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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке број ЈНМВ 4/2015, деловодни број 637 од 03.12.2015.г. и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку, деловодни број 637/1 од 03.12.2015.г., 

припремљена је: 

 

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

За јавну набавку мале вредности чији су предмет  добра – књиге, под редним 

бројем  

ЈНМВ 4/2015 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

  

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

 

 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 

опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења 

гаранције квалитета, рок испoруке, место испoруке 

добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

 

 

5 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

6 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 8 

VI Списак и опис добара 

Спискови  А1-А3 

18 

 

 

VII 

Образац понуде 

Прилози Б1-Б3 

27 

 

 

VIII Модели уговора 

 

53 

IX Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона 

и Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из 

члана 75. Закона 

Обрасци Г1-Г2 

83 

X Oбразац трошкова припреме понуде 85 

XI Образац изјаве о независној понуди 86 

XII Споразум као саставни део заједничке понуде 87 

 



I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1.1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Народна библиотека Крушевац  

Адреса: Трг косовских јунака 1, Крушевац, 37000  

Интернет страница: www.nbks.org.rs  

 

 

1.2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у 

складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  

 

 

1.3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ 4/2015 су добра – књиге, према списковима и 

описима добара-књига датим у поглављу VI конкурсне документације.  

 

 

1.4. Контакт   

Лице за контакт Весна Весковић 

Е - mail адреса (или број факса): bibliotekakrusevac@gmail.com 

037/443-168; 429-224 

 

 

mailto:bibliotekakrusevac@gmail.com


II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

2.1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ 4/2015 су добра – књиге, према списковима и 

описима добара-књига датим у поглављу VI конкурсне документације – књиге за 

фонд библиотеке –22113000 – Књиге за библиотеке. 

 

2.2. Партије 

Набавка је обликована у 3 (три)  партије, и то: 

 

1. Партија 1- белетристика –22113000 – Књиге за библиотеке. 

2. Партија 2 -  популарна наука –22113000 – Књиге за библиотеке. 

3. Партија 3- књиге за децу  –22113000 – Књиге за библиотеке. 

 



III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО 

ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

*ПРЕМА СПИСКУ И ОПИСУ ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА ДАТОМ У ПОГЛАВЉУ 

VI 

 

 

Врста добара која су предмет јавне набавке ЈНМВ 4/2015 су књиге за допуну 

библиотечког фонда.  

Контрола квалитета: Све испоручене књиге ће бити прегледане. Уколико се 

установи да је дошло до оштећења или неисправности књиге у било ком смислу, 

Понуђач је дужан да у року предвиђеном у уговору оштећене односно неисправне 

књиге, замени након што су му достављене од стране Наручиоца. Трошкове 

испоруке у потпуности сноси Понуђач. 

Место испоруке: Народна библиотека Крушевац, Трг косовских јунака 1, 37000 

Крушевац. 

Рок испоруке добара: биће утврђен уговором.  

 

Опис добара и количина су дати у поглављу VI конкурсне документације, и то 

по партијама. 

 

 

 



IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 
 

 

4.1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 

ЗАКОНА 

 

4.1.1.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. 

Закона и то: 

1)  Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тачка 1. Закона); 

2)  Да он 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 (чл. 75. ст. 1. тачка 2. Закона); 

3)  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тачка 4. Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75 ст.2. Закона) 

  

4.1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) 

до 4) Закона.  

 

4.1.3.  Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.  

 

4.1.4. Доказивање испуњености услова  

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве 
(образац Изјаве понуђача дат је у поглављу IX, образац Г1), којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће 

у поступку јавне набавке из члана 75. Закона. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 

Изјаву подизвођача (Образац Изјаве подизвођача, дат је у поглављу IX, образац Г2) 

потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 



Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 

чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 

доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о 

јавној набавци и да је документује на прописан начин. 

  

 

 

 

 

 

 

 



V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

  

 

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 

САСТАВЉЕНА   

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

  

5.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворенoj на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 

се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 

понуди. 

Понуду доставити на адресу: Народна библиотека Крушевац, Трг косовских јунака 

1, 37000 Крушевац - са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара - књига, партија 

бр ............. [навести број партије у оквиру јавне набавкe] ЈНМВ 4/2015 - НЕ 

ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, уколико је примљена од стране 

наручиоца до 14.12. 2015, до 13,00 часова.   

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 

према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац 

ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 

навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 

сматраће се неблаговременом и неотворена ће бити враћена понуђачу. 

 

Обавезна садржина понуде: 

Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће: 

 

1.Општи део конкурсне документације (Поглавља I, II, III, IV, и V). 

2.Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (Образац из поглавља VII, 

од тачке 1) до 4) попуњавају СВИ понуђачи. За тачку 5) Прилоге Б1-Б3 - Понуђач 

попуњава и шаље САМО Образац понуде који се односи на партију за коју 

доставља понуду, односно прилог који се односи на партију за коју доставља 

понуду).  

3.Модел уговора (образац  из поглавља VIII, одељци од 8.1 до 8.3 - Понуђач 

попуњава и шаље САМО Модел уговора који се односи на партију за коју 

доставља понуду, односно одељак који се односи на партију за коју доставља 

понуду). 



4.Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве понуђача о испуњавању 

услова за учешће у поступку ( Oбразац Изјаве понуђача поглавље IX, Образац Г1- 

попуњава СВАКИ Понуђач, без обзира на партију за коју подноси понуду) 

5.Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве подизвођача о 

испуњавању услова за учешће у поступку  (Oбразац Изјаве подизвођача, 

поглавље IX, Образац Г2- попуњава сваки Понуђач УКОЛИКО доставља понуду 

са подизвођачем, без обзира на партију за коју подноси понуду) 

6.Образац изјаве о независној понуди (образац из поглавља XI- попуњава 

СВАКИ Понуђач, без обзира на партију за коју подноси понуду). 

7.Споразум као саставни део заједничке понуде (образац из поглавља XII- 

попуњава СВАКИ Понуђач, без обзира на партију за коју подноси понуду).  

 

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 

да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 

групе понуђача који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној 

документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјаве под 

материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о испуњавању услова из члана 

75. Закона, Изјава о независној понуди) који морају бити потписани и печатом 

оверени од стране СВАКОГ понуђача из групе понуђача. Уколико се понуђачи 

определе да један понуђач из групе понуђача потписује и печатом оверава обрасце 

дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјаве 

под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати 

споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 

81. Закона (Образац споразума поглавље XII). 

 

5.3 ПАРТИЈЕ 

 

Јавна набавка под редним бројем ЈНМВ 4/2015 је подељена у 3 (три) партије. 

Понуђач може да поднесе понуду за једну партију или више партија, али уколико 

подноси понуду за више партија, за сваку партију мора да конкурише 

ПОСЕБНО. Једна понуда важи за само једну  партију, која мора бити јасно 

назначена на коверти или кутији приликом слања. Понуђач је дужан да и у понуди 

наведе на коју се партију односи понуда.  

 

5.4 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуда са варијантама није дозвољено. 

 

 

5.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 



Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: 

Народна библиотека Крушевац, Трг косовских јунака 1, 37000 Крушевац 

Република Србија, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку– добра – књиге за фонд библиотеке –22113000 – 

Књиге за библиотеке, партија бр ............. [навести број партије у оквиру јавне 

набавкe],  број ЈНМВ 4/2015 – НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за  јавну набавку– добра – књиге за фонд библиотеке –22113000 – 

Књиге за библиотеке, партија бр ............. [навести број партије у оквиру јавне 

набавкe],  број ЈНМВ 4/2015 – НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку – добра – књиге за фонд библиотеке –22113000 – 

Књиге за библиотеке, партија бр ............. [навести број партије у оквиру јавне 

набавкe], број ЈНМВ 4/2015 – НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу Понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда Понуђач не може да повуче нити да мења 

своју понуду. 

 

 

5.6. УЧЕСТОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више 

заједничких понуда. 

У обрасцу понуде (поглавље  VII), понуђач наводи на који начин подноси 

понуду, односно  да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или 

подноси понуду са подизвођачем. 

 

5.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу 

понуде (поглавље  VII), наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 

укупне вредности набавке које ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи 

од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и 

понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 

уговору о јавној набавци. 



Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова 

који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством 

како се доказује испуњеност услова, (Образац изјаве из поглавља IX, образац Г2). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 

јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број 

подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4.  Закона 

(Образац споразума поглавље XII). 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова  (Образац Изјаве из поглавља IX, образац Г2). Понуђачи 

из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 

јавне набавке и уговора о јавној набавци, неограничено солидарно одговарају 

задругари. 

 

5.9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И РОКА ПЛАЋАЊА, ИСПОРУКЕ, 

ЗАМЕНЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНИХ ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ: 

 

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Рок плаћања добара не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана 

доставе фактуре. 

Исплата се врши на текући рачун понуђача. 

Наручилац не дозвољава аванс. 

 

Захтев у погледу рока и начина испоруке књига 

Рок испоруке књига не може бити дужи од 10 дана од дана закључења уговора.  

Наручилац захтева испоруку свих тражених наслова у захтеваном року, односно не 

дозвољава сукцесивну испоруку. 

Књиге се испоручују  на адресу наручиоца. 



 

Захтев у погледу рока замене књига 

Рок замене књига уколико се после примопредаје укажу неки недостаци не може 

бити дужи од 10 дана од дана писане рекламације од стране наручиоца.  

 

Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда (члан 

90. ЗЈН)  

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

захтева од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати продужење рока важења понуде, не може мењати понуду. 

 

 

5.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цене у понуди морају бити исказане у динарима, без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке,  с тим 

да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

 Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. ЗЈН, односно тражиће образложење свих њених саставних 

делова које сматра меродавним. 

 

 

5.11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ 

ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А 

КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и Mинистарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 

 

 

5.12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ 

И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Наручилац не тражи средства финансијског обезбеђења. 

 

 



5.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 

СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА 

Заинтересовано лице може у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, 

електронским путем на e-mail bibliotekakrusevac@gmail.com, или факсом на број 

037/429-224 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем 

понуде заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: Народна библиотека 

Крушевац, Трг косовских јунака 1, 37000 Крушевац, са напоменом ”Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – набавка 

добара - књига, број набавке ЈНМВ 4/2015“.  

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање 

дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 

понуда и објави обавештење  о продужењу рока за подношење понуда.По истеку 

рока за подношење понуда наручилац не може да мења, нити да допуњује 

конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин предвиђен 

чланом 20. Закона.  

 

5.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 

ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 

ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда, наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Наручилац може да врши контролу 

(увид) код понуђача односно његовог подизвођача (члан 93. Закона) 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 



понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака, 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, нaручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

5.16. ПОСТУПАЊЕ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈЕВИМА НЕГАТИВНИХ 

РЕФЕРЕНЦИ ИЗ ЧЛАНА 82. ЗАКОНА 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 

три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне 

набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. закона; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама 

који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године 

пре објављивања позива за подношење понуда. 

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 

пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке,  који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 



Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана, 

који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други 

наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

   

5.17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: “Најнижа 

понуђена цена”.  

 

5.18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ НАЈНИЖОМ ЦЕНОМ 

 

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

понуда биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио најкраћи рок испоруке 

добара.   

 

5.19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА 

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, зашити животне 

средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. (Образац Изјаве из поглавља IX, образац Г1). 

 

5.20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патента као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

5.21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 

лице односно пословно удружење у име наведених лица. 

Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. Наручиоцу се захтев предаје непосредно или поштом 

препоручено 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. О 

поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у 



поступку јавне набавке односно објавити на Порталу, најкасније у року од 2 (два) 

дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина јавног 

позива или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико 

је примљен од стране наручиоца 3 (три) 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 не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. закона. 

После доношења одлуке о додели уговора у складу са чланом 108. став 3. Закона о 

јавним набавкама или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. ЗЈН, 

рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке. 

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. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу из 

члана 151. и 156. ЗЈН, а у складу са упутством доступним на сајту Републичке 

комисије за заштиту права. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 

60.000,00 динара. У складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за 

заштиту права, које је објављено на интернет страници Републичке комисије за 

заштиту права, као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1.тачка 6) Закона, 

прихватиће се: 

1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. 

Закона која садржи следеће: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

 (2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у 

потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је 

уплата таксе реализована); 

(3) износ таксе из члана 156. Закона чије се уплата врши;  

(4) број рачунабуџета: 840-742221843-57; 

(5) шифру плаћања 153 или 253; 

(6) позив на број: 97 50-016,  

(7) сврха: Републичка административна такса;број или друга ознака јавне набавке 

на коју се односи поднети захтев за заштиту права; као и назив наручиоца; 



(8) корисник: Буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата републичке административне таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о 

извршеној уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца 

захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне 

таксе; 

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за 

заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација 

за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају 

отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води 

у Управи за трезор; 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред 

поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 

субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србијеу складу са законом и 

другим прописом. 

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона. 

 

 

5.22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 

члана 149. став 6. ЗЈН. 

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка 

комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5. Закона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI СПИСАК И ОПИС ДОБАРА 

Списак А1 

Партија 1  

Р. 

број 
Аутор  Наслов Комада 

1.  Бери Стил Паклена одаја 3 

2.  Сергеј Кузњецов Лептиров пољубац 3 

3.  Умберто Еко Нулти број 3 

4.  Александар Гаталица Сонети за лошег човека 5 

5.  Зорана Јовановић Зорана лајф енд стајл 5 

6.  Кери Смит Уништи дневник 3 

7.  Стивен Кинг Мизери 3 

8.  Гијом Мусо У једном трену 3 

9.  Сергеј Лукјањенко Шеста стража 3 

10.  Стивен Вотсон  У другом животу 3 

11.  Ник Хорнби Шалу на страну 3 

12.  Гордана Куић Роман у сликама 5 

13.  Нора Робертс Срце од стакла 3 

14.  Нора Робертс Кутија за снове 3 

15.  Нора Робертс Пали анђео 3 

16.  А.М.Дин Фараоново завештање 3 

17.  Колин Фалконер Горки месец 3 

18.  А.Р.Тори Девојка коју сам волео 3 

19.  Гери ван Хас Икона 3 

20.  Сандра Браун Скривени доказ 3 

21.  Сандра Браун У последњи час 3 

22.  Сандра Браун Не веруј никоме 3 

23.  Луиђи Карлети Дневник једног шпијуна 3 

24.  Мусо Валентан Недужни кривци 3 

25.  Шарма Робин С. Срећна породица калуђера који је 

продао свој Ферари 

5 

26.  Елизабет Ело Северно од раја 3 

27.  Глен Купер Чувари библиотеке 3 

28.  Хокинс Пола Девојка из воза 3 

29.  Мај Ђа Шифра Соломон 3 

30.  Алис Лаплант  Илузиониста 3 



31.  Хулија Наваро Врт наде 3 

32.  Сузана Кирсли Златни кавез 3 

33.  Џули Лосон Тимер Пет дана живота 3 

34.  Џо Бејкер Чежња и оданост 3 

35.  Џеси Бертон Тајна девет соба 3 

36.  Кетин Грисом У сенци старог храста 3 

37.  Сандра Браун Дах скандала 3 

38.  Сандра Браун Викенд за љубав 3 

39.  Јуси Адлер Олсен Жена у кавезу 3 

40.  Џед Рубенфелд Инстикт смрти 3 

 



Списак А2 

Партија 2  

Р. 

број 
Аутор  Наслов Комада 

1. Лујза Хеј Волите себе до савршеног здравља 1 

2. Лујза Хеј Живот те воли 2 

3. Лујза Хеј Моћне мисли 2 

4. Лујза Хеј Садашњи тренутак 2 

5. Лујза Хеј Волите своје тело 2 

6. Лујза Хеј Излечите своје тело 2 

7. Лујза Хеј Можете излечити своје срце 2 

8. Лујза Хеј Све је добро, 2 

9. Лујза Хеј Живот-осврт на пут којим сте 

кренули 

2 

10. Лујза Хеј Захвалност 2 

11. Лујза Хеј Можете створити изузетан живот 2 

12. Лујза Хеј Ја то могу, 2 

13. Лујза Хеј Сликање будућности 2 

14. Синиша Убовић  Медитација за почетнике 2 

15. Маријана Михач Јога за почетнике 2 

16.  Дејвид Понд Чакра за почетнике 2 

17. Весна Маргарета Пресна храна за почетнике 2 

18.  Невенка Ђукић Нумерологија за почетнике 2 

19. Граут Пем Е на квадрат 2 

20. Ричард Вебстер Креативна визуализација за 

почетнике 

2 

21. Ричард Вебстер Читање ауре за почетнике 2 

22. Барбара Ен Бренан Руке које лече 2 

23. Ерик Перл Реконекција – лечи друге, лечи себе 2 

24. Вејн Дајер Успоставите равнотежу 2 

25. Френк Кинслоу Више од среће 2 

26. Брус Липтон Биологија веровања 2 

27. Ошо Страх 2 

28. Ошо Књига о деци 2 

29. Ошо Живети по сопственим правилима 2 

30. Ошо Путовање људског бића 2 

31. Ошо Вера, сумња и фанатизам 2 

32. Ошо Моћ, политика и промена 2 

33. Ошо Слава, богатство и амбиција 2 

34. Ошо Креативност 2 

35. Ошо Судбина, слобода и душа 2 

36. Ошо Човек који је волео голубове 2 

37. Ошо Завера – Бог 2 

38. Џенис Бомонс Моћ праштања 2 

39. Вера Керноу Уметнички одговори – цртање и 1 



скицирање 

40. Триша Рајкерт Уметнички одговори – портрети 1 

41. Џенифер Кинг Уметнички одговори – акрилик 1 

42. Џорџ Џејмс Акварел 1 

43. Барбара Бенедети Њутон Акварел 1 

44. Мирослав Тодоровић Заборављени српски владари и 

њихове земље 

1 

45. Владимир Ћоровић Велика Србија 1 

46. Џејн Нелсен Позитивна дисциплина за 

предшколце 

1 

47. Џејн Нелсен Позитивна дисциплина од А до Ш 1 

 

 

 

 



Списак А3 

Партија 3 

 

Р. 

број 
Аутор  Наслов Комада 

1.  Тикл,Џек Неустрашиви диносауруси 2 

2.  Тикл,Џек Весела џунгла 2 

3.  Тикл,Џек Несташна овчица 2 

4.   Морске животиње 2 

5.   Животиње у ЗОО-врту 2 

6.   Дивље животиње 2 

7.   Домаће животиње 2 

8.   Бића из маште 2 

9.   Занимања 2 

10.   Маске и костими 2 

11.   Спортисти 2 

12.  Кораксић,Маја... Нова Година 2 

13.  Кораксић,Маја... Васкрс 2 

14.  Кораксић,Маја... Летовање 2 

15.  Кораксић,Маја... Рођендан 2 

16.  Марковић,Горан Чобанин и вук 2 

17.  Марковић,Горан Лав и миш 2 

18.  Марковић,Горан Лисица и гавран 2 

19.  Марковић,Горан Корњача и зец 2 

20.  Марковић,Горан Цврчак и мрав 2 

21.  Марковић,Горан Медвед и пчеле 2 

22.  Милборн,Ана... У дворцу 2 

23.  Курто,Сара... На пиратском броду 2 

24.  Дејвис,Кејт... У Старом Египту 2 

25.  Милборн,Ана... На фарми 2 

26.  Макалистер,Анђела... Бљак!То није чудовиште! 2 

27.  Смолман,Стив... Ко се боји зеца још? 2 

28.  Кордвој,Трејси... Мала бела сова 2 

29.  Брајт,Пол... Медведићи и велика олуја 2 

30.  Хабри,Џулија... Пријатељ као ти 2 

31.  Норберт,Ланда... Велики лов на чудовиште 2 

32.  Топ,Хугин Крила леприра 2 

33.  Топ,Хугин Страх од мрака 2 

34.  Ерић,Добрица... Цица Мица чачкалица 2 

35.  Бојовић,Душица... Новогодишња ирвасијада 2 

36.  Такарич,Роберт... Школица за суперхероје 2 

37.  Такарич,Роберт... Школица за диносаурусе 2 

38.  Новак,Николета Један дан са јагњетом Снешком 2 

39.  Новак,Николета Један дан са коњем Вихором 2 

40.  Новак,Николета Један дан са кравом  Белком 2 



41.  Новак,Николета Један дан са псом Тедијем 2 

42.  Новак,Николета Један дан са прасетом Буцком 2 

43.  Новак,Николета Један дан са мачком Лилом 2 

44.  Новак,Николета Животиње помажу Деда Мразу 2 

45.  Марковић,Горан Арчи и Дора постају пријатељи 2 

46.  Марковић,Горан... Црвенкапа (Бајке у стрипу) 2 

47.  Марковић,Горан... Пепељуга 2 

48.  Марковић,Горан... Три прасета 2 

49.  Марковић,Горан... Ивица и Марица 2 

50.  Марковић,Горан... Ружно паче 2 

51.  Марковић,Горан... Успавана лепотица 2 

52.  Марковић,Горан... Чаробни  пасуљ 2 

53.  Марковић,Горан... Мачак у чизмама 2 

54.  Марковић,Горан... Обућар и вилењаци 2 

55.  Марковић,Горан... Принцеза на зрну грашка 2 

56.  Марковић,Горан... Снежана и седам патуљака 2 

57.  Марковић,Горан... Златокоса и три медведа 2 

58.  Новак,Николета Дабар Љупче гради мост 2 

59.  Новак,Николета Јежић Мики је често љут 2 

60.  Новак,Николета Веверица Мими нема реп 2 

61.  Новак,Николета Лија Ната воли да измишља 2 

62.  Новак,Николета Медведић Неца има трему 2 

63.  Новак,Николета Лане Мила је подводљиво 2 

64.  Новак,Николета Зечица Тина путује на зимовање 2 

65.  Новак,Николета Маца Кети упознаје Деда Мраза 2 

66.  Новак,Николета Нађа и вик у епизоди.У псети зубару 2 

67.  Новак,Николета Нове комшије 2 

68.  Новак,Николета Компјутерске игре 2 

69.  Новак,Николета Наследство 2 

70.  Новак,Николета Кућни љубимац 2 

71.  Новак,Николета Љубоморне тетке 2 

72.  Новак,Николета Тврдоглеви другари 2 

73.  Новак,Николета Навијачи 2 

74.  Мјатовић,Милош... Ћерка краља Кондора 2 

75.  Мјатовић,Милош... Потрага за Светим Гралом 2 

76.  Мјатовић,Милош... Перун и тајна ватре 2 

77.  Мјатовић,Милош... Риба која говори 2 

78.  Мјатовић,Милош... Али-Баба и 40 разбојника 2 

79.  Мјатовић,Милош... Херакле у подземном свету 2 

80.  Мјатовић,Милош... Торов чекић 2 

81.  Мјатовић,Милош... Чаробна крушка 2 

82.  Мјатовић,Милош... Хијавата 2 

83.  Мјатовић,Милош... Мудра Ајша 2 

84.  Мјатовић,Милош... Баба Јага 2 

85.  Мјатовић,Милош... Мали врабац 2 



86.  Нелмен,Тимоти Принцезе су веома дарежљиве 2 

87.  Нелмен,Тимоти Каубоји могу бити фини 2 

88.  Нелмен,Тимоти Балерине су добре другарице 2 

89.  Нелмен,Тимоти Пирари су лепо васпитани 2 

90.  Мур Малинос,Џенифер Безбедност на интернету 2 

91.  Мур Малинос,Џенифер Када такмичење измакне контроли 2 

92.  Мур Малинос,Џенифер Конфликти 2 

93.  Мур Малинос,Џенифер Зависност од видео-игара 2 

94.  Рока,Нуриа Филм 2 

95.  Рока,Нуриа Музика 2 

96.  Рока,Нуриа Позориште 2 

97.  Рока,Нуриа Сликање и бојење 2 

98.  Рајић,Стајка... Животиње.Моја прва енциклоп. 1 

99.  Рајић,Стајка... Свемир 1 

100.  Рајић,Стајка... Планета Земља 1 

101.  Рајић,Стајка... Људско тело 1 

102.  Маса,Франческа... Наука 2 

103.  Маса,Франческа... Живот и Земља 2 

104.  Маса,Франческа... Екологија 2 

105.  Маса,Франческа... Народи света 2 

106.  Бауман,Ан-Софи Земља 1 

107.  Бауман,Ан-Софи Диносауруси 2 

108.  Бауман,Ан-Софи Пирати 1 

109.  Вандевил,Ањес Сеоско имање 1 

110.  Вандевил,Ањес Дивље животиње 1 

111.  Вандевил,Ањес Људско тело 1 

112.  Мињар,Изабел Одакле шта потиче? 1 

113.  Онфроа,Северин Плес 1 

114.  Билију,Жан Мишел Фудбал 1 

115.  Алађиди,Виржини Младунци 1 

116.  Гринберг,Делфин Свемир 1 

117.  Билију,Жан Мишел Возила 1 

118.  Мијатовић,Милош Владари и вође 2 

119.  Мијатовић,Милош Научници 2 

120.  Мијатовић,Милош Композитори 2 

121.  Кент,Питер Технологија 1 

122.  Голдсмит,Мајкл Звезде и Планете 1 

123.  Смит,Миранда Животиње 1 

124.  Тејлор,Барбара Планета  Земља 1 

125.  Берни,Дејвид Диносауруси 1 

126.  Смит,Миранда Људско тело 1 

127.  Хејнз,Маргарет Елементарне непогоде 1 

128.  Хејнз,Маргарет Океани и мора 1 

129.  Матијевић,Бојана Бонтон за сваког ђака 2 

130.  Тодоровић,Дивна Најлепше дечје игре 2 



131.  Бојовић,Ивана... Учимо колико је сати 2 

132.  Бојовић,Ивана... Учимо шах 2 

133.  Ковачевић,Милорад... Упознајмо кућне љубимце 2 

134.  Бајовић,Ивана... Народна традиција 2 

135.  Матијашевић,Сања Данас нам је диван дан 2 

136.  Матијашевић,Сања Летња авантура 2 

137.  Матијашевић,Сања Књига која се чита годину дана 2 

138.  Станишић,Слободан Марко Краљевић и његова браћа 2 

139.  Станишић,Слободан Милош Обилић јунак над јунацима 2 

140.  Станишић,Слободан Кнез Лазар у замци лукавог жупана 2 

141.  Станишић,Слободан Деспот Стефан витез Реда Змаја 2 

142.  Станишић,Слободан Симонида најмлађа српска краљица 2 

143.  Станишић,Слободан Јефимија прва српска књижевница 2 

144.  Станишић,Слободан Кнегиња Милица и девет Југовића 2 

145.  

Станишић,Слободан 

Принцеза Оливера на двору султана 

Бајазита 2 

146.  Ђурђев,Поп Д. О бабама и жабама 2 

147.  Четрић,Александар Озбиљно смешна књига 2 

148.  Марковић,Горан Бисери из школских клупа 2 

149.  Нешић,Будимир Како расте памет 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 

да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 

оверити образац понуде. 

Понуђачи попуњавају само онај образац понуде који се односи на партију за 

коју подносе понуду.  
 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – 

књига,  број ЈНМВ 4/2015 партија бр ________________ (обавезно уписати број 

партије за коју се доставља образац понуде). 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 

 

 

 

 

 

 



 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) Назив подизвођача:  

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  

понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача 



4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 

који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 

понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира 

у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 

учесник у заједничкој понуди. 

 

 

 

 

 

 



5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

 

Прилог Б1 

 

НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГА, ПАРТИЈА БРОЈ 1 

 

Ред. 

бр. 
Аутор Наслов 

Цена 

по 

комад

у без 

ПДВ 

Кол

ичи

на 

Укупна 

цена 

без 

ПДВ 

1.  Бери Стил Паклена одаја  3  

2.  Сергеј Кузњецов Лептиров пољубац  3  

3.  Умберто Еко Нулти број  3  

4.  Александар 

Гаталица 

Сонети за лошег човека  5  

5.  Зорана Јовановић Зорана лајф енд стајл  5  

6.  Кери Смит Уништи дневник  3  

7.  Стивен Кинг Мизери  3  

8.  Гијом Мусо У једном трену  3  

9.  Сергеј Лукјањенко Шеста стража  3  

10.  Стивен Вотсон  У другом животу  3  

11.  Ник Хорнби Шалу на страну  3  

12.  Гордана Куић Роман у сликама  5  

13.  Нора Робертс Срце од стакла  3  

14.  Нора Робертс Кутија за снове  3  

15.  Нора Робертс Пали анђео  3  

16.  А.М.Дин Фараоново завештање  3  

17.  Колин Фалконер Горки месец  3  

18.  А.Р.Тори Девојка коју сам волео  3  

19.  Гери ван Хас Икона  3  

20.  Сандра Браун Скривени доказ  3  

21.  Сандра Браун У последњи час  3  

22.  Сандра Браун Не веруј никоме  3  

23.  Луиђи Карлети Дневник једног шпијуна  3  

24.  Мусо Валентан Недужни кривци  3  

25.  Шарма Робин С. Срећна породица калуђера који 

је продао свој Ферари 

 5  

26.  Елизабет Ело Северно од раја  3  

27.  Глен Купер Чувари библиотеке  3  

28.  Хокинс Пола Девојка из воза  3  

29.  Мај Ђа Шифра Соломон  3  

30.  Алис Лаплант  Илузиониста  3  

31.  Хулија Наваро Врт наде  3  

32.  Сузана Кирсли Златни кавез  3  



33.  Џули Лосон Тимер Пет дана живота  3  

34.  Џо Бејкер Чежња и оданост  3  

35.  Џеси Бертон Тајна девет соба  3  

36.  Кетин Грисом У сенци старог храста  3  

37.  Сандра Браун Дах скандала  3  

38.  Сандра Браун Викенд за љубав  3  

39.  Јуси Адлер Олсен Жена у кавезу  3  

40.  Џед Рубенфелд Инстикт смрти  3  

УКУПНО без пдв-а у динарима:  

ПДВ:  

Укупно са ПДВ-ом:  

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

______ дана од дана испостављања 

фактуре (рок не може бити краћи 

од 15 дана ни дужи од 45 дана од 

дана испостављања фактуре) 

 

Рок важења понуде 

 

______ дана од дана отварања 

понуде (рок не може бити краћи од 

30 дана) 

 

Рок испоруке 

 

______ дана од дана закључења 

уговора (рок не може бити дужи од 

10 дана од дана закључења 

уговора) 

 

Гарантни период 

 

_____ дана од дана пријема 

испоруке (рок не може бити дужи 

од 10 дана од дана пријема 

испоруке) 

 

Место и начин испоруке 

 

Народна библиотека Крушевац , 

испоруку о свом трошку доставља 

Понуђач 

 

 

 

 

   

             Датум                                   Понуђач 

                                                          

 ______________________       М.П.                        ________________________                

    

 

 

 

 

 



Прилог Б2 

 

НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГА, ПАРТИЈА БРОЈ 2 

 

Ред. 

бр. 
Аутор Наслов 

Цена 

по 

комаду 

без 

ПДВ 

Кол

ичи

на 

Укуп

на 

цена 

без 

ПДВ 

1. Лујза Хеј Волите себе до савршеног 

здравља 

 1  

2. Лујза Хеј Живот те воли  2  

3. Лујза Хеј Моћне мисли  2  

4. Лујза Хеј Садашњи тренутак  2  

5. Лујза Хеј Волите своје тело  2  

6. Лујза Хеј Излечите своје тело  2  

7. Лујза Хеј Можете излечити своје срце  2  

8. Лујза Хеј Све је добро,  2  

9. Лујза Хеј Живот-осврт на пут којим 

сте кренули 

 2  

10. Лујза Хеј Захвалност  2  

11. Лујза Хеј Можете створити изузетан 

живот 

 2  

12. Лујза Хеј Ја то могу,  2  

13. Лујза Хеј Сликање будућности  2  

14. Синиша Убовић  Медитација за почетнике  2  

15. Маријана Михач Јога за почетнике  2  

16. Дејвид Понд Чакра за почетнике  2  

17. Весна Маргарета Пресна храна за почетнике  2  

18. Невенка Ђукић Нумерологија за почетнике  2  

19. Граут Пем Е на квадрат  2  

20. Ричард Вебстер Креативна визуализација за 

почетнике 

 2  

21. Ричард Вебстер Читање ауре за почетнике  2  

22. Барбара Ен Бренан Руке које лече  2  

23. Ерик Перл Реконекција – лечи друге, 

лечи себе 

 2  

24. Вејн Дајер Успоставите равнотежу  2  

25. Френк Кинслоу Више од среће  2  

26. Брус Липтон Биологија веровања  2  

27. Ошо Страх  2  

28. Ошо Књига о деци  2  

29. Ошо Живети по сопственим 

правилима 

 2  

30. Ошо Путовање људског бића  2  



31. Ошо Вера, сумња и фанатизам  2  

32. Ошо Моћ, политика и промена  2  

33. Ошо Слава, богатство и амбиција  2  

34. Ошо Креативност  2  

35. Ошо Судбина, слобода и душа  2  

36. Ошо Човек који је волео голубове  2  

37. Ошо Завера – Бог  2  

38.  Џенис Бомонс Моћ праштања  2  

39.  Вера Керноу Уметнички одговори – 

цртање и скицирање 

 1  

40. Триша Рајкерт Уметнички одговори – 

портрети 

 1  

41. Џенифер Кинг Уметнички одговори – 

акрилик 

 1  

42. Џорџ Џејмс Акварел  1  

43. Барбара Бенедети 

Њутон 

Акварел  1  

44. Мирослав Тодоровић Заборављени српски владари 

и њихове земље 

 1  

45. Владимир Ћоровић Велика Србија  1  

46. Џејн Нелсен Позитивна дисциплина за 

предшколце 

 1  

47. Џејн Нелсен Позитивна дисциплина од А 

до Ш 

 1  

УКУПНО без пдв-а у динарима:  

ПДВ:  

Укупно са ПДВ-ом:  

 

 



 

 

Рок и начин плаћања 

 

______ дана од дана испостављања 

фактуре (рок не може бити краћи 

од 15 дана ни дужи од 45 дана од 

дана испостављања фактуре) 

 

Рок важења понуде 

 

______ дана од дана отварања 

понуде (рок не може бити краћи од 

30 дана) 

 

Рок испоруке 

 

______ дана од дана закључења 

уговора (рок не може бити дужи од 

10 дана од дана закључења 

уговора) 

 

Гарантни период 

 

_____ дана од дана пријема 

испоруке (рок не може бити дужи 

од 10 дана од дана пријема 

испоруке) 

 

Место и начин испоруке 

 

Народна библиотека Крушевац , 

испоруку о свом трошку доставља 

Понуђач 

 

 

 

 

   

             Датум                                   Понуђач 

                                                          

 ______________________       М.П.                        ________________________                

    

 



Прилог Б3 

 

 

НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГА, ПАРТИЈА БРОЈ 3 

 

 

Ред. 

бр. 
Аутор Наслов 

Цена по 

комаду 

без ПДВ 

Коли

чина 

Укупна 

цена 

без 

ПДВ 

1.  Тикл,Џек Неустрашиви диносауруси  2  

2.  Тикл,Џек Весела џунгла  2  

3.  Тикл,Џек Несташна овчица  2  

4.   Морске животиње  2  

5.   Животиње у ЗОО-врту  2  

6.   Дивље животиње  2  

7.   Домаће животиње  2  

8.   Бића из маште  2  

9.   Занимања  2  

10.   Маске и костими  2  

11.   Спортисти  2  

12.  Кораксић,Маја... Нова Година  2  

13.  Кораксић,Маја... Васкрс  2  

14.  Кораксић,Маја... Летовање  2  

15.  Кораксић,Маја... Рођендан  2  

16.  Марковић,Горан Чобанин и вук  2  

17.  Марковић,Горан Лав и миш  2  

18.  Марковић,Горан Лисица и гавран  2  

19.  Марковић,Горан Корњача и зец  2  

20.  Марковић,Горан Цврчак и мрав  2  

21.  Марковић,Горан Медвед и пчеле  2  

22.  Милборн,Ана... У дворцу  2  

23.  Курто,Сара... На пиратском броду  2  

24.  Дејвис,Кејт... У Старом Египту  2  

25.  Милборн,Ана... На фарми  2  

26.  Макалистер,Анђела.

.. Бљак!То није чудовиште!  2 

 

27.  Смолман,Стив... Ко се боји зеца још?  2  

28.  Кордвој,Трејси... Мала бела сова  2  

29.  Брајт,Пол... Медведићи и велика олуја  2  

30.  Хабри,Џулија... Пријатељ као ти  2  

31.  Норберт,Ланда... Велики лов на чудовиште  2  

32.  Топ,Хугин Крила леприра  2  

33.  Топ,Хугин Страх од мрака  2  

34.  Ерић,Добрица... Цица Мица чачкалица  2  



35.  Бојовић,Душица... Новогодишња ирвасијада  2  

36.  Такарич,Роберт... Школица за суперхероје  2  

37.  Такарич,Роберт... Школица за диносаурусе  2  

38.  

Новак,Николета 

Један дан са јагњетом 

Снешком  2 

 

39.  

Новак,Николета 

Један дан са коњем 

Вихором  2 

 

40.  

Новак,Николета 

Један дан са кравом  

Белком  2 

 

41.  Новак,Николета Један дан са псом Тедијем  2  

42.  

Новак,Николета 

Један дан са прасетом 

Буцком  2 

 

43.  Новак,Николета Један дан са мачком Лилом  2  

44.  

Новак,Николета 

Животиње помажу Деда 

Мразу  2 

 

45.  

Марковић,Горан 

Арчи и Дора постају 

пријатељи  2 

 

46.  Марковић,Горан... Црвенкапа (Бајке у стрипу)  2  

47.  Марковић,Горан... Пепељуга  2  

48.  Марковић,Горан... Три прасета  2  

49.  Марковић,Горан... Ивица и Марица  2  

50.  Марковић,Горан... Ружно паче  2  

51.  Марковић,Горан... Успавана лепотица  2  

52.  Марковић,Горан... Чаробни  пасуљ  2  

53.  Марковић,Горан... Мачак у чизмама  2  

54.  Марковић,Горан... Обућар и вилењаци  2  

55.  Марковић,Горан... Принцеза на зрну грашка  2  

56.  Марковић,Горан... Снежана и седам патуљака  2  

57.  Марковић,Горан... Златокоса и три медведа  2  

58.  Новак,Николета Дабар Љупче гради мост  2  

59.  Новак,Николета Јежић Мики је често љут  2  

60.  Новак,Николета Веверица Мими нема реп  2  

61.  

Новак,Николета 

Лија Ната воли да 

измишља  2 

 

62.  Новак,Николета Медведић Неца има трему  2  

63.  Новак,Николета Лане Мила је подводљиво  2  

64.  

Новак,Николета 

Зечица Тина путује на 

зимовање  2 

 

65.  

Новак,Николета 

Маца Кети упознаје Деда 

Мраза  2 

 

66.  

Новак,Николета 

Нађа и вик у епизоди.У 

псети зубару  2 

 

67.  Новак,Николета Нове комшије  2  

68.  Новак,Николета Компјутерске игре  2  

69.  Новак,Николета Наследство  2  



70.  Новак,Николета Кућни љубимац  2  

71.  Новак,Николета Љубоморне тетке  2  

72.  Новак,Николета Тврдоглеви другари  2  

73.  Новак,Николета Навијачи  2  

74.  Мјатовић,Милош... Ћерка краља Кондора  2  

75.  Мјатовић,Милош... Потрага за Светим Гралом  2  

76.  Мјатовић,Милош... Перун и тајна ватре  2  

77.  Мјатовић,Милош... Риба која говори  2  

78.  Мјатовић,Милош... Али-Баба и 40 разбојника  2  

79.  Мјатовић,Милош... Херакле у подземном свету  2  

80.  Мјатовић,Милош... Торов чекић  2  

81.  Мјатовић,Милош... Чаробна крушка  2  

82.  Мјатовић,Милош... Хијавата  2  

83.  Мјатовић,Милош... Мудра Ајша  2  

84.  Мјатовић,Милош... Баба Јага  2  

85.  Мјатовић,Милош... Мали врабац  2  

86.  

Нелмен,Тимоти 

Принцезе су веома 

дарежљиве  2 

 

87.  Нелмен,Тимоти Каубоји могу бити фини  2  

88.  

Нелмен,Тимоти 

Балерине су добре 

другарице  2 

 

89.  Нелмен,Тимоти Пирари су лепо васпитани  2  

90.  Мур 

Малинос,Џенифер Безбедност на интернету  2 

 

91.  Мур 

Малинос,Џенифер 

Када такмичење измакне 

контроли  2 

 

92.  Мур 

Малинос,Џенифер Конфликти  2 

 

93.  Мур 

Малинос,Џенифер Зависност од видео-игара  2 

 

94.  Рока,Нуриа Филм  2  

95.  Рока,Нуриа Музика  2  

96.  Рока,Нуриа Позориште  2  

97.  Рока,Нуриа Сликање и бојење  2  

98.  

Рајић,Стајка... 

Животиње.Моја прва 

енциклоп.  1 

 

99.  Рајић,Стајка... Свемир  1  

100.  Рајић,Стајка... Планета Земља  1  

101.  Рајић,Стајка... Људско тело  1  

102.  Маса,Франческа... Наука  2  

103.  Маса,Франческа... Живот и Земља  2  

104.  Маса,Франческа... Екологија  2  

105.  Маса,Франческа... Народи света  2  

106.  Бауман,Ан-Софи Земља  1  

107.  Бауман,Ан-Софи Диносауруси  2  



108.  Бауман,Ан-Софи Пирати  1  

109.  Вандевил,Ањес Сеоско имање  1  

110.  Вандевил,Ањес Дивље животиње  1  

111.  Вандевил,Ањес Људско тело  1  

112.  Мињар,Изабел Одакле шта потиче?  1  

113.  Онфроа,Северин Плес  1  

114.  Билију,Жан Мишел Фудбал  1  

115.  Алађиди,Виржини Младунци  1  

116.  Гринберг,Делфин Свемир  1  

117.  Билију,Жан Мишел Возила  1  

118.  Мијатовић,Милош Владари и вође  2  

119.  Мијатовић,Милош Научници  2  

120.  Мијатовић,Милош Композитори  2  

121.  Кент,Питер Технологија  1  

122.  Голдсмит,Мајкл Звезде и Планете  1  

123.  Смит,Миранда Животиње  1  

124.  Тејлор,Барбара Планета  Земља  1  

125.  Берни,Дејвид Диносауруси  1  

126.  Смит,Миранда Људско тело  1  

127.  Хејнз,Маргарет Елементарне непогоде  1  

128.  Хејнз,Маргарет Океани и мора  1  

129.  Матијевић,Бојана Бонтон за сваког ђака  2  

130.  Тодоровић,Дивна Најлепше дечје игре  2  

131.  Бојовић,Ивана... Учимо колико је сати  2  

132.  Бојовић,Ивана... Учимо шах  2  

133.  Ковачевић,Милорад.

.. Упознајмо кућне љубимце  2 

 

134.  Бајовић,Ивана... Народна традиција  2  

135.  Матијашевић,Сања Данас нам је диван дан  2  

136.  Матијашевић,Сања Летња авантура  2  

137.  
Матијашевић,Сања 

Књига која се чита годину 

дана  2 

 

138.  
Станишић,Слободан 

Марко Краљевић и његова 

браћа  2 

 

139.  
Станишић,Слободан 

Милош Обилић јунак над 

јунацима  2 

 

140.  
Станишић,Слободан 

Кнез Лазар у замци лукавог 

жупана  2 

 

141.  
Станишић,Слободан 

Деспот Стефан витез Реда 

Змаја  2 

 

142.  
Станишић,Слободан 

Симонида најмлађа српска 

краљица  2 

 

143.  
Станишић,Слободан 

Јефимија прва српска 

књижевница  2 

 

144.  Станишић,Слободан Кнегиња Милица и девет  2  



Југовића 

145.  
Станишић,Слободан 

Принцеза Оливера на 

двору султана Бајазита  2 

 

146.  Ђурђев,Поп Д. О бабама и жабама  2  

147.  Четрић,Александар Озбиљно смешна књига  2  

148.  Марковић,Горан Бисери из школских клупа  2  

149.  Нешић,Будимир Како расте памет  2  

УКУПНО без пдв-а у динарима:  

ПДВ:  

Укупно са ПДВ-ом:  

 

 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

______ дана од дана 

испостављања фактуре (рок 

не може бити краћи од 15 

дана ни дужи од 45 дана од 

дана испостављања фактуре) 

 

Рок важења понуде 

 

______ дана од дана отварања 

понуде (рок не може бити 

краћи од 30 дана) 

 

Рок испоруке 

 

______ дана од дана 

закључења уговора (рок не 

може бити дужи од 10 дана од 

дана закључења уговора) 

 

Гарантни период 

 

_____ дана од дана пријема 

испоруке (рок не може бити 

дужи од 10 дана од дана 

пријема испоруке) 

 

Место и начин испоруке 

 

НароднабиблиотекаКрушевац, 

испоруку о свом трошку 

доставља Понуђач 

 

                Датум                                   Понуђач 

                                                         

     ______________________           М.П.                           ________________________    

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

8.1. 

 

 УГОВОР О НАБАВЦИ КЊИГА 

број ЈНМВ 4/2015, партија 1 

 

  

 Закључен у Крушевцу између: 

 

1. Народне библиотеке Крушевац, Трг косовских јунака 1, Крушевац 37000 

матични број 07144016, шифра делатности 9101, регистарски број 6145501847, 

ПИБ 100320955, у даљем тексту: купац, кога заступа в.д. директор мр Снежана 

Ненезић, и 

 

2. ____________________, ул.________________ бр. ___, матични број 

_____________, регистарски број _________________, ПИБ _______________, кога 

заступа __________________ (у даљем тексту: продавац). 

 

Основ уговора: Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМВ 4/2015, партија 1 

Број и датум Одлуке о додели уговора:__________ 

Понуда изабраног понуђача бр.____________од ______________ 

 

 

Члан 1. 

 

Предмет овог уговора је куповина  књига  за попуњавање фондова купца, по 

спроведеном поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 4/2015, партија 1 

 Саставни део овог уговора је понуда понуђача_____________,  бр. _________ 

од ___________ године, као и Списак А1 из поглавља VI конкурсне документације. 

Предмет уговора продавац ће извршити: 

А) самостално; 

Б) Заједнички, као група следећих понуђача: 

____________________________________________________из__________________ 

____________________________________________________из__________________ 

____________________________________________________из__________________ 

В) Са подизвођачима: 

____________________________________________________из__________________ 

у _____% укупне уговорене вредности набавке и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача__________________________из_________________ 

у _____% укупне уговорене вредности набавке и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача_____________________________из________________ 



Члан 2.  

Продавац се обавезује да за потребе купца испоручи све наведене наслове 

књига, одређених аутора и број примерака како је дато у табели у поглављу VI , 

списак А1 конкурсне документације. 

Члан 3. 

Купац се обавезује да на име књига наведених у табели у  поглављу VI, 

списак А1 конкурсне документације, уплати продавцу укупан износ у вредности од 

__________ динара са  ПДВ-ом, односно износ од__________динара без ПДВ  и то 

на текући рачун бр. _____________________, у року од _____ дана од дана 

испостављања фактуре. 

 

Члан 4. 

 Уговорне стране су се договориле да продавац испоручи купцу  све наведене 

наслове књига из члана 2. овог уговора, у целости, на адресу купца, у року од 

_________ дана од дана закључења уговора 

 

Члан 5. 

 

 Уговорне стране су сагласне да уколико у тренутку пријема књига, буду 

постојали неки недостаци, односно видљиве мане, купац ће путем писане 

рекламације тражити од продавца замену истих књига, а продавац је у обавези да 

изврши замену књига у року од _______ дана од дана пријема испоруке.  

  

Члан 6. 

            ПРОДАВАЦ потписом овог уговора потврђује да има право правног промета 

ауторских дела наведених у спецификацији добара – библитечке грађе која је 

предмет овог уговора, да поседује све потребне дозволе, одобрења и овлашћења од 

аутора и лица која се законски могу сматрати ауторима или полагати ауторска и/или 

сродна права над наведеним делима, као и право заступања горе наведених аутора 

према трећим лицима, а поводом посла који је предмет овог уговора.  

            Потписом овог уговора ПРОДАВАЦ потврђује да КУПАЦ нема било какве 

обавезе по било ком основу према било ком трећем лицу у вези са ауторском грађом 

која је предмет овог уговора. 

            ПРОДАВАЦ се обавезује да ће пружити КУПЦУ сву неопходну правну 

заштиту у вези било каквог правног узнемиравања КУПЦА од стране трећих лица у 

вези истицања евентулних захтева поводом повреде ауторских и других права, 

односно да ће сваки такав захтев ПРОДАВАЦ непосредно регулисати са неведеним 

лицем. 

  

 

Члан 7. 

 За све што није регулисано овим уговором примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 



 

 

Члан 8. 
 Уговорне стране су се споразумеле да евентуалне спорове решавају пред 

Привредним судом у Краљеву. 

 

Члан 9. 

 Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, по два за сваку 

уговорну страну. 

 

 

 

             ПРОДАВАЦ                                                                           КУПАЦ 

                       Народна библиотека Крушевац 

                    

_________________________                          _______________________ 

                                                                                   мр Снежана Ненезић 

 

 

 

 

 

 



8.2. 

 

 УГОВОР О НАБАВЦИ КЊИГА 

број ЈНМВ 4/2015, партија 2 

 

  

 Закључен у Крушевцу између: 

 

1. Народне библиотеке Крушевац, Трг косовских јунака 1, Крушевац 37000 

матични број 07144016, шифра делатности 9101, регистарски број 6145501847, 

ПИБ 100320955, у даљем тексту: купац, кога заступа в.д. директор мр Снежана 

Ненезић, и 

 

2. ____________________, ул.________________ бр. ___, матични број 

_____________, регистарски број _________________, ПИБ _______________, кога 

заступа __________________ (у даљем тексту: продавац). 

 

Основ уговора: Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМВ 4/2015, партија 2 

Број и датум Одлуке о додели уговора:__________ 

Понуда изабраног понуђача бр.____________од ______________ 

 

 

Члан 1. 

 

Предмет овог уговора је куповина  књига  за попуњавање фондова купца, по 

спроведеном поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 4/2015, партија 2 

 Саставни део овог уговора је понуда понуђача_____________,  бр. _________ 

од ___________ године, као и Списак А2 из поглавља VI конкурсне документације. 

Предмет уговора продавац ће извршити: 

А) самостално; 

Б) Заједнички, као група следећих понуђача: 

____________________________________________________из__________________ 

____________________________________________________из__________________ 

____________________________________________________из__________________ 

В) Са подизвођачима: 

____________________________________________________из__________________ 

у _____% укупне уговорене вредности набавке и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача_______________________________из______________ 

у _____% укупне уговорене вредности набавке и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача_____________________________из________________ 

 



Члан 2.  

Продавац се обавезује да за потребе купца испоручи све наведене наслове 

књига, одређених аутора и број примерака како је дато у табели у поглављу VI , 

списак А2 конкурсне документације. 

Члан 3. 

Купац се обавезује да на име књига наведених у табели у  поглављу VI, 

списак А2 конкурсне документације, уплати продавцу укупан износ у вредности од 

__________ динара са  ПДВ-ом, односно износ од__________динара без ПДВ  и то 

на текући рачун бр. _____________________, у року од _____ дана од дана 

испостављања фактуре. 

 

Члан 4. 

 Уговорне стране су се договориле да продавац испоручи купцу  све наведене 

наслове књига из члана 2. овог уговора, у целости, на адресу купца, у року од 

_________ дана од дана закључења уговора 

 

Члан 5. 

 

 Уговорне стране су сагласне да уколико у тренутку пријема књига, буду 

постојали неки недостаци, односно видљиве мане, купац ће путем писане 

рекламације тражити од продавца замену истих књига, а продавац је у обавези да 

изврши замену књига у року од _______ дана од дана пријема испоруке.  

  

Члан 6. 

            ПРОДАВАЦ потписом овог уговора потврђује да има право правног промета 

ауторских дела наведених у спецификацији добара – библитечке грађе која је 

предмет овог уговора, да поседује све потребне дозволе, одобрења и овлашћења од 

аутора и лица која се законски могу сматрати ауторима или полагати ауторска и/или 

сродна права над наведеним делима, као и право заступања горе наведених аутора 

према трећим лицима, а поводом посла који је предмет овог уговора.  

            Потписом овог уговора ПРОДАВАЦ потврђује да КУПАЦ нема било какве 

обавезе по било ком основу према било ком трећем лицу у вези са ауторском грађом 

која је предмет овог уговора. 

            ПРОДАВАЦ се обавезује да ће пружити КУПЦУ сву неопходну правну 

заштиту у вези било каквог правног узнемиравања КУПЦА од стране трећих лица у 

вези истицања евентулних захтева поводом повреде ауторских и других права, 

односно да ће сваки такав захтев ПРОДАВАЦ непосредно регулисати са неведеним 

лицем. 

  

 

Члан 7. 

 За све што није регулисано овим уговором примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 



 

 

Члан 8. 
 Уговорне стране су се споразумеле да евентуалне спорове решавају пред 

Привредним судом у Краљеву. 

 

Члан 9. 

 Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, по два за сваку 

уговорну страну. 

 

 

 

             ПРОДАВАЦ                                                                           КУПАЦ 

                      Народна библиотека Крушевац 

                    

_________________________                          _______________________ 

                                                                                   мр Снежана Ненезић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.3. 

 

 УГОВОР О НАБАВЦИ КЊИГА 

број ЈНМВ 4/2015, партија 3 

 

  

 Закључен у Крушевцу између: 

 

1. Народне библиотеке Крушевац, Трг косовских јунака 1, Крушевац 37000 

матични број 07144016, шифра делатности 9101, регистарски број 6145501847, 

ПИБ 100320955, у даљем тексту: купац, кога заступа в.д. директор мр Снежана 

Ненезић, и 

 

2. ____________________, ул.________________ бр. ___, матични број 

_____________, регистарски број _________________, ПИБ _______________, кога 

заступа __________________ (у даљем тексту: продавац). 

 

Основ уговора: Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМВ 4/2015, партија 3 

Број и датум Одлуке о додели уговора:__________ 

Понуда изабраног понуђача бр.____________од ______________ 

 

 

Члан 1. 

 

Предмет овог уговора је куповина  књига  за попуњавање фондова купца, по 

спроведеном поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 4/2015, партија 3 

 Саставни део овог уговора је понуда понуђача_____________,  бр. _________ 

од ___________ године, као и Списак А3 из поглавља VI конкурсне документације. 

Предмет уговора продавац ће извршити: 

А) самостално; 

Б) Заједнички, као група следећих понуђача: 

____________________________________________________из_________________ 

____________________________________________________из_________________ 

____________________________________________________из__________________ 

В) Са подизвођачима: 

____________________________________________________из__________________ 

у _____% укупне уговорене вредности набавке и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача_____________________________из________________ 

у _____% укупне уговорене вредности набавке и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача_____________________________из________________ 

 



Члан 2.  

Продавац се обавезује да за потребе купца испоручи све наведене наслове 

књига, одређених аутора и број примерака како је дато у табели у поглављу VI , 

списак А3 конкурсне документације. 

Члан 3. 

Купац се обавезује да на име књига наведених у табели у  поглављу VI, 

списак А3 конкурсне документације, уплати продавцу укупан износ у вредности од 

__________ динара са  ПДВ-ом, односно износ од__________динара без ПДВ  и то 

на текући рачун бр. _____________________, у року од _____ дана од дана 

испостављања фактуре. 

 

Члан 4. 

 Уговорне стране су се договориле да продавац испоручи купцу  све наведене 

наслове књига из члана 2. овог уговора, у целости, на адресу купца, у року од 

_________ дана од дана закључења уговора 

 

Члан 5. 

 

 Уговорне стране су сагласне да уколико у тренутку пријема књига, буду 

постојали неки недостаци, односно видљиве мане, купац ће путем писане 

рекламације тражити од продавца замену истих књига, а продавац је у обавези да 

изврши замену књига у року од _______ дана од дана пријема испоруке.  

  

Члан 6. 

            ПРОДАВАЦ потписом овог уговора потврђује да има право правног промета 

ауторских дела наведених у спецификацији добара – библитечке грађе која је 

предмет овог уговора, да поседује све потребне дозволе, одобрења и овлашћења од 

аутора и лица која се законски могу сматрати ауторима или полагати ауторска и/или 

сродна права над наведеним делима, као и право заступања горе наведених аутора 

према трећим лицима, а поводом посла који је предмет овог уговора.  

            Потписом овог уговора ПРОДАВАЦ потврђује да КУПАЦ нема било какве 

обавезе по било ком основу према било ком трећем лицу у вези са ауторском грађом 

која је предмет овог уговора. 

            ПРОДАВАЦ се обавезује да ће пружити КУПЦУ сву неопходну правну 

заштиту у вези било каквог правног узнемиравања КУПЦА од стране трећих лица у 

вези истицања евентулних захтева поводом повреде ауторских и других права, 

односно да ће сваки такав захтев ПРОДАВАЦ непосредно регулисати са неведеним 

лицем. 

  

 

Члан 7. 

 За све што није регулисано овим уговором примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 



 

 

Члан 8. 
 Уговорне стране су се споразумеле да евентуалне спорове решавају пред 

Привредним судом у Краљеву. 

 

Члан 9. 

 Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, по два за сваку 

уговорну страну. 

 

 

 

             ПРОДАВАЦ                                                                           КУПАЦ 

                      Народна библиотека Крушевац 

                    

_________________________                          _______________________ 

                                                                                   мр Снежана Ненезић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX – Образац Г1 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 

ЗАКОНА 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

И З Ј А В У 

 Понуђач_________________________(навести назив понуђача) у поступку 

јавне набавке мале вредности која има за предмет добра – књиге, број јавне набавке 

ЈНМВ 4/2015, испуњава све услове из члана 75. Закона, и то: 

 

1.Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар, 

2.Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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 давање мита, кривично дело преваре; 

3.Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије ( или стране државе када понуђач има седиште на 

њеној територији), 

4. Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на  

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

Место:__________________                        Понуђач 

Датум:_________________ 2015.год.    М.П.             __________________   

      

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

потписана  од  стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом 

 

 

 



Образац Г2 

  

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ 

ЧЛАНА 75. 

 

 ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

 О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

И З Ј А В У 

 Подизвођач_________________________(навести назив подизвођача) у 

поступку јавне набавке мале вредности која има за предмет добра – књиге, број 

јавне набавке ЈНМВ 4/2015, испуњава све услове из члана 75. Закона, и то: 

1.Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар, 

2.Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давање мита, кривично дело преваре; 

3.Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије ( или стране државе када понуђач има 

седиште на њеној територији). 

  

 

Место:__________________                 Подизвођач 

Датум: _________________ 2015.год.   М.П.                       __________________

              

 

 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 

бити потписана  од  стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом 

 

 

 



X - Образац Д - OБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести 

назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде, како следи у табели: 

Р.Б. ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У 

РСД 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, 

ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 

прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. Закона, понуђач__________________(навести назив и 

име понуђача) даје: 

 

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке добара- књига, број ЈНМВ 4/2015, поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

Датум    М.П.    Понуђач  

______________________     ________________ 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII  ОБРАЗАЦ СПОРАЗУМА КАО САСТАВНОГ ДЕЛА ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОНУДЕ 
 

           

У складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама, понуђачи из групе понуђача који 

подносе заједничку понуду у предмету јавне набавке добара – књига, јавна набавка 

број ЈНМВ 4/2015, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности су 

склопили: 

 

 

СПОРАЗУМ КАО САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
 

1.да је члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред 

наручиоцем___________________________________________________________ 

2. да је понуђач који ће у име групе понуђача потписати 

уговор__________________________________ 

3. да је понуђач који ће у име групе понуђача  дати средство 

обезбеђења___________________________ 

4. да је понуђач који ће издати 

рачун________________________________________________________ 

5. да је рачун на који ће бити извршено 

плаћање_______________________________________________ 

6. Обавезе сваког понуђача из групе понуђача за извршење уговора 

_____________________________________________ 

 

 

 

место___________                        потпис и печат понуђача из групе понуђача 

датум____________                                 који подносе заједничку понуду 

           

1.___________________________ 

2.___________________________ 

3.___________________________ 

4.___________________________ 

 

 

 

Напомена: Овај образац споразума попуњавају, потписују и печатом оверавају 

понуђачи који подносе заједничку понуду. Уколико се понуђачи определе да један 

понуђач из групе понуђача потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 

документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном 

и кривичном одговорношћу (Изјава о испуњавању услова из члана 75. Закона и 

Изјава о независној понуди), то се дефинише овим споразумом. 

 

 


