуде Понуђена 

цена 

(без пдв-а) 

Понуђена 

цена 

са пдв-ом 

1. Орфелин издаваштво, Нови Сад 5 9.870,00 10.857,00 

2. Макарт доо, Београд 1007 10.575,00 11.632,50 
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Имајући у виду извештај Комисије а на основу члана 107. Закона  одлучено је 

као у диспозитиву.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев 

за заштиту права у року од пет дана од дана  објављивања на Порталу јавних набавки.  

Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено  доставља Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки . 

 

           Директор 

             Војкан Поповић 

 

 


