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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 
11/2016, деловодни број 583 од 28.11.2016.г.  и Сертификата за службеника за ЈН бр. 152-
02-1245/2015-1756 од 26.01.2016.г. припремљена је: 
 

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

За јавну набавку мале вредности чији су предмет  добра – књиге, под редним бројем  
ЈНМВ 11/2016 

 
 
Конкурсна документација садржи: 
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услова 
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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 11/2016 су добра – књиге, према списковима и описима 
добара-књига датим у поглављу VI конкурсне документације.  
 
1.4. Место, време и начин отварања понуда 
Јавно отварање понуда биће одржано 0 7 .  1 2 .  2016. у 13,30 часова, на адреси: 
Народна библиотека Крушевац, Трг косовских јунака 1, 37000 Крушевац. 
Благовремено приспеле понуде се отварају по редоследу приспећа. О поступку отварања 
понуда води с е  записник који потписују Службеник за ЈН наручиоца и присутни 
представници понуђача. Понуђачу који је поднео понуду, а није присуствовао поступку 
отварања понуда, копија записника се доставља у року од три дана од дана отварања 
понуда. 
 
1.5. Услови под којима представници понуђача могу учествовати  
у поступку отварања понуда  
 
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће 
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писано 
пуномоћје, којим ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 
 
1.6. Контакт   
Лице за контакт Весна Весковић 
Е - mail адреса (или број факса): bibliotekakrusevac@gmail.com 
037/443-168; 429-224 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
2.1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ 11/2016 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 5 (пет) партија, и то: 
 

1. Партија 1-   дечија књига –22113000 – Књиге за библиотеке. 
2. Партија 2 -  белетристика –22113000 – Књиге за библиотеке. 
3. Партија 3-   стручна књига –22113000 – Књиге за библиотеке. 
4. Партија 4-   велике цивилизације –22113000 – Књиге за библиотеке. 
5. Партија 5-   књиге за дечије одељење –22113000 – Књиге за библиотеке. 
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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 11/2016 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. 
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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. 
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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. 
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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 11/2016 - НЕ 
ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, уколико је примљена од стране 
наручиоца до 07.12. 2016, 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-Б5 - 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) - Понуђач попуњава и оверава Модел 
уговора који се односи на партију за коју доставља понуду, односно попуњава по један 
Модел уговора за сваку 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- 
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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 11/2016 је подељена у пет (5) партија. 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: 
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„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 11/2016 – 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 11/2016 – 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 11/2016 – 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. 
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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. 
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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. 
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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 
11/2016“.  
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. 
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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. 
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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 
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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; 
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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. 
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VI СПИСАК И ОПИС ДОБАРА 
 

Списак А1  
  Партија 1.  
 

Р. 
број Наслов Аутор/библиотека Кома

да 
1. Како расте памет Нешић,Будимир 3 
2. Смејалице Љубеновић,Бојан 2 
3. Провале и цаке Ршумовић,Љубивоје 2 
4. О љубави с љубављу Матић,Светлана... 2 
5. Поклони се и почни Кнежевић,Радмила 3 
6. Благо граду Београду Ђорђевић,Драгомир 2 
7. Мокрињски патуљци Попов,Раша 2 
8. Пази како силазиш низ степенице Божовић,Зоран 3 
9. Београдска мумија Милорадовић,Бранко 3 
10. Бајка о цару пчелару Ерић,Добрица 3 
11. Арапка Стевановић,Владан 5 
12. Мамин дневник Николић,Лидија 2 
13. Тако ми је причао Будимир Новак,Николета 3 
14. Приче из главе Војновић,Владислава 3 
15. О Ажду и бостану Тимотијевић,Гордана 3 
16. Каљави коњ Алексић,Весна 2 
17. Чаврљање Вукић,Љиљана 2 
18. Књига за заљубљене девијчице                           Љубеновић,Бојан 2 
19. Књига за заљубљене дечаке Љубеновић,Бојан 2 
20. Ферно, огњени змај Блејд, Адам 2 
21. Сепрон, морска змија Блејд, Адам 2 
22. Нанук, снежно чудовиште Блејд, Адам 2 
23. Аркта, планински див Блејд, Адам 2 
24. Епос, ватрена птица Блејд, Адам 2 
25. Тагус, човек- коњ Блејд, Адам 2 
26. Древни Египат какав не желите да упознате Ингланд, Викторија 3 
27. Античка Грчка какву не желите да упознате Ингланд, Викторија 3 
28. Стари Рим какав не желите да упознате Ингланд, Викторија 3 
29. Краљица Елизабета I Бојовић, Александра 2 
30. Кристофор Колумбо Бојовић, Александра 2 
31. Вилијем Шекспир Бојовић, Александра 2 
32. Наполеон Бонапарта Бојовић, Александра 2 
33. Волфганг Амадеус Моцарт Бојовић, Александра 2 
34. Леонардо Да Винчи Бојовић, Александра 2 
35. Алберт Ајнштајн Бојовић, Александра 2 
36. Јованка Орлеанка Бојовић, Александра 2 
37. Илустровани рокенрол водич Вартабедијан, Давид 1 
38. Троја пад древног града Фонтес, Џастин и Рон... 2 
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39. Тезеј против минотаура Лимке, Џеф... 2 
40. Одисеј Посејдонова клетва Џоли, Ден... 2 
41. Гуан Ју браћа заувек Џоли, Ден... 2 
42. Краљ Артур ослобођени ескалибур Лимке, Џеф... 2 
43. Тор и Локи у земљи дивова Лимке, Џеф... 2 
44. Персеј лов на медузину главу Стори, Пол Д... 2 
45. Херакле дванаест подвига Стори, Пол Д... 2 
46. Беовулф убица чудовишта Стори, Пол Д... 2 
47. Робин Худ одметник из Шервудске шуме Стори, Пол Д... 2 
48. Аматерасу повратак сунца Стори, Пол Д... 2 
49. Деметра и Персефона отето пролеће Фонтес, Џастин и Рон... 2 
50. Моби Дик Мелвил,Херман 2 
51. Франкенштајн Шели,Мери 2 
52. Фантом из опере Леру,Гастон 2 
53. Краљ Артур и витезови окр.стола Грин,Роџер 3 
54. Ен из Грин Гејблса Монтгомери,Л.М. 5 
55. Тајни врт Бернет,Френсис 3 
56. Мери Попинс Траверс,Памела Л 2 
57. Дневник Ане Франк Франк,Ана 5 
58. Рат дугмића Перго,Луј 3 
59. Народне бајке Маја и Астека  2 
60. Венецуеланске народне бајке  2 
61. Народне бајке Инка   2 
62. Народне бајке са Аљаске  2 
63. Тајна напуштеног врта Бернет,Френсис 3 
64. Ен из Грин Гејблса Монтгомери,Л.М. 3 
65. Ишчезли свет Дојл,Артур Конан 5 
66. Капетанова кћи Пушкин,А.С. 2 
67. Авантуре Шерлока Холмса Дојл,Артур Конан 5 
68. Нојева барка...  2 
69. Трипут ура за проналазаче!  2 
70. Маријана моје младости Менделсон,Питер  де 5 
71. Збогом мојих петнаест година Кампањ,Клод 3 
72. Ми деца са станице ЗОО Кристијана Ф. 5 
73. Мој други живот Кристијана Ф. 5 

 
 

Списак А2  
Партија 2. 
  

Р. 
број Наслов Аутор/библиотека Кома

да 
1. Шпијунка Пауло Коељо 5 
2. Немаљњи – два орла Д.Стојиљковић, В.Кецмановић 5 
3. Мушкарац у грлу Ведрана Рудан 3 
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4. Полиција Ју Несбе 3 
5. Шангајска принцеза  Дањан Чен 3 
6. Виза за небо Вања Булић 3 
7. Пет углова М.В.Љоса 3 
8. Мирис неба Исидора Бјелица 3 
9. Види ме Николас Спаркс 3 
10. Андрићева лествица ужаса Светослав Басара 5 
11. Беба Бриџет Џоунс Хелен Филдинг 3 
12. Аписов апостол Славиша Павловић 3 
13. Сестре Романове Хелан Рапапорт 3 
14. Последњи сведоци Светлана Алексијевич 3 
15. Петар Велики 1. Роберт К.Меси 1 
16. Петар Велики 2. Роберт К.Меси 1 
17. Стаљинова кћи Роузмери Саливан 2 
18. Гранични случај Бојана Ђоковић 3 
19. Бог ми је сведок Макис Цитас 3 
20. Заслужена убиства Питер Свонсон 3 
21. Тебе желим Ђована Флечер 3 
22. Казна за грех 2 Јелена Б.Алимпић 2 
23. Казна за грех 3 Јелена Б.Алимпић 2 
24. После љубљви Елен Фелдман 3 
25. Кућа од соли Миомир Петровић 5 
26. Спас 3.књига Исидора Бјелица 3 
27. Ухвати звезду падалицу Драгослав Михаиловић 5 
28. Убити змаја Лејф Г.В.Пешон 3 
29. Поклони ми Париз Оливија Арди 2 
30. Мали флаутиста Едуардо Мане 2 
31. Забрањена страст Пенелопи Ворд 2 
32. Престо од лобања Питер В. Брет 1 
33. Плиме поноћи 1. Стивен Ериксон 1 
34. Плиме поноћи 2. Стивен Ериксон 1 
35. Пола краља 1.  Џо Аберкромби 1 
36. Пола света 2. Џо Аберкромби 1 

 
Списак А3 

Партија 3. 
 

Р. 
број Наслов Аутор/библиотека Кома

да 
1. Портети византијских интелектуалаца                     Полаковски 2 
2. Клио се стиди                                                              Радић, Радивој 2 
3. Карло Велики                                                                Левандовски 2 
4. Живети са братом или сестром са сметњама... Мејер, Доналд 2 
5. Европски феминизми 1700-1950                                 Офен, Карен 2 
6. Робеспјер                                                                        Левандовски 2 
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7. Делфа Иванић                                                   Милановић, Јасмина 2 
8. Од клепсидре до атомског сата                                       Пол, Хелга 2 
9. До шизофреније и назад                                     Лаунвенд, Арнхил 2 
10. Наполеонов речник                                            Ранковић, Снежана 2 
11. Византија-људи и моћ                                                     Констабл, Ж 2 
12. Вук Бранковић                                                              Шуица, Бранко 2 

 
 

Списак А4 
Партија 4.  
 

Р. 
број Наслов Аутор/библиотека Кома

да 
1. СТАРИ ЕГИПАТ Велике цивилизације 2 
2. ИНДИЈА Велике цивилизације 2 
3. МЕСОПОТАМИЈА Велике цивилизације 2 
4. ДРЕВНА КИНА Велике цивилизације 2 
5. АНТИЧКА ГРЧКА Велике цивилизације 2 
6. ПЕРСИЈА Велике цивилизације 2 
7. РИМСКО ЦАРСТВО Велике цивилизације 2 
8. ЈАПАН Велике цивилизације 2 
9. МАЈЕ Велике цивилизације 2 
10. ВИЗАНТИЈСКО ЦАРСТВО Велике цивилизације 2 
11. ИСЛАМ Велике цивилизације 2 
12. ВИКИНЗИ И КЕЛТИ Велике цивилизације 2 
13. ИНКЕ И АНДСКЕ КУЛТУРЕ Велике цивилизације 2 
14. АСТЕЧКО ЦАРСТВО Велике цивилизације 2 
15. ДИСХАРМОНИЈА Александар Југовић 3 
16. ОПСЕНАРИ Александар Југовић 3 
17. ВОДИЧ КРОЗ СРПСКИ МЕНТАЛИТЕТ Момо Капор 3 

18. СИРИЈА ЗЕМЉА МРТВИХ ДУША Хавијер Еспиноза, 
Моника Г.Пријето 3 

 
 

Списак  А5  
Партија 5. 
 

Р. 
број Наслов Аутор/библиотека Кома

да 
1. Cickove avanture Dimitrovski, Bojana 2 
2. Šta je saznala bubamara mala Donaldson, Džulija 2 
3. Šta je novo saznala bubamara mala Donaldson, Džulija 2 
4. Strašna priča Đokić, Ana 2 
5. S decom oko sveta I deo Rodić, Tatjana 2 
6. S decom oko sveta II deo Rodić, Tatjana 3 
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7. Novi veliki lavirint Klark, Fil 2 
8. Pronađi divna skrivena stvorenja Robson, Kerstin 1 
9. Lutkalina Mastori, Vula 3 
10. Dnevnik Ines Tavares Vieira, Alis 3 
11. Budale i smarači Stark, Ulf 3 
12. Dvojica pod košem Konjolato, Luka 2 
13. Dečko koji nije bio iz Liverpula Riter, Kajo 2 
14. Priča o dobroj metli Aleksić, Dejan 3 
15. Isidora i zub Aleksić, Dejan 3 
16. Zagonetka retka zvana arhitetka Aleksić, Dejan 3 
17. Ako mi slučajno ne verujete Aleksić, Dejan 3 
18. Za starije od 16 Saldanja, Anja 3 
19. Sedam novčića Prevo, Gijom 3 
20. Kazaću te mami Rue, Beatris 3 
21. Nisi mi više drugarica Rue, Beatris 3 
22. Dosadnjaković Rue, Beatris 3 
23. Albertova sećanja Naneti, Anđela 3 
24. Moja nevidljiva drugarica Tamir, Zekerija 3 
25. Zimzelenova poslednja trka Rančić, Veroslav 3 
26. Samo ne pitajte Alis Kertin, Džudi 3 
27. Alis priskače u pomoć Kertin, Džudi 3 
28. Petson kampuje Nurdkvist, Sven 2 
29. Jadni Petson Nurdkvist, Sven 2 
30. Najsmešniji vicevi: Škola Stambolović, Vid 2 
31. Najsmešniji vicevi: Duuuugački Stambolović, Vid 2 
32. Nevaljalci Kratohvil, Miloš 2 
33. Zekina školica Marinković, Simeon 2 
34. Kucina školica Marinković, Simeon 2 
35. Macina školica Marinković, Simeon 2 
36. Put vetra Vensjuen, Cao 2 
37. Trista slavujevih pesama Putniković, Radomir 2 
38. Princeza Toska i veštica Foska Ronkalja, Silvija 3 
39. Jedno kraljevstvo za dve princeze Ronkalja, Silvija 3 
40. Kaži teti "Dobar dan"- Audio knjiga Petrović, Jasminka 2 
41. Ovo je najstrašniji dan u mom životu- Audio knjiga Petrović, Jasminka 2 
42. Vampiri Macan, Darko 3 
43. Dlakovuk Macan, Darko 3 
44. Jadnorog Macan, Darko 3 
45. Za sve su krive plave maline Ronkalja, Silvija 3 
46. U potrazi za skupocenim ćilimom Ronkalja, Silvija 3 

 
 
 
 
 

Конкурсна документација за јавну набавку број ЈНМВ 11/2016  22 
 



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 11/2016 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 
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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 
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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. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  
Прилог Б1 

 
НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГА, ПАРТИЈА БРОЈ 1 

Ред. 
бр. Наслов Аутор 

Цена 
по 
комаду 
без 
ПДВ 

Коли
чина 

Укуп
на 

цена 
без 

ПДВ 
1. Како расте памет Нешић,Будимир  3  
2. Смејалице Љубеновић,Бојан  2  
3. Провале и цаке Ршумовић,Љубивоје  2  
4. О љубави с љубављу Матић,Светлана...  2  
5. Поклони се и почни Кнежевић,Радмила  3  
6. Благо граду Београду Ђорђевић,Драгомир  2  
7. Мокрињски патуљци Попов,Раша  2  
8. Пази како силазиш низ степенице Божовић,Зоран  3  
9. Београдска мумија Милорадовић,Бранко  3  
10. Бајка о цару пчелару Ерић,Добрица  3  
11. Арапка Стевановић,Владан  5  
12. Мамин дневник Николић,Лидија  2  
13. Тако ми је причао Будимир Новак,Николета  3  
14. Приче из главе Војновић,Владислава  3  
15. О Ажду и бостану Тимотијевић,Гордана  3  
16. Каљави коњ Алексић,Весна  2  
17. Чаврљање Вукић,Љиљана  2  
18. Књига за заљубљене девијчице                           Љубеновић,Бојан  2  
19. Књига за заљубљене дечаке Љубеновић,Бојан  2  
20. Ферно, огњени змај Блејд, Адам  2  
21. Сепрон, морска змија Блејд, Адам  2  
22. Нанук, снежно чудовиште Блејд, Адам  2  
23. Аркта, планински див Блејд, Адам  2  
24. Епос, ватрена птица Блејд, Адам  2  
25. Тагус, човек- коњ Блејд, Адам  2  
26. Древни Египат какав не желите да 

упознате Ингланд, Викторија  3  

27. Античка Грчка какву не желите да 
упознате Ингланд, Викторија  

3 
 

28. Стари Рим какав не желите да 
упознате Ингланд, Викторија  

3 
 

29. Краљица Елизабета I Бојовић, Александра  2  
30. Кристофор Колумбо Бојовић, Александра  2  
31. Вилијем Шекспир Бојовић, Александра  2  
32. Наполеон Бонапарта Бојовић, Александра  2  
33. Волфганг Амадеус Моцарт Бојовић, Александра  2  
34. Леонардо Да Винчи Бојовић, Александра  2  
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35. Алберт Ајнштајн Бојовић, Александра  2  
36. Јованка Орлеанка Бојовић, Александра  2  
37. Илустровани рокенрол водич Вартабедијан, Давид  1  
38. Троја пад древног града Фонтес, Џастин и Рон...  2  
39. Тезеј против минотаура Лимке, Џеф...  2  
40. Одисеј Посејдонова клетва Џоли, Ден...  2  
41. Гуан Ју браћа заувек Џоли, Ден...  2  
42. Краљ Артур ослобођени ескалибур Лимке, Џеф...  2  
43. Тор и Локи у земљи дивова Лимке, Џеф...  2  
44. Персеј лов на медузину главу Стори, Пол Д...  2  
45. Херакле дванаест подвига Стори, Пол Д...  2  
46. Беовулф убица чудовишта Стори, Пол Д...  2  
47. Робин Худ одметник из Шервудске 

шуме Стори, Пол Д... 
 

2 
 

48. Аматерасу повратак сунца Стори, Пол Д...  2  
49. Деметра и Персефона отето пролеће Фонтес, Џастин и Рон...  2  
50. Моби Дик Мелвил,Херман  2  
51. Франкенштајн Шели,Мери  2  
52. Фантом из опере Леру,Гастон  2  
53. Краљ Артур и витезови окр.стола Грин,Роџер  3  
54. Ен из Грин Гејблса Монтгомери,Л.М.  5  
55. Тајни врт Бернет,Френсис  3  
56. Мери Попинс Траверс,Памела Л  2  
57. Дневник Ане Франк Франк,Ана  5  
58. Рат дугмића Перго,Луј  3  
59. Народне бајке Маја и Астека   2  
60. Венецуеланске народне бајке   2  
61. Народне бајке Инка    2  
62. Народне бајке са Аљаске   2  
63. Тајна напуштеног врта Бернет,Френсис  3  
64. Ен из Грин Гејблса Монтгомери,Л.М.  3  
65. Ишчезли свет Дојл,Артур Конан  5  
66. Капетанова кћи Пушкин,А.С.  2  
67. Авантуре Шерлока Холмса Дојл,Артур Конан  5  
68. Нојева барка...   2  
69. Трипут ура за проналазаче!   2  
70. Маријана моје младости Менделсон,Питер  де  5  
71. Збогом мојих петнаест година Кампањ,Клод  3  
72. Ми деца са станице ЗОО Кристијана Ф.  5  
73. Мој други живот Кристијана Ф.  5  

УКУПНО без пдв-а у динарима:  
ПДВ:  

Укупно са ПДВ-ом:  
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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.                        ________________________                
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Прилог Б2 
НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГА, ПАРТИЈА БРОЈ 2 

Ред. 
бр. Наслов Аутор 

Цена 
по к. 
без 

ПДВ 

Кол
ичи
на 

Укуп
цена 
без 

ПДВ 
1. Шпијунка Пауло Коељо  5  
2. Немаљњи – два орла Д.Стојиљковић, В.Кецмановић  5  
3. Мушкарац у грлу Ведрана Рудан  3  
4. Полиција Ју Несбе  3  
5. Шангајска принцеза  Дањан Чен  3  
6. Виза за небо Вања Булић  3  
7. Пет углова М.В.Љоса  3  
8. Мирис неба Исидора Бјелица  3  
9. Види ме Николас Спаркс  3  
10. Андрићева лествица ужаса Светослав Басара  5  
11. Беба Бриџет Џоунс Хелен Филдинг  3  
12. Аписов апостол Славиша Павловић  3  
13. Сестре Романове Хелан Рапапорт  3  
14. Последњи сведоци Светлана Алексијевич  3  
15. Петар Велики 1. Роберт К.Меси  1  
16. Петар Велики 2. Роберт К.Меси  1  
17. Стаљинова кћи Роузмери Саливан  2  
18. Гранични случај Бојана Ђоковић  3  
19. Бог ми је сведок Макис Цитас  3  
20. Заслужена убиства Питер Свонсон  3  
21. Тебе желим Ђована Флечер  3  
22. Казна за грех 2 Јелена Б.Алимпић  2  
23. Казна за грех 3 Јелена Б.Алимпић  2  
24. После љубљви Елен Фелдман  3  
25. Кућа од соли Миомир Петровић  5  
26. Спас 3.књига Исидора Бјелица  3  
27. Ухвати звезду падалицу Драгослав Михаиловић  5  
28. Убити змаја Лејф Г.В.Пешон  3  
29. Поклони ми Париз Оливија Арди  2  
30. Мали флаутиста Едуардо Мане  2  
31. Забрањена страст Пенелопи Ворд  2  
32. Престо од лобања Питер В. Брет  1  
33. Плиме поноћи 1. Стивен Ериксон  1  
34. Плиме поноћи 2. Стивен Ериксон  1  
35. Пола краља 1.  Џо Аберкромби  1  
36. Пола света 2. Џо Аберкромби  1  

                                                                                    УКУПНО без пдв-а у динарима:  
                                                                                                                                    ПДВ:  
                                                                                                          Укупно са ПДВ-ом:  
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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.                        ________________________                
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Прилог Б3 

 
 

НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГА, ПАРТИЈА БРОЈ 3 
 
 
 

Ред. 
бр. Наслов Аутор 

Цена 
по 

комад 
без 

ПДВ 

Кол
ичи
на 

Укуп
на 

цена 
без 

ПДВ 
1.  Портети византијских 

интелектуалаца                     Полаковски  2  

2.  Клио се стиди                                                              Радић, Радивој  2  
3.  Карло Велики                                                                Левандовски  2  
4.  Живети са братом или сестром са 

сметњама... Мејер, Доналд  2  

5.  Европски феминизми 1700-1950                                 Офен, Карен  2  
6.  Робеспјер                                                                        Левандовски  2  
7.  Делфа Иванић                                                   Милановић, Јасмина  2  
8.  Од клепсидре до атомског сата                                       Пол, Хелга  2  
9.  До шизофреније и назад                                     Лаунвенд, Арнхил  2  
10   Наполеонов речник                                            Ранковић, Снежана  2  
11   Византија-људи и моћ                                                     Констабл, Ж  2  
12   Вук Бранковић                                                              Шуица, Бранко  2  

УКУПНО без пдв-а у динарима:  
ПДВ:  

Укупно са ПДВ-ом:  
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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.                           ________________________               
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Прилог Б4 
 
НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГА, ПАРТИЈА БРОЈ 4 
 
 

Ред. 
бр. Аутор Наслов 

Цена 
по 

комаду 
без 

ПДВ 

Кол
ичи
на 

Укуп
на 

цена 
без 

ПДВ 
1. СТАРИ ЕГИПАТ Велике цивилизације  2  
2. ИНДИЈА Велике цивилизације  2  
3. МЕСОПОТАМИЈА Велике цивилизације  2  
4. ДРЕВНА КИНА Велике цивилизације  2  
5. АНТИЧКА ГРЧКА Велике цивилизације  2  
6. ПЕРСИЈА Велике цивилизације  2  
7. РИМСКО ЦАРСТВО Велике цивилизације  2  
8. ЈАПАН Велике цивилизације  2  
9. МАЈЕ Велике цивилизације  2  
10. ВИЗАНТИЈСКО ЦАРСТВО Велике цивилизације  2  
11. ИСЛАМ Велике цивилизације  2  
12. ВИКИНЗИ И КЕЛТИ Велике цивилизације  2  

13. ИНКЕ И АНДСКЕ 
КУЛТУРЕ Велике цивилизације  2  

14. АСТЕЧКО ЦАРСТВО Велике цивилизације  2  
15. ДИСХАРМОНИЈА Александар Југовић  3  
16. ОПСЕНАРИ Александар Југовић  3  

17. ВОДИЧ КРОЗ СРПСКИ 
МЕНТАЛИТЕТ Момо Капор  3  

18. СИРИЈА ЗЕМЉА МРТВИХ 
ДУША 

Хавијер Еспиноза, 
Моника Г.Пријето  3  

УКУПНО без пдв-а у динарима:  
ПДВ:  

Укупно са ПДВ-ом:  
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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.                ________________________                
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Прилог Б5 
 

НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГА, ПАРТИЈА БРОЈ 5 
 
 

Ред. 
бр. Наслов Аутор 

Цена 
по 

комаду 
без 

ПДВ 

Коли
чина 

Укуп
на 

цена 
без 

ПДВ 
1. Cickove avanture Dimitrovski, Bojana  2  
2. Šta je saznala bubamara mala Donaldson, Džulija  2  
3. Šta je novo saznala bubamara mala Donaldson, Džulija  2  
4. Strašna priča Đokić, Ana  2  
5. S decom oko sveta I deo Rodić, Tatjana  2  
6. S decom oko sveta II deo Rodić, Tatjana  3  
7. Novi veliki lavirint Klark, Fil  2  
8. Pronađi divna skrivena stvorenja Robson, Kerstin  1  
9. Lutkalina Mastori, Vula  3  
10. Dnevnik Ines Tavares Vieira, Alis  3  
11. Budale i smarači Stark, Ulf  3  
12. Dvojica pod košem Konjolato, Luka  2  
13. Dečko koji nije bio iz Liverpula Riter, Kajo  2  
14. Priča o dobroj metli Aleksić, Dejan  3  
15. Isidora i zub Aleksić, Dejan  3  
16. Zagonetka retka zvana arhitetka Aleksić, Dejan  3  
17. Ako mi slučajno ne verujete Aleksić, Dejan  3  
18. Za starije od 16 Saldanja, Anja  3  
19. Sedam novčića Prevo, Gijom  3  
20. Kazaću te mami Rue, Beatris  3  
21. Nisi mi više drugarica Rue, Beatris  3  
22. Dosadnjaković Rue, Beatris  3  
23. Albertova sećanja Naneti, Anđela  3  
24. Moja nevidljiva drugarica Tamir, Zekerija  3  
25. Zimzelenova poslednja trka Rančić, Veroslav  3  
26. Samo ne pitajte Alis Kertin, Džudi  3  
27. Alis priskače u pomoć Kertin, Džudi  3  
28. Petson kampuje Nurdkvist, Sven  2  
29. Jadni Petson Nurdkvist, Sven  2  
30. Najsmešniji vicevi: Škola Stambolović, Vid  2  
31. Najsmešniji vicevi: Duuuugački Stambolović, Vid  2  
32. Nevaljalci Kratohvil, Miloš  2  
33. Zekina školica Marinković, Simeon  2  
34. Kucina školica Marinković, Simeon  2  
35. Macina školica Marinković, Simeon  2  
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36. Put vetra Vensjuen, Cao  2  
37. Trista slavujevih pesama Putniković, Radomir  2  
38. Princeza Toska i veštica Foska Ronkalja, Silvija  3  
39. Jedno kraljevstvo za dve princeze Ronkalja, Silvija  3  
40. Kaži teti "Dobar dan"- Audio knjiga Petrović, Jasminka  2  
41. Ovo je najstrašniji dan u mom životu- 

Audio knjiga Petrović, Jasminka  2 
 

42. Vampiri Macan, Darko  3  
43. Dlakovuk Macan, Darko  3  
44. Jadnorog Macan, Darko  3  
45. Za sve su krive plave maline Ronkalja, Silvija  3  
46. U potrazi za skupocenim ćilimom Ronkalja, Silvija  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.                       ________________________                
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 
 УГОВОР О НАБАВЦИ КЊИГА 

број ЈНМВ 11/2016, партија бр.________________ 
 

  
 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 11/2016, партија бр.__________ 
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 11/2016, партија бр.______ 
 Саставни део овог уговора је понуда понуђача_____________,  бр. _________ од 
___________ године, као и Списак А ____(уписати број списка за који се даје понуда) 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______________________ 
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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 А______ 
конкурсне документације. 

Члан 3. 
Купац се обавезује да на име књига наведених у табели у  поглављу VI, списак 

А_____ 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. 
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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 
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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 

11/2016, 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:_________________ 2016.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 
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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 

11/2016, 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: _________________ 2016.год.   М.П.                       __________________ 
             
 

 
 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана  од  стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом 
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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 
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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 11/2016, 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. 
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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 11/2016, 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. 
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