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На основу чл. 36. ст. 1. тач. 5) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и
68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.
29/2013,104/2013), Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-1421/16 од 27.05.2016. године
Одлуке о покретању поступка јавне набавке 0101 број 671/2 од 02.06.2016. године и Решења о
образовању комисије за јавну набавку 0101 671/3 од 02.06.2016. године припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку –
добара/ старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког фонда Народне
библиотеке Србије
по партијама
ЈНПП бр 13/2016

Конкурсна документација садржи:

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1.1.Подаци о наручиоцу
1.2.Врста преговарачког поступка и основ за примену
1.3.Предмет јавне набавке
1.4.Број јавне набавке
1.5.Контакт особа
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1.Опис предмета набавке,назив и ознака из општег речника набавке
2.2.Врста, опис добара, Спецификација наслова које Наручилац набавња Списак 1.
2.3.Место испоруке
2.4.Рок испоруке
3.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И
76.ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
3.1.Услови за учшће у поступку јавне набавке и начин доказивања испуњености услова
4. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН
ПРЕГОВАРАЊА
4.1. Елементи уговора о којима ће се преговарати
4.2. Начин преговарања
5. УПУТСТВО ПОНУЋАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1. Услови и садржина Понуде
5.2 .Рок и начин подношења Понуде
5.3 Јавно отварање Понуде и преговарање
5.4. Језик Понуде
5.5. Разлози због којих Понуда може бити одбијена као неприхватљива и одустајање од
избора
5.6. Тражење додатних информација
5.7. Понуда са партијама
5.8. Цена
5.9. Рок, начин и услови плаћања
5.10 Врста критеријума
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5.12 Рок за закључење уговора и начин извршења уговора
5.13 Изјаве Понуђача
5.14 Заштита права Понуђача
5.15. Понуда са варијантама
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5.16.Разлози за одбијање Понуде и одустајање од избора
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
6.1.Образац трошкова припреме Понуде
6.2. Изјаве /Прилози ( П1- П8)
Укупан број страна: 32
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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1.1.Подаци о Наручиоцу
Наручилац:

Народна библиотека Србије
установа културе од националног значаја
Матични број: 07010044
ПИБ:
102187749
Адреса:
Скерлићева 1
Место:
Београд
Општина
Врачар
Интернет
www.nb.rs
страница
Овлашћено
лице:
Ласло Блашковић
1.2.Врста поступка и основ за примену
Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда,
члан 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама, ( ако због уметничких разлога
или из разлога повезаних са заштитом искључивих права набавку може изврштити
само одређени понуђач)
1.3. Предмет јавне набавке
Набавка добара: стара и ретка библиотечка грађа за потребе реституције
библиотечког фонда. Подаци о грађи која се набавља наведени су у списку Прилогу 1 који је саставни део конкурсне документације- Обрасца понуде.
Понуда се припрема и подноси у свему у складу са преузетом конкурсном
документацијом.
1.4.Број јавне набавкe
ЈН ПП 13/2016
Јавна набавка је обликована по партијама
1.5.Контакт
Особе за контакт: Сандра Шћепановић и Александар Братуљевић
sandra.scepanovic@nb.rs; aleksandar.bratuljevic@nb.rs
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Додела уговора о јавној набавци библиотечке грађе за потребе реституције
библиотечког фонда. Подаци о библиотечкој грађи која се набавља наведени су у
списку- Прилогу 1. који је саставни део Обрасца понуде.
Понуда се припрема и подноси у свему у складу са преузетом конкурсном
документацијом.
Шифра из Општег речника набавке: 22113000.
2.2. Врста, опис добара, спецификација добара која се набављају
Спецификација предмета набавке наведена је у Прилогу 1. који представља саставни
део Обрасца понуде за Партију 1, Партију 2 и Партију 3.
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2.3. Место испоруке: Народна библиотека Србије - установа културе од националног
значаја
2.4. Рок испоруке: у складу са захтевима датим у конкурсној документацији
3.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.и 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
3.1. Услови за учешће у поступку
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава следеће услове:
(1) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре, а као доказ прилаже:
Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре
Ови докази не могу бити старији од два месеца пре заказаног отварања
Понуде.
(3) да је измирио доспеле порезе и доприносе у складу са прописима државе у
којој има пребивалиште а као доказ прилаже:
Уверења пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
Ови докази не могу бити старији од два месеца пре заказаног отварања
Понуде.
(4) важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издата од стране
надлежног органа ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац
изјаве понуђача, дат је у Прилогу П2), којом Понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Испуњеност услова из члана 75 став 2) Понуђач доказује достављањем Изјава
(Образац дат у Прилогу П 5 и Прилог П7)
4. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН
ПРЕГОВАРАЊА
4.1 Елементи уговора о којима ће се преговарати
Комисија за спровођење јавне набавке са Понуђачем ће преговарати око цене
понуђених добара/ грађе и то у два круга преговарања.
4.2. Начин преговарања
Поступак преговарања ће се спровести пошто Комисија за спровођење поступка
јавне набавке прегледа понуду, истог дана 15.06.2016. године, у 13.00 часова.
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Поступку преговарања приступа физичко лице које је доставило понуду које
може:
- понудити и нижу цену од укупне цене наведене у достављеној понуди
за јавну набавку бр. ЈНПП - 13/2016
потписати, потврдити исправку рачунске или неке друге грешке која не
утиче на прихватљивост понуде
Пре почетка дела поступка са преговарањем, Комисија за јавну набавку ће
извршити преглед и оцену поднете понуде у циљу утврђивања њене
прихватљивости.
Евентуалне рачунске грешке, Комисија за јавну набавку ће исправити
полазећи од тога да је јединична цена исправна и тачна, а да је евентуално збирна
цена подложна исправци.
Пре почетка поступка преговарања, Комисија за јавну набавку ће позвати
понуђача да потписом потврди пристанак на евентуално извршену исправку. Ово ће
се констатовати у записнику о преговарачком поступку.
Предмет преговарања ће бити цена понуђених добара и евентуални попусти .
Поступак преговарања спроводи Комисија за јавну набавку.
Председник Комисије за јавну набавку упознаће учеснике са поступком
преговарања и правилима поступка.
Поступак преговарања ће се обавити на начин што ће се понуђач усмено
изјаснити да ли остаје при понуђеној цени из понуде или је спреман да исту умањи и
у ком износу и то у два круга преговарања.
Корекцију понуде у преговарачком поступку могуће је извршити и по
појединачним позицијама и по основу линеарне корекције у односу на укупну
понуђену цену након спроведеног поступка преговарања.
-

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1. Услови и садржина понуде
Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази ( прилози ) тражени
конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из
конкурсне документације.
Понуда ће се сматрати прихватљивом ако понуђач поднесе:
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац «Подаци о понуђачу» (прилог П1
конкурсне документације)
- Попуњене, потписане и оверене печатом прилоге (изјаве) из конкурсне
документације П2-П7
- Попуњен и налепљен на коверти прилог П -8
- Попуњен, потписан и оверен печатом Образац понуде
Понуда се даје искључиво на обрасцима и прилозима датим у овој
конкурсној документацији. Сви прилози, обрасци и изјаве се попуњавају читкоштампаним словима, потписују и оверавају печатом од стране понуђача.
Пожељно је:
- да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени
тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни
листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови односно печат;
5.
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Понуђач подноси понуду у запечаћеној или затвореној фасцикли или коверти
на којој је налепљен образац П -8 тако да се при отварању може проверити да ли је
затворена онако како је била предата.
5.2 Рок и начин подношења понуде
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу Управе за јавне набавке и
на интернет страници Народне библиотеке Србије установе културе од националног
значаја дана 06.06.2016. године.
Рок за подношење понуде je 15.06.2016. године до 12 часова.
Понуђач подноси понуду препорученом пошиљком на адресу: Народна
библиотека Србије установа културе од националног значаја , Београд, Скерлићева
бр. 1 Република Србија, или лично на Архиви библиотеке канцеларија 4.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла на адресу
наручиоца до дана 15.06.2016.године до 12 ( дванаест ) часова, по локалном
времену.
Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка јавног отварања
понуда, вратиће неблаговремено поднету понуду неотворену понуђачу, са назнаком
да је поднета неблаговремено.
5.3. Јaвно отварање понуде и преговарање
Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење
понуде, то јест дана 15.06.2016. године у 12 часова и 30 минута на адреси:
Народна библиотека Србије - установа културе од националног значаја, Скерлићева
1, Београд, Први спрат сала105.
Преговарање ће се одржати у 13 часова.
О јавном отварању понуде и преговарању води се записник.
5.4. Језик понуде
Понуда се подноси на српском језику.
5.5. Разлози због којих понуда може бити одбијена као неприхватљива и
одустајање од избора.
Биће разматрана само понуда која је благовремено предата, која је одговарајућа и
прихватљива.
Наручилац ће одбити неприхватљиву понуду у смислу Закона о јавним
набавкама.
5.6. Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем
понуде и после отварања понуде
Понуђач може у писменом облику или путем електронске поште, тражити
додатно појашњење у вези са припремом понуде. Наручилац ће у што краћем року, а
најкасније 2 (два) дана од пријема писменог захтева, писмено одговорити понуђачу.
Питања треба упутити на адресу: Народна библиотека Србије, Скерлићева бр.1 са
напоменом: «ОБЈАШЊЕЊЕ- ПОЗИВ «, број јавне набавке ЈНПП -13/2016, или на
мејл адресу sandra.scepanovic@nb.rs; aleksandar.bratuljevic@nb.rs
Наручилац може у писменом облику од понуђача након отварања понуде
захтевати додатна појашњења и контроле. Понуђач је у обавези да у року од 2 дана
Наручиоцу достави у писменом облику додатна објашњења.
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5.7. Понуда по партијама
Ова јавна набавка опредељена је по партијама.
Партија 1.
Набавка старе и ретке библиотечке грађе од понуђача: Живојин Абаџија,
ул.Светог Саве бр.24, 22313 Војка
Партија 2.
Набавкa старе и ретке библиотечке грађе од понуђача: Срђан Стојанчев,
ул.Заплањска бр.56-а, 11000 Београд
Партија 3.
Набавкa старе и ретке библиотечке грађе од понуђача: Војислав Николић,
ул.Хиландарска бр.26/4, 11000 Београд
5.8. Цена
Цена предмета набавке мора бити изражена у словима и бројкама у валути државе у
којој је Понуђач регистрован.
Цена треба да буде изражена јединично и укупно за целокупан предмет набавке, без
ПДВ-a, и мора бити непромељива за цело време трајања уговора
5.9. Рок, начин и услови плаћања
Нема авансног плаћања.
Рок плаћања не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана закључења
уговора.
Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама.(,, Сл. Гласник РС “бр 119/2012, 68/2015)
5.10. Врста критеријума
Критеријум на основу кога ће се доделити уговор је најнижа постигнута цена
након спроведеног преговарачког поступка и добијених попуста.
5.11. Рок важења понуде
Понуда мора да важи најмање 30 (тридесет) дана од дана јавног отварања понуда.
5.12. Рок за закључење уговора, рок и начин извршења уговора
Изабрани понуђач биће позван да потпише уговор након истека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама. Ако се
понуђач у року од 3 (три) дана не одазове на позив, сматраће се да је одустао од
понуде.
5.13 Изјаве Понуђача
Понуђач је дужан да при састављању понуде попуни све Изјаве из конкурсне
документације дате материјалном и кривичном одговорношћу ( П/1 – П/8)
5.14. Заштита права понуђача
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка против
сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије
одређено.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 159.
Закона.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке-партије на коју
се односи, корисник: Буџет Републике Србије).
5.15. Понуда са варијантама
Понуда са варијантима није дозвољена.
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5.16. Разлози због којих понуда може бити одбијена и одустајање од избора
Биће разматрана само понуда која је благовремено предата, која је
одговарајућа и прихватљива.
Наручилац ће одбити неприхватљиву понуду у смислу Закона о јавним
набавкама.
Наручилац задржава право да одустане од избора у случају да јавну
набавку треба одложити због више силе или недостатка финансијских средстава
због чега даље спровођење јавне набавке није могуће.

Комисија за спровођење поступка
јавне набавке
1. Миланка Убипарип, чланКомисије,
2. Драган Родић, члан Комисије,
3. Сандра Шћепановић, члан Комисије
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ПАРТИЈА 1.

ПОНУЂАЧ ЖИВОЈИН АБАЏИЈА
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за доделу уговора о јавној набавци старе и ретке библиотечке грађе
за потребе реституције библиотечког фонда у преговарачком поступку без
објављивања јавног позива за подношење понуда, број јавне набавке ЈНПП -13/2016
Партија 1. дајем понуду како следи:
1. Понуда број _______________ од ____________ за јавну набавку добара –
Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког фонда
Општи подаци о понуђачу:
Име и презиме понуђача:
_________________________________________________________
Општина становања и адреса понуђача:
________________________________________________________
ЈМБГ:
________________________________________________________
Статус понуђача( запослен /незапослен/ пензионер ):
_______________________________________________________
Електронска адреса понуђача (е-маил):
____________________________________________________
Телефон:
____________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
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Опис предмета набавкe :Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе
реституције библиотечког фонда
Укупна цена понуђене грађе____________________
Словима
______________________
Саставни део Обрасца понуде је Прилог 1. Списак понуђене грађе
3. Рок важења понуде износи __________ дана од дана отварања понуда.
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)
4. Рок и начин плаћања: _______ дана oд дана закључења уговора.
(не краћи од 30 дана)

Место:________________
Датум:________________

Име и презиме

Понуђача

________________________
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ПРИЛОГ 1. СПИСАК ПОНУЂЕНЕ ГРАЂЕ
Списак бр: 1
Куповина селективне грађе за фонд Народне библиотеке Србије
- минус фонда 1.Нестор Ћуричин из Војке.
Нова Харфа Сиона
(

Збирка појања и славопоја... )

У Новом Саду 1896 год.
Српска штампарија Светозара Милетића
Цена : ________________ дин.

УКУПНА ЦЕНА ____________________________
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ПАРТИЈА 2.

ПОНУЂАЧ СРЂАН СТОЈАНЧЕВ
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за доделу уговора о јавној набавци старе и ретке библиотечке грађе
за потребе реституције библиотечког фонда у преговарачком поступку без
објављивања јавног позива за подношење понуда, број јавне набавке ЈНПП -13/2016
Партија 2. дајем понуду како следи:
1. Понуда број _______________ од ____________ за јавну набавку добара –
Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког фонда
Општи подаци о понуђачу:
Име и презиме понуђача:
_________________________________________________________
Општина становања и адреса понуђача:
________________________________________________________
ЈМБГ:
________________________________________________________
Статус понуђача( запослен /незапослен/ пензионер ):
_______________________________________________________
Електронска адреса понуђача (е-маил):
____________________________________________________
Телефон:
____________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
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Опис предмета набавкe :Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе
реституције библиотечког фонда
Укупна цена понуђене грађе____________________
Словима
______________________
Саставни део Обрасца понуде је Прилог 1. Списак понуђене грађе
3. Рок важења понуде износи __________ дана од дана отварања понуда.
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

4. Рок и начин плаћања: _______дана oд дана закључења уговора.
(не краћи од 30 дана)

Место:________________
Датум:________________

Име и презиме

Понуђача

________________________
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ПРИЛОГ 1.Списак старе и ретке библиотечке грађе
Куповина селективне грађе за фонд Народне библиотеке Србије
- минус фонда Посебни фондови – графичке збирке и збирке фотодокумената Н.Б.С.
Фотографије : - VII коло свршених богослова Богословије Светог Саве
1925 – 1930. ( 24 х 30 cm, налепљено на картонску подлогу 34 х 39 cm )
Цена : ___________ дин.
Прва управа Соколског друштва Београд V 1930/1931. ( 48 x 24 cm,
налепљено на картонску подлогу)
Цена : ___________ дин.
Документациони материјал :
---------------------------------------Дописница Народне библиотеке о враћању књиге са потписом
Јована Томића од 03. 10. 1907. ( 9 х 13 cm )
Цена : ____________ дин.
Реверс Народне библиотеке ( 13 х 17 cm. )
Цена : ____________ дин.
Постер : Поход планинара Србије, 28 и 29. 11. 1971 год.
Цена : ____________ дин.
Укупно : _____________ динара
Стара периодика :
--------------------------1. 15 септембар 1918 год.
( гласило савеза удружења ратника ослободилачких ратова Србије
од 1912 – 1920 год. )
Година : IX
Бр. 50
Београд јул 1985 год.
Цена : ____________ дин.
2. 15 септембар 1918 год.
( гласило савеза удружења ратника ослободилачких ратова Србије
од 1912 – 1920 год. )
Година : VII
Бр. 38
Београд јул 1983 год.
Цена : ____________ дин.
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3. Домовина :
Година : V Бр.1
Београд 19 јануар 1932 год.
Цена : _________ дин.

11. Равноправност :
Година : II Бр. 7
Београд 1-31 јул 1940 год.
Цена : ________ дин.

4. Домовина :
Година : V Бр. 2
Београд 19 фебруар 1932 год.
Цена : __________ дин.

12. Равноправност :
Година : II Бр. 8
Београд 1-31 август 1940 год.
Цена : _________ дин.

5. Домовина :
Година : VII Бр. 3
Београд 19 март 1934 год.
Цена . ___________ дин.

13. Равноправност :
Година : II Бр. 2
Београд 1-28 фебруар 1941 год.
Цена : __________ дин.

6. Домовина :
Година : VII Бр.6
Београд 19. јун 1934 год.
Цена : ___________ дин.

14. Трезвеност :
Година : XIV Бр. 6-7
Сарајево 1 јул 1925 год.
Цена : __________ дин.

7. Равноправност :
Година : II Бр. 1
Београд 1-31 јануар 1940 год.
Цена : ___________ дин.

15. Вечерње новости
Год. XII
бр.279
Београд уторак 10 октобар 1908 год.
Цена : ___________ дин.

8. Равноправност :
Година : II
Бр. 2
Београд 1-29 фебруар 1940 год.
Цена : __________ дин.

16. Вера и Живот
Књ. I
бр.4
Београд фебруар 1925 год.
Цена : ____________ дин.

9. Равноправност :
Година : II Бр. 3
Београд 1-31 март 1940 год.
Цена: ___________ дин.

17. Вера и Живот
Књ. I
бр.5
Београд март 1925 год.
Цена : ____________ дин.

10. Равноправност :
Год : II Бр. 4
Београд 1-30 април 1940 год.
Цена : ___________ дин.
19. Ветеринарски гласник
( лист за марвено лекарство
и сточарство )
Година : I
свеска бр. 6
Београд јуни 1904 год.
Цена : __________ дин.

18. Војни весник
( месечни часопис за војску и
књижевност ) Књ. 1 бр.3
Крагујевац марта 1921 год.
Цена : _____________ дин.
22. Српски глас :
( јако српство јака Југославија )
Год II
Бр. 20
Београд четвртак 28 март 1940 год.
Цена : _____________ дин.
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20. Ветеринарски гласник
( лист за марвено лекарство
и сточарство )
Година : I
свеска бр.7
Београд јули 1904 год.
Цена : __________ дин.

23. Свет чуда
бр. 2
Цена : ___________ дин.
24. Свет чуда
бр. 9
Цена . ____________ дин.

21. Вече
Год I
бр. 70
Београд среда 26 март 1941 год.
Цена : __________ дин.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Укупно : _____________ дин.

Стара периодика :
-------------------------1. Шаљиве новине – Аргус
Год. II
бр.1
Београд недеља 26 сјечња 1936 г.

6. Шаљиве новине - Аргус
Год. I
бр.6
Београд недеља 1 марта 1936 г.

2. Шаљиве новине – Аргус
Год. II
бр. 2
Београд недеља 2 вељача 1936 год.

7. Шаљиве новине - Аргус
Год. I
бр.7
Београд недеља 8 март 1936 г.

3. Шаљиве новине – Аргус
Год. II
бр. 3
Београд недеља 9 вељача 1936 г.

8. Шаљиве новине - Аргус
Год. I
бр.8
Београд недеља 15 март 1936 г.

4. Шаљиве новине – Аргус
Год. II
бр.4
Београд недеља 16 вељача 1936 г.

9. Шаљиве новине - Аргус
Год. I
бр.9
Београд недеља 22 март 1936 г.

5. Шаљиве новине – Аргус
Год. II
бр. 5
Београд недеља 23 вељача 1936 г.

10. Шаљиве новине - Аргус
Год. I
бр. 10
Београд недеља 29 март 1936 г.

11. Шаљиве новине - Аргус
Год. I
бр. 11
Београд недеља 5 март 1936 г.
12. Шаљиве новине - Аргус
Год. I
бр. 12
Београд недеља 12 март 1936 г.
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13. Шаљиве новине - Аргус
Год. I
бр. 13
Београд недеља (?) март 1936 г.
14. Шаљиве новине - Аргус
Год. I
бр. 14
Београд недеља 26 април 1936 г.
15. Шаљиве новине - Аргус
Год. I
бр. 15
Београд недеља 2 мај 1936 г.
16. Шаљиве новине - Аргус
Год. I
бр. 16
Београд недеља 10 мај 1936 г.
17. Шаљиве новине - Аргус
Год. I
бр. 17
Београд недеља 17 мај 1936 г.
18. Шаљиве новине - Аргус
Год. I
бр. 18
Београд недеља 24 мај 1936 г.
___________________________
Укупно : ______________ дин.
Стара периодика :
1. Практично Млекарство :
( Лист за унапређење млекарства
и трговине млечних производа )
Година I
бр. 1
Београд новембар 1939 г.
2. Практично Млекарство :
Година I
бр. 2
Београд децембар 1939 г.
6. Практично Млекарство :
Год II
бр. 5 и 6
Београд мај – јуни 1940 г.
7. Практично Млекарство .
Год II
бр. 7 и 8
Београд јули – август 1940 г.

3. Практично Млекарство :
Година II
бр. 1
Београд јануар 1940 г.
4. Практично Млекарство :
Год
II
бр. 2 и 3
Београд фебруар – март 1940 г.
5. Практично Млекарство :
Год II
бр. 4
Београд април 1940 г.

19

8. Практично Млекарство :
Год II
бр. 9 и 10
Београд септембар - октобар 1940 г.
9. Практично Млекарство :
Год II
бр. 11 и 12
Београд новембар – децембар 1940 г.
Укупно : _____________ дин.

Старе књиге
------------------------------------------1. Аркадије А. Шпарковски :
Поучне приповетке за народ
и школску омладину
Петровград 1940 год.
Цена : ___________ дин.
2. По Вилхелму Фронеману :
Лија Мудролија
( са 38 слика у тексту )
С. немачког превео :
Вл. Велмар – Јанковић
Цена : __________ дин.
3. Ж. Х. Рони :
( члан Гонкурове Академије )
Млада Вампирка
Београд ( 1924 )
Цена : ___________ дин.

4. Уредио : Ђорђе П. Везмар
Слободно цртање и ручни рад
( за III разред основне школе )
Издање књижарнице Милојевића
и Павловића.
Цена : ____________ дин.
5. Уредио : Ђорђе П. Везмар
Градиво за слободно цртање и
ручни рад.
( за IV разред основних школа )
Издање књижарнице Милојевића
и Павловића.
Цена : ____________ дин.
6. Српске народне песме
свеска друга.
Немањићи и Мрњавчевићи
Београд 1911 год.
Цена : ____________ дин.
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7. Apokrifske priče o
bogorodičnoj smrti još neke
sitnice apokrifske o bogorodici.
Priložio : Stojan Novaković
u Zagrebu 1886 god.
Цена : _________ дин.

12. Синђелић
Јуначке и ратне песме
( издање књижарнице Томе
Јовановића и Вујића
Београд 1937 год.
Цена : __________ дин.

8. Правила Нишке учитељске
кредитне задруге.
Ниш
1930 год.
Цена : __________ дин.

13. Стари мудри Бертолд
( оштроумне досетке једног
сељака )
Издавачка књижара
М. Павкова и Петровића
Велики Бечкерек.
Цена : ____________ дин.

9. Библија и цело Свето Писмо
старога и новога завјета.
Превео стари завет :
Ђура Даничић
Превео нови завјет
Вук. Стеф. Караџић
у Београду 1932 год.
Цена : ___________ дин.
10. В. Димитријевић – К. Арсенијевић
Кретање каналних изметина дуж обалског
фронта града Новог Сада и њихов утицај
на ширење трбушног тифуса на усидреним
лађама и у граду.
( СЕПАРАТ )
Београд 1934 год.
Цена : ____________ дин.

14. Д-р Влад. А. Поповић
Сунце и ваздух
Ваљево 1923 год.
Цена : ____________ дин.
15. Novi Zakon ali Testamentom
gospodna našega Jezus Krisztusa
( izdanje Brtanskog i inostranog
biblijskog društva.
Beograd 1929 god.
Цена : ____________ дин.

11. В. Димитријевић – К. Арсенијевић
Распоред типова тифуса у Дунавској
бановини у 1936 год.
( утицај епидемије типа II код
ходочасника на местну слику типова.
( СЕПАРАТ )
Београд 1937 год.
Цена : ____________ дин.
Укупно: _____________ дин.

УКУПНА ЦЕНА ____________________________
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ПАРТИЈА 3.

ПОНУЂАЧ ВОЈИСЛАВ НИКОЛИЋ
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за доделу уговора о јавној набавци старе и ретке библиотечке грађе
за потребе реституције библиотечког фонда у преговарачком поступку без
објављивања јавног позива за подношење понуда, број јавне набавке ЈНПП -13/2016
Партија 2. дајем понуду како следи:
1. Понуда број _______________ од ____________ за јавну набавку добара –
Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког фонда
Општи подаци о понуђачу:
Име и презиме понуђача:
_________________________________________________________
Општина становања и адреса понуђача:
________________________________________________________
ЈМБГ:
________________________________________________________
Статус понуђача( запослен /незапослен/ пензионер ):
_______________________________________________________
Електронска адреса понуђача (е-маил):
____________________________________________________
Телефон:
____________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
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Опис предмета набавкe :Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе
реституције библиотечког фонда
Укупна цена понуђене грађе____________________
Словима
______________________
Саставни део Обрасца понуде је Прилог 1. Списак понуђене грађе
3. Рок важења понуде износи __________ дана од дана отварања понуда.
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

4. Рок и начин плаћања: _______дана oд дана закључења уговора.
(не краћи од 30 дана)

Место:________________
Датум:________________

Име и презиме

Понуђача

________________________
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ПРИЛОГ 1.Списак старе и ретке библиотечке грађе
Куповина селективне грађе за фонд Народне библиотеке Србије
- минус фонда Посебни фондови – графичке збирке и збирке фотодокумената Н.Б.С.

Позоришни плакати :
1. Народно позориште – Београд
( сцена Земун )
Бранислав Нушић – Пут око света
Недеља 1. октобар 1972 год.
Цена : __________ дин.

6. Народно позориште - Београд
Адолф Адам - Жизела
( балет у два чина )
Уторак 18 април 1967 год.
Цена : ___________ дин.

2. Народно позориште – Београд
Стеван Христић – Охридска легенда
( балет у четри чина )
Петак 29 септембар 1967 год.
Цена : ___________ дин.

7. Народно позориште - Београд
Адолф Адам - Жизела
( балет у два чина )
Уторак 8 март 1966 год.
Цена : ____________ дин.

3. Народно позориште – Београд
Вернер Ек – Хуан од Царисе
( балет у четри слике са прологом )
Среда 17 јануар 1968 год.
Цена : ____________ дин.

8. Народно позориште - Београд
Лео Делиб - Копелија
( балет у три чина )
Среда 27 фебруар 1963 год.
Цена : _____________ дин.

4. Народно позориште – Београд
Милорад Мишковић – балетски
играч – Париз, к.г.
Сергеј Прокофјев – Ромео и Јулија
Петак 5 јануар 1968 год.
Цена : ____________ дин.

9. Народно позориште - Београд
П.И. Чајковски
Зачарана Лепотица
( балет у три чина )
Недеља 2. фебруар 1969 год.
Цена : _____________ дин.

5. Народно позориште – Београд
Стеван Христић – Охридска Легенда
Балет у четри чина
Недеља 10 децембар 1967 год.
Цена : ___________ дин.

10. Народно позориште - Београд
Златан Вауда – Јежева кућа
( музичка басна у три дела )
Субота 13 април 1974 год.
Цена : _____________ дин.
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2. Позоришни програми :
1. Симфонијски концерт :
Диригент – Шарл Вандерзанд
( Белгија )
Солиста – Ђула Киш
( клавир, Мађарска)
Београд 4 март 1975. год
Цена : ___________ дин.
2. Симфониски концерт :
Диригент – Живојин Здравковић
Солисти : 1. Гордана Јевтовић, сопран
2. Бреда Калеф – Симоновић мецосопран
3. Стојан Стојанов Ганчев, тенор Загреб
4. Фрањо Петрушанец, бас, Загреб
Београд, 12 април 1977. год
Цена : ___________ дин.
3. Фестивал Шпаније
Luisillo и његов театр шпанске
Игре.
Београд 9 март 1969. год
Цена : __________ дин.
4. Абраксас :
у кореографији Жанин Шара
обележиће 26. децембра 1973. године,
педесетогодишњицу од прве преставе
балета.
Народно позориште у Београду
Цена : ___________ дин
5. Програм фестивала :
Дани комедије 1973 године
у Светозареву.
Цена : ___________ дин.
6. Риголето :
( опера у три чина 4 слике )
Музика : Ђузепе Верди
Субота 12 јул 1952 год.
Народно позориште у Београду
Цена : ___________ дин

7. La mandragore
de Machiavel mise en scene de
Paolo Magelli
texte francais de Valeria Tasca
Цена : __________ дин
8. Камерна сцена АТЕЉЕ 212
Едвард Олби : Ко се бији
Вирђиније Фулф
( драма у три сцене )
Београд 21. 12. 1964.год
Цена : ___________ дин.
9. Народно позориште у Београду
и Британски савет, организују
гостовање Националног позоришта Велике Британије
Вилјем Шекспир – Како вам
драго.
Цена : _________ дин.
10. Народно позориште Београд
Опера – Евгеније Оњегин
Београд понедељак 1. март 1965г.
Цена : __________ дин.
11. Народно позориште
Сезона 1977/78
Премијере :
1. Иљф и Петров
Златно теле
2. Шарл Гуно
Категорички захтев
3. Федерико Гарсија Лорка
Дом Бернарде Албе
Цена: ___________ дин.
12. Народно позориште у Београду
Свечани концерт поводом
четрдесетогодишњице од прве
премијере у ослобођеном Београду
Цена : ___________ дин.
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13.Југословенско драмско позориште
Слободан Новаковић :
Алиса у земљи прогресивних
чуда
Цена : __________ дин.

15. Београдско драмско позориште
Жан Ануј - Коломба
( комедија у четри чина )
Превод : С. Јовановић
Цена : ___________ дин.

14. Југословенско драмско позориште
Владимир Булатовић - Виб
Будилник
Цена : ___________ дин.
3. Фонд фотодокумената
1. 39 фотографија старих ( картонки )
Цена : ____________ дин
2. 29 разноврсних фотографија из периода
око 1920. до око 1950 год.
Цена : ____________ дин.
4. Збирке музикалија, аудио и аудиовизуелне грађе.
1. Породични албум ( 3 укоричена издања)
----------------------------------------------------------а. Из наших крајева ( Едиција Огњановића )
Српске народне песме за певање у један глас и клавир
сложио : П. К. Божински.
1. Под пенџери, 2. Шкрипи ђерам, 3. Ветар душе, 4. Купи ми бабо,
5. Аман ђевојко.
2. Петар Коњовић : Вилин вео ( романтична опера у 3 чина )
на речи Д. Ј. Илића. Извод за гласовир и двије руке, с пеиписаним
текстом приредио композитор. Са сценским сликама проф. Томислав
Крижман. 1917 год.
3. L. van Beethoven : Fur das Pianoforte zu 2 Handen
6 Variationen uber Nel sor piu.
Цена : ___________ дин.
2. Madrigale for Violin ( партитура деоница )
Simoneti
Edition populaire, Jovana Frajta, no.108
Цена : ___________ дин.
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3. Сеоска лола
Даворин Јанко
Народна издања Јована Фрајта, бр.35
Цена : __________ дин.
4. Коло II класе питомаца школе за резервне пешадиске и артилериске
официре.
Гужвићево коло.
Ј. Урбан, Сарајево, 1925
Цена : ____________ дин.
5. Kossovo, Serbia,s Hymn of Glory
Ethel Zillhart
Novello and Co. LTD, London, cop.1919 ( са посветом аутора )
Цена : ____________ дин.
6. Серенада за виолину соло уз пратњу гласовира.
В. Пергамента.
Но. 660
Јован Фрајт - Београд
Цена : ______________ дин.
7. Млада Јелка
Даворин Јенко
Edition Populaire, Jovan Frajt, No.111
Цена : ______________ дин.

У К У П Н О: __________________
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6.1. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Описи трошкова
Прибављање захтеваних доказа

Износ

Поштански трошкови
Остали трошкови

УКУПНО:

Место: ___________
Датум: ___________

Име и презиме Понуђачa
______________________
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6.2.ИЗЈАВЕ / ПРИЛОЗИ ( П1 –П8)
ПРИЛОГ П1
ПОДАЦИ O ПОНУЂАЧУ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОНУЂАЧА:

________________________

ОПШТИНА СТАНОВАЊА ПОНУЂАЧА _______________________
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:

________________________

СТАТУС ПОНУЂАЧА
(запослен, незапослен, пензионер)

________________________

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА:

_______________________

ТЕЛ/МЕЈЛ АДРЕСА

_______________________

ЈЕДИНСТВЕН МАТИЧНИ
БРОЈ ПОНУЂАЧА:

________________________

НАЗИВ БАНКЕ:
БРОЈ РАЧУНА :

________________________

Место: ___________
Датум: ___________
Име и презиме Понуђача
___________________
( печат)
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ПРИЛОГ П/2

ИЗЈАВА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да
испуњавамо обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1-4 Закона о јавним набавкама
(,,Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) и то:
1) Да је Понуђач регистрован код надлежног органа;
2) Да Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Да је Понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима државе у којој има седиште;
Место:________________

Понуђач

Датум:________________
______________
(печат)
ПРИЛОГ П 3
ИЗЈАВА ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватам услове из позива
за доделу уговора о јавној набавци старе и ретке библиотечке грађе за потребе
реституције библиотечког фонда и све услове наведене у конкурсној документацији
под којима подносим своју понуду.
Сагласан сам да ти услови у целини представљају саставни део уговора који
не може бити контрадикторан овим условима.
Место: __________
Датум: ___________
Име и презиме понуђача
____________________
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ПРИЛОГ П/4
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ПОУЗДАН, СПОСОБАН ЗА УПРАВЉАЊЕ,
ДА ИМА ИСКУСТВО И ДА ЈЕ СПОСОБАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да сам поуздан и
способан за управљање, да имам искуство и да сам способан за реализацију
Уговора.
Место: ___________
Датум: ___________

Име и презиме Понуђача
______________

ПРИЛОГ П/5
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА МУ ЗАКОН НЕ ЗАБРАЊУЈЕ
ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су добра/ стара
и ретка библиотечка грађа наведена у Списку 1. који је саставни део Обрасца понуде
коју продајем Народној библиотеци Србије установи културе од националног значаја
моје власништво и да ми закон не забрањује закључивање уговора.

Место: ___________
Датум: ___________

Име и презиме Понуђача
________________
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ПРИЛОГ П/6
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за
јавну набавку старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког
фонда поднета независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Место и датум:

Име и презиме Понуђача
_____________________

ПРИЛОГ П/7
ИЗЈАВА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да одговорност за
повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сносити понуђач.
Место: ___________
Датум: ___________
Име и презиме Понуђача
________________
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ПРИЛОГ П/8

ПОШИЉАЛАЦ :

________________________________________________________________________

АДРЕСА НАРУЧИОЦА:
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ
УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
СКЕРЛИЋЕВА 1, БЕОГРАД
НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА –

Број јавне набавке ЈНПП 13/2016
ПАРТИЈА ________________

