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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 и 86/2015 ), Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-3691/16 од 22.11.2016.
године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке 0101 број 1348/2 од 29.11.2016. године и
Решења о образовању комисије за јавну набавку 0101 1348/3 од 29.11.2016. 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 54/2016

Конкурсна документација садржи:
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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
ЈНПП 54/2016
Јавна набавка је обликована 3 партије
1.5.Контакт
Особе за контакт: Летица Роквић и Милијана Илић
letica@nb.rs , milijana.ilic@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 сваку партију.
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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 свих услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу
са чл. 77. став 4. Закона, и у складу са чл. 11., ст..4., тачка 2., Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова 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
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Поступак преговарања ће се спровести пошто Комисија за спровођење поступка
јавне набавке прегледа понуду, истог дана 08.12.2016. године, у 13.00 часова.
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 - 54/2016
-

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:
5.
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- 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;
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 29.11.2016. године.
Рок за подношење понуда je 08.12.2016. 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 број 4.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла на адресу
наручиоца до дана 08.12.2016.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 08.12.2016. 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 -54/2016, или на
мејл адресу letica@nb.rs ili milijana.ilic@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.
5.7. Понуда по партијама

8

Ова јавна набавка опредељена је по партијама.
Партија 1.
Набавка старе и ретке библиотечке грађе од понуђача: Витко Алексић, ул.
Борска, бр. 38а, 11000 Београд;
Партија 2.
Набавкa старе и ретке библиотечке грађе од понуђача: Срђан Стојанчев, ул.
Заплањска број 56, 11000 Београд;
Партија 3.
Набавкa старе и ретке библиотечке грађе од понуђача: Едуард Нојман, ул.
Интернационалних бригада, бр. 43, 11000 Београд.
5.8. Цена
Цена предмета набавке мора бити изражена у динарима.
Цена треба да буде изражена јединично и укупно за целокупан предмет набавке, без
ПДВ-a.
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 да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или могао да претрпи
штету због поступања наручиоца противно одредбама овог Закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем
тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се подноси на адресу наручиоца: Народна библиотека Србије
- установа културе од националног значаја, Скерлићева 1, Београд, електронском
поштом на e-mail: letica@nb.rs и milijana.ilic@nb.rs, факсом на број 011/2451-287 или
препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
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О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки, и на својоj интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема
захтева за заштиту права.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац
захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузима пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права
је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о
додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној
набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоцау поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог Закона.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши
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увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране
Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери
чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Народна библиотека Србије – установа културе од националног
значаја; ЈНПП 54/2016.
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати
таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за
подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имајуотворен рачун кодНародне банке Србије у складу
са законом и другим прописом.
Висина таксе:
-60.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком
поступку без објављиванњапозива за подношење понуда;
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 159. Закона.
5.15. Понуда са варијантама
Понуда са варијантима није дозвољена.
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.
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Комисија за спровођење поступка
јавне набавке
1. Ивана Николић, члан Комисије,
2. Драган Родић, члан Комисије,
3. Летица Роквић, члан Комисије
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ПАРТИЈА 1.
ПОНУЂАЧ ВИТКО АЛЕКСИЋ
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 -54/2016
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 старе и ретке библиотечке грађе
Куповина селективне грађе за фонд Народне библиотеке Србије
- минус фонда 1. Стара периодика :
1. Савременик :
Мјесечник друштва хрватских
књижевника у Загребу
God : IX prosinac 1914 Broj VIII – XII
Цена : ____________

7. Дан :
Културно – политички часопис
Бр: X
Год: II
Сарајево 25 март 1906 год.
Цена : ______________

2. Савременик :
Мјесечник друштва хрватских
књижевника у Загребу
God : XIII travanj 1918 Broj IV
Цена : _______________ дин.

8. Нови средњошколац :
Год: II
Бр. III
Вршац новембар 1938 год.
Цена : ______________

3. Дан :
Културно- политички часопис
Бр. II
Год : II
Сарајево, 29 јануар 1906 год.
Цена : _____________
4. Дан :
Културно – политички часопис
Бр: III
Год : II
Сарајево 5 фебруар 1906 год.
Цена : _____________
5. Дан :
Културно – политички часопис
Бр. IV
Год :II
Сарајево 12 фебруар 1906 год.
Цена : ___________
6. Дан :
Културно – политички часопис
Бр. IX
Год : II
Сарајево, 18 март 1906 год.
Цена : _____________

9. Гусле :
Званично гласило савеза
српских певачких друштава
Год : III
Бр: 1
Сомбор 1 (14) јануар 1913 год.
Цена : _____________
10. Браник :
Орган српске народне
слободоумне странке
Бр. 48
Год : XI
Нови Сад, 27 април 1895 год.
Цена : ____________
11. Браник :
Орган српске народне
слободоумне странке
Бр : 51
Год : XI
Нови Сад 4 мај 1895 год.
Цена : ____________
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12. Браник :
Орган српске народне
слободоумне странке
Бр. 148
Год : XV
Нови Сад 18 децембар 1899 год.
Цена : ____________
13. Браник .
Орган српске народне
слободоумне странке
Бр: 107
Год : X
Нови Сад 15 септембар 1894 год.
Цена : ____________
14. Браник :
Орган српске народне
слободоумне странке
Бр.96
Год: IV
Нови Сад 18 август 1888 год.
Цена : _____________
15. Браник :
Орган српске напредне
слободоумне странке
Бр. 19
Год : VIII
Нови Сад 15 фебруар 1892 год.
Цена : _____________
16. Браник :
Орган српске напредне
слободоумне странке
Бр : 27
Год : VIII
Нови Сад 5 март 1892 год.
Цена : ____________
17. Браник :
Орган српске напредне
слободоумне странке
Бр: 35
Год: VIII
Нови Сад 24 март 1892 год.
Цена : ____________
18. Браник :
Орган српске напредне
слободоумне странке
Бр: 60
Год: VIII
Нови Сад ( 4 јун ) 1892 год.

19. Ловац :
Орган савеза ловачких удружења
у Београду.
Год: 41
Бр. 7-10
Јули – Октобар 1936 год.
Цена : ______________
20. Ловац :
Орган савеза ловачких удружења
у Београду.
Год : 41
Бр : 11-12
Новембар – Децембар 1936 год.
Цена : _____________
21. Епоха :
Политички независан дневни
лист. Год : II Бр. 249
Београд 14 октобар 1919 год.
Цена : ______________
22. Српство :
Орган српске народне странке у
Угарској.
Год : I
Бр. 47
Нови Сад 18. (31) август 1910 г.
Цена : _______________
23. Српске новине :
Год : XXXIX Бр. 19
Београд 12 фебруар 1872. год.
Цена : ______________
24. Видело :
Орган српске напредне странке
Год : VIII Бр. 177 / новем. 1887.
Цена : ______________
25. Панчевац :
Демократски недељни лист
Год : VII
Бр. 34
Панчево 23 август 1925 год.
Цена : ______________
26. Браник :
Орган српске народне
слободоумне странке. Год: XXVI
Бр. 175. .Нови Сад 14. (27) август
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Цена : ___________
27. Застава :
Лист српске народне
радикалне странке
Год : XXXVIII
Бр. 152
Нови Сад 11 јул 1903 год.
Цена : ________________
28. Застава :
Лист српске народне
радикалне странке
Год : XLII
Бр. 22
Нови Сад 28 јануар 1907 год.
Цена : ___________
29. Застава :
Лист српске народне
радикалне странке
Год : XLII
Бр. 158
Нови Сад 18 јул 1907 год.
Цена : _________
30. Застава :
Лист српске народне
радикалне странке
Год : XLII
Бр. 171
Нови Сад 3. август 1907 год.
Цена : _________
31. Застава :
Лист српске народне
радикалне странке
Год : XLII
Бр. 191 год.
Нови Сад 31 август 1907 год.
Цена : __________
32. Застава :
Лист српске народне
радикалне странке
Год : XLIV
Бр. 270
Нови Сад 11 ( 24 ) децембар 1909 г.
Цена : __________
33. Застава :
Лист српске народне

1910 год.
Цена : ____________ дин.
34. Застава :
Лист српске народне радикалне
странке. Год : XLIV Бр. 219
Нови Сад 9 ( 22 ) октобар 1909 год.
Цена : _______________
35. Застава :
Лист српске народне радикалне
странке. Год : XLIV Бр. 119
Нови Сад 4 (17) јун 1909 год.
Цена : ______________
36. Застава :
Лист српске народне радикалне
странке. Год : XLIV
Бр. 120
Нови Сад 5 ( 18 ) јун 1909 год.
Цена : _____________
37. Застава :
Лист српске народне радикалне
странке. Год : XLIV
Бр. 44
Нови Сад 27 фебруар 1909 год.
Цена : ___________
38. Застава :
Лист српске народне радикалне
странке. Год : XLIV
Бр. 88
Нови Сад 25 април 1909 год.
Цена : ___________
39. Застава :
Лист српске народне радикалне
странке. Год: XLV
Бр. 13
Нови Сад 20 јануар 1910 год.
Цена : ____________
40. Застава :
Лист српске народне радикалне
странке. Год : XLV
Бр. 21
Нови Сад 29 јануар 1910 год.
Цена : ___________
41. Застава :
Лист српске народне радикалне
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радикалне странке
Год : XLIV
Бр. 241
Нови Сад 6 (19 ) новембар 1909 год.
Цена : ____________
42. Застава :
Лист српске народне
радикалне странке
Год : XLV
Бр. 27
Нови Сад 20 фебруар 1910 год.
Цена : ____________
43. Застава :
Лист српске народне
радикалне странке
Год :XLV
Бр. 38
Нови Сад 20 фебруар 1910 год.
Цена : ___________
44. Застава :
Лист српске народне
радикалне странке
Год : XLV
Бр. 51
Нови Сад 7 март 1910 год.
Цена : __________
45. Застава :
Лист српске народне
радикалне странке
Год : XLV
Бр. 54
Нови Сад 11 март 1910 год.
Цена : _____________

странке. Год : XLV
Бр. 23
Нови Сад 2 фебруар 1910 год.
Цена : _____________
46. Застава :
Лист српске народне радикалне
странке. Год : XLV Бр. 59
Нови Сад 17 март 1910 год.
Цена : _______________
47. Застава :
Лист српске народне радикалне
странке. Год : XLV
Бр. 60
Нови Сад 18 март 1910 год.
Цена : _______________
48. Застава :
Лист српске народне радикалне
странке. Год : XLVIII Бр. 47
Нови Сад 27 фебруар 1913 год.
Цена : ________________
49. Застава :
Лист српске народне радикалне
странке. Год : LVIII Бр. 233
Нови Сад 14 октобар 1927 год.
Цена : _____________

УКУПНА ЦЕНА ПОНУЂЕНЕ ГРАЂЕ :

______________________ дин.
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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 -54/2016
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
( Фонд млађих књижевних рукописа и архивалија )
1. Писма :
( Пише др. Анте Трумбић, ( 1864 – 1938 ), адвокат и народни посланик
од 1885. Био је председник Југословенског одбора у Лондону, за време
Првог светског рата. Делегат Краљевине СХС на конференцији у
Паризу и министар иностраних дела од 1918 до 1920. године као и
публицисте.
2. Писма прима : др. Мића Мичић – рођен у Дубровнику 1883, завршио
правне науке у Грацу. За време Првог светског рата био је члан и
секретар " Југословенског одбора" и промотер југословенске идеје
у Јужној Америци и дијаспори. Адвокат, општински већник, председник
Адвокатске коморе, градоначелник Дубровника, сенатор...
Писма :_
----------1. Кан, 10.02.1917. - 2 листа.
2. Кан, 17.02.1917. - 1 лист.
3. Кан, 19.02.1917. - 2 листа
4. Кан, 15.03.1917. - 1 лист
5. Кан, 30.03.1917. - 3 листа
6. Париз, Хотел Медисон, - 03.05.1917 – 3 листа
7. Париз, 11.05.1917. - 3 листа
8. Париз, Хотел Медисон. - 12.09.2017. - 6 листова
9. Париз, 19 мај 1919. - 1 лист
10. Без места и године. - 1 лист.
11. Без датума, места и године. - 1 лист.
12. Париз, 19.11.1918. - 3 листа
13. Загреб, 16.06.1922. - 2 листа
14. Сплит, 16.02.1923. - 1 лист
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Цена : _________________
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Посебни фондови – Графичка збирка
--------------------------------------------------1. Захвалницу Удружења трговачких агената и комисионара у Србији
из 1920 год.
Цена : _______________
Стара периодика
-----------------------1. Истина :
Бр. 13 Год I
Шабац, недеља, 31 мај 1931 г.
Цена : ______________
2. Службени лист
моравске бановине.
Бр. 21 Год VII
Ниш, субота 16 мај 1936 год.
Цена : ______________
3. Народни лист :
(политичко – економско независни
орган јавног мњења )
Бр. 202
Год. X
7 јануар 1936 год.
Цена : ______________
4. Нишки нови лист
Бр. 204
Год. VI
Ниш, 7 новембар 1936 год.
Цена : ______________

6. Грађанин :
Независан орган
Бр. 20
Год 42
Пожаревац недеља 4 април
1937 год.
Цена : _____________
7. Службени гласник :
Београдске надбискупије
Бр. 2
Год I
Београд 15 новембар 1942 г.
Цена : ________________
8. Београдска Обласна
Самоуправа.
Службени орган београдске
области.
Бр. 44
Год II
Београд субота 27 октобар 1928 г.
Цена : _____________
----------------------------------------------

5. Београдске новости :
Бр. 27
Год. II
Београд 13 март 1940 год.
Цена : _______________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Цена :

________________________
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Стара периодика :
------------------------------------------------1. Народни кувар :
Бр. 2 Год. I
Београд, фебруар 1930 год.
Цена : ___________

2. Народни кувар :
Бр. 3
Год. I
Београд, март 1930 год.
Цена : _______________

3. Народни кувар :
Бр. 5
Год. I
Београд, мај 1930 год.
Цена : _________

12. Народни кувар :
Бр. 15.
Год. II
Београд, март 1931 год.
Цена :_____________

4. Народни кувар :
Бр. 6
Год. I
Београд, јуни 1930 год.
Цена : __________

13. Народни кувар :
Бр. 17
Год. II
Београд, мај 1931 год.
Цена : _____________

5. Народни кувар :
Бр. 7
Год. I
Београд, јули 1930 год.
Цена :______________

14. Народни кувар :
Бр. 18
Год. II
Београд, јуни 1931 год.
Цена : ______________

6. Народни кувар :
Бр. 8
Год. I
Београд, август 1930 год.
Цена : ___________

15. Народни кувар :
Бр. 19
Год. II
Београд, јули 1931 год.
Цена : _____________

7. Народни кувар :
Бр. 9
Год. I
Београд, септембар 1930 год.
Цена : ___________

16. Народни кувар :
Бр. 22
Год. II
Београд, октобар 1931 год.
Цена : ____________

8. Народни кувар :
Бр.10
Год. I
Београд, октобар 1930 год.
Цена : ___________

17.Народни кувар :
Бр. 23
Год. II
Београд, новембар 1931 год.
Цена : ____________

9. Народни кувар :
Бр. 11
Год. I
Београд, новембар 1930 год.
Цена :____________

18. Народни кувар :
Бр. 24
Год. II
Београд, децембар 1931 год.
Цена : ____________

10. Народни кувар :
Бр. 12
Год. I
Београд, децембар 1930 год.
Цена : __________

19. Народни кувар :
Бр. 25
Год. III
Београд, јануар 1932 год.
Цена : ____________
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11. Народни кувар :
Бр. 14
Год. I
Београд, фебруар 1931 год.
Цена : __________

20. Народни кувар :
Бр. 26
Год. III
Београд, фебруар 1932 год.
Цена : ___________

21. Народни кувар :
Бр. 27
Год. III
Београд, март 1932 год.
Цена : _________

26. Народни кувар :
Бр. 32
Год. III
Београд, август 1932 год.
Цена : ____________

22. Народни кувар :
Бр. 28
Год. III
Београд, април 1932 год.
Цена : __________

27. Народни кувар :
Бр. 33
Год. III
Београд, септембар 1932 год.
Цена : ____________

23. Народни кувар :
Бр. 29
Год. III
Београд, мај 1932 год.
Цена : __________

28. Народни кувар :
Бр. 34
Год. III
Београд, октобар 1932 год.
Цена : _____________

24. Народни кувар :
Бр. 30
Год. III
Београд, јун 1932 год.
Цена : __________

29. Народни кувар :
Бр. 35
Год. III
Београд, новембар 1932 год.
Цена : _____________

25. Народни кувар :
30. Народни кувар :
Бр. 31
Год. III
Бр. 36
Год. III
Београд, јул 1932 год.
Београд, децембар 1932 год.
Цена : ___________
Цена :
-----------------------------------------------------------------------------------------------Цена:
--------------------------------------УКУПНА ЦЕНА ПОНУЂЕНЕ ГРАЂЕ :

______________________ дин.
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ПАРТИЈА 3.
ПОНУЂАЧ ЕДУАРД НОЈМАН
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 -54/2016
Партија 3. 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 1. Посебни фондови
--------------------------1. Разгледнице Београд до 1945 год.
ком : 22
2. Један лепорело Београда :
ком : 15 ( разгледница )
------------------------------------------------Цена : ____________
2. Старе ( антикварне ) разгледнице Србије :
----------------------------------------------------------1. Портрет краља Александра I Карађорђевића
ком : 1
2. Матарушка Бања
ком : 1
3. Врањска Бања
ком : 2
4. Крушевац
ком : 1
5. Ниш
ком: 1
6. Топола
ком: 1
7. Неготин
ком: 1
8. Ваљево
ком: 5
9. Крагујевац
ком: 7
10. Сопот
ком: 1
11. Бор
ком: 1
12. Чачак
ком: 1
13. Таш Ћуприја
ком : 1
14. Нишка Бања ком:1

15. Аранђеловац
( Буковичка Бања )
ком: 1
16. Нови Кнежевац
ком: 1
17. Ћуприја
ком: 1
18. Градско
ком: 1
19. Сланкамен
ком: 2
20. Соко Бања
ком:2
21. Паланка
ком: 1
22. Руговска клисура
ком: 1
23. Прањани
ком:1
24. Велики Бечкерек
ком: 1
25. Земун
ком: 1
26. Велика Кикинда
ком: 1
27. Сремски Карловци
ком: 2
28. Жомбоља
ком: 2
29. Сента
ком: 3
30. Сомбор
ком: 4
31. Футог
ком: 1
32. Тител ком: 2
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33. Хуманитарно друштво
40. Прокупље
НАДЕ
ком: 3
ком: 1
41. Пријепоље
34. Златарска радња Д.К Пашковић
ком: 1
ком: 1
42. Пирот
35. Суботица
ком: 3
ком: 14
43. Петроварадин
36. Нови Сад
ком: 3
ком: 6
44. Панчево
37. Алибунар
ком: 1
ком:1
45. Златибор
38. Цариброд
ком: 3
ком:1
46. Зајечар
39. Смедерево
ком: 3
ком: 1
-------------------------------------------------------------------------------Цена : ______________
Посебни фондови
-----------------------Електронски записи некњижне грађе.
---------------------------------------------------1. Старе акције :
2. Старе акције :
--------------------------------------------Приоритетна облигација
Десет акција : хиљаду динара
Прве грађевинске банке од 400 динара. ( Крајинско индустриско трговачко
Београд : Прва грађевинска банка.
а.д. ПОРЕЧ) Бр. 159
1920 год.
Д. Милановац : 15 октобар 1921 год.
Цена : ____________
Цена : _____________
Програми :
----------------------------1. ( Програми концерата) Коларчев народни универзитет.
Београд : Коларчев народни универзитет, 1954 – 1956 год.
ком : 23
Цена : _______________
2. ( Програм позоришних престава ) / Народно позориште, Београд :
Народно позориште, 1954 – 1955 год.
ком : 22
Цена : ________________
3. ( Програм позоришних престава ) / Југословенско драмско позориште,
Београд, Југословенско драмско позориште 1953- 1955
ком: 5
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Цена : ________________
4. ( Програм позоришне преставе ) Позориште Београдска комедија,
Београд, Позориште Београдске комедије, 1954 год.
ком: 1
Цена : ________________
5. ( Програм приредбе ) Организује Удружење носилаца Албанске
споменице 1915 – 1916 ( Б.м. :б. и )
ком: 1
Цена : ________________
Посебни фондови :
--------------------------------Графичке збирке и збирке фотодокумената.
1. Албум фотографија у повезу од беле коже са 25 фотографија ( 23 x 29 цм)
фотографа Илије Лазића из Ужица поводом прославе двадесетогодишњице
устанка 1961.године, са посветом генералу Милану Жежељу.
Цена : ______________
2. Фотографија таблоа : Свршени ђаци 2. год Београдске Учитељске школе
1893 год. Фотограф Милан Јовановић – 38 x 50 цм.
Цена : ________________
3. Фотографија таблоа: Управни и надзорни одбор Учитељске задруге.
а.д. Са чиновницима у 1930. год. / атеље Милана Сарића, Београд,
26 x 50 цм. Цена : ________________
4. Првобитни споменик Незнаном јунаку на Авали – полагање венаца
на десетогодишњицу подизања споменика и делегација са венцима.
1932 год. ( Две фотографије ( 22 x 27 цм) каширане на картон.
Цена : _________________
5. Конгрес геометара Краљевине Југославије у Скопљу 1930. год
( 15 x 20 цм)
Цена : _________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------Свега: __________________________
и словима: __________________________

УКУПНА ЦЕНА ПОНУЂЕНЕ ГРАЂЕ:

______________________ дин.
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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 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 Понуђач 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;
2) 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 54/2016
ПАРТИЈА ________________

