
Народна библиотека „Радоје Домановић“ 

Булевар ослобођења 61. Лесковац 

Бр.   101. 

Датум 6. 4.  2022. год. 

 

На основу Изаештаја реализатора у поступку набавке на кoje се Закон о јавним 

набавкама не примењује (чл. 27. став 1. тачха 1.3ЈН) бр. 98. oд 6. 4. 2022. године  директор 

Народне библиотеке „Радоје Домановић“,  доноси: 

ОДЛУКУ 0 ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У поступку набавке на кojy се Закон не примењује – Набавка услуге софтвера за е-

фискализацију за потребе библиотеке, уговор се додељује понуђачу   Secomp Solutions 

DOO, Јужноморавских бригада, Занатски центар 2/32, 16000 Лесковац, на понуди 

заведеној под дел. бр. 347/22 гoдинe, заведена код наручиоиоца бр. 97. дана 6. 4. 2022. 

године. 

О Б Р А 3 Л О Ж Е Њ Е 

Наручилац је започео поступак набавке на кojy се Закон не примењyje Одлуком о 

cпpoвoђeњy поступка набавке бр. 91. дана 29. 3. 2022. године којом је уједно именован 

реализатор предметне набавке. Реализатор набавке је пocтyпajyћи у складу са решењем 

сачинио позив за конкурсном документацијом и исту поставио на званични сајт. Након 

пријема понуда извршена је oцeнa понуда и сачињен је извештај о пocтyпкy набавке  бр. 

98. од 6. 4. 2022. године. 

Извештај о поступку набавке садржи: 

Наручилац: Народна библиотека „Радоје Домановић“ Булевар ослобођења 61. 

Лесковац. 

Врста поступка: Набавка се спроводи у пocтyпкy набаке на које се Закон не примењује 

сходно члану 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник PC” бр. 

91/2019) 

Предмет набавке на кojy се закон о JH не примењује, назив и ознака из општег решења 

набавки: 

Bpстa npeдмeтa набавке: услуга 

Предемет набавке: Услуга израде софтвера за е-фискализацију за потребе библиотеке. 

Назив набавке : Набавка услуге софтвера (програма) за е-фиаскализацију за потребе 

Народне библиотеке „Радоје Домановић“. 

Општи речник набавки: ЦПВ: 72210000 – Услуге програмирања софтверских пакет 

производа. 

Bpcтa пocтyпкa: наруџбеница 

Позиција из плана набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује:  2.25 

Интернет адреса наручиоца за објављивање позива и конкурсне документације: 

www.nbleskovac.rs 

Процењена вредност набавке : 83.333,00 динара без ПДВ-а, осносно 100.000,00 динара са 

ПДВ-ом. 



Подаци о апропријацији у финансијском плану: Финансијски план za 2022. години , 

позиција 2.25, економска класификација 423211. 

У поступку набавке, наручилац је позвао потенцијалнe понуђачe тржишно 

способнe да реализују предметну набавку. Конкурсна документација је постављена на 

сајт. 

Благовремено тј. до дана одређеног у позиву за достављање понуда 6. 4. 2022. 

године до 11:00 часова, у запечаћеном омоту, на назначену адресу за пријем понуда, своје 

понуде поднели следеhи понуђачи: 

 

Р.бр. 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра 

понуђача 

Датум 

пријема 

Време 

Пријема 

Вредност 

понуде без 

ПДВ-а 

1. 97. 

Secomp Solutions DOO, 

Јужноморавских бригада, 

Занатски центар 2/32, 

16000 Лесковац 

6. 4. 2022. 9:25 33.040,00 

 

Неблаговремених понуда није било.  

Број пристиглих понуда: 1 (једна) понуда 

Након отварања и детатљног прегледа поднетих понуда, реализатор набавке 

именован Одлуком наручиоца бр. 91 од 29. 3. 2022. године, констатовао је следеће: 

Понуда понуђача Secomp Solutions DOO, Јужноморавских бригада, Занатски 

центар 2/32, 16000 Лесковац. Понуђач наступа самостално. Понуда понуђача износи 

33.040,00 динара без ПДВ-а, 39.648,00 динара са ПДВ-ом што чини укупну вредност 

понуде. Рок важења понуде износи 40 календарских дана, рок извршења услуге износи 25 

календарских дана , рок плаћања не дужи од 45 дана од дана уноса фактуре у ЦРФ. 

Критеријум за вредновање понуда – ЦЕНА 

Рангирање понуда 

Ранг Назив понуђача износ 

1. 
Secomp Solutions DOO, Јужноморавских бригада, 

Занатски центар 2/32, 16000 Лесковац 
39.648,00 

 

1. Реализатор предметне набавке констатује да је у поступку набавке услуга, набавке 

на које се закон не примењује, поднета прихватљива понуда на основу утврђеног 

критеријума, понуда понуђача Secomp Solutions DOO, Јужноморавских бригада, 

Занатски центар 2/32, 16000 Лесковац ПИБ: 110044004, МБ: 21289493. Понуђач 

наступа самостално. Понуда понуђача износи 39.648,00 динара с ПДВ-ом што чини 

укупну вредност понуде. Рок важења понуде износи 40 календарских дана, рок 



извршења услуге износи 25 календарских дана, рок nлaћaњa не дужи од 45 дана од 

дана уноса фактуре у ЦРФ и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

Одговорно лицe наручиоца је уважило мишљење и предлог именованог 

реализатора и донело одлуку као у диспозитиву. 

        УГОВОР СЕ СЕ ДОДЕЉУЈЕ Secomp Solutions DOO, Јужноморавских 

бригада, Занатски центар 2/32, 16000 Лесковац на понуди заведеној под дел. бр. 

347/22 гoдинe, заведена код наручиоиоца бр. 92. дана 6. 4. 2022. године  

 

У Лесковцу 

6. 4. 2022. гoдинe. 

 


