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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 

3/2015, деловодни број 568 од 09.11.2015.г. и Решења о образовању комисије за јавну 

набавку, деловодни број 568/1 од 09.11.2015.г., припремљена је: 

 

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

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

ЈНМВ 3/2015 

 

 

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-А10 

18 

 

 

VII 

Образац понуде 

Прилози Б1-Б10 

34 

 

 

VIII Модели уговора 

 

80 

IX Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона 

и Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из 

члана 75. Закона 

Обрасци Г1-Г2 

146 

X Oбразац трошкова припреме понуде 148 

XI Образац изјаве о независној понуди 149 

XII Споразум као саставни део заједничке понуде 150 
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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 3/2015 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
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

2.1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ 3/2015 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 22 (двадесетдве) партије, и то: 

 

 
1. Партија 1- Стручна књига - економске науке –22113000 – Књиге за библиотеке. 

2. Партија 2 -  Стручна књига - правна литература –22113000 – Књиге за библиотеке. 

3. Партија 3- Монографија познатих уметника –22113000 – Књиге за библиотеке. 

4. Партија 4- Популарна литература - кувари –22113000 – Књиге за библиотеке. 

5. Партија 5- Српске приче за децу –22113000 – Књиге за библиотеке. 

6. Партија 6- Белетристика –22113000 – Књиге за библиотеке. 

7. Партија 7- Бајке на српском и енглеском језику –22113000 – Књиге за библиотеке. 

8. Партија 8- Књиге за децу –22113000 – Књиге за библиотеке. 

9. Партија 9- Енциклопедије –22113000 – Књиге за библиотеке. 

10. Партија 10 – Популарна литература - исхрана - 22113000 – Књиге за библиотеке. 

11. Партија 11 – Туристички водичи за популарне дестинације - 22113000 – Књиге за 

библиотеке. 

12. Партија 12 – Биографије познатих музичара - 22113000 – Књиге за библиотеке. 

13. Партија 13 – Белетристика - 22113000 – Књиге за библиотеке. 

14. Партија 14 – Књиге за децу - 22113000 – Књиге за библиотеке. 

15. Партија 15 – Стручна књига - 22113000 – Књиге за библиотеке. 

16. Партија 16 – Стручна књига за одрасле - 22113000 – Књиге за библиотеке. 

17. Партија 17 – Друштвене науке - 22113000 – Књиге за библиотеке. 

18. Партија 18 – Стручна књига - психологија - 22113000 – Књиге за библиотеке. 

19. Партија 19 – Историја - Први светски рат - 22113000 – Књиге за библиотеке. 

20. Партија 20 – Белетристика - 22113000 – Књиге за библиотеке. 

21. Партија 21 – Домаћа и страна књига - 22113000 – Књиге за библиотеке. 

22. Партија 22 – Стручна књига - друштвене науке - 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 3/2015 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. 
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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 3/2015 - НЕ ОТВАРАТИ“. 

Понуда се сматра благовременом, уколико је примљена од стране наручиоца до 23.11. 

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-Б22 - 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 8.22 - 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- 
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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 3/2015 је подељена у 22 (двадесетдве) 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: 
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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 3/2015 – 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 3/2015 – 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 3/2015 – 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. 

 



Конкурсна документација за јавну набавку број ЈНМВ 3/2015 11 
 

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. 
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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 
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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 

3/2015“.  

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. 
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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 

указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 

отклонио. 
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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 
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(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 
Аутор  Наслов Комада 

1. Биљана Милкић Богићевић Менаџмент људских односа 1 

2. Миомир Јакшић, А. 

Прашчевић 

Макроекономија – анализа и 

политика 

1 

3. Миомир Јакшић Основи макроекономије 1 

4. А. Живковић, Р. Станкић Банкарско пословање и платни 

промет 

1 

5. Владан Божић Економија саобраћаја 1 

6. З. Михајловић, Ш. Мандол Економика енергетике 1 

7. Емилија Манић Економска географија 1 

8. А. Живковић, Кожетинац Монетарна економија 1 

9. С. Деветаковић, Б. 

Јовановић- Гавриловић 

Национална економија 1 

10. Јелена Кочовић Осигурање 1 

11. С. Унковић, Б.Зечевић Економика туризма 1 

12. Шећибовић Рефик Увод у географију туризма са 

основама просторног планирања 

1 

13. Радован Ковачевић Економски односи Србије са 

иностранством 

1 

14. Предраг Бјелић Међународна трговина 1 

15.  Р. Ковачевић Међународне финансије 1 

16. Ј. Козомара Међународно пословно право 1 

17. Ј. Перовић Међународно привредно право 1 

18. Стеван Рапаић Светске трговинске организације и 

предузећа у спољној трговини 

1 

19. Саша Вељковић Бренд менаџмент 1 

20. Благоје Пауновић Економика предузећа 2 

21. Драгана Покрајчић Економика предузећа  - Принципи и 

циљеви 

2 

22. А. Зечевић А.Ђорђевић Креирање вредности у туризму 2 

23. Д. Ђуричин, Д. Лончар Менаџмент помоћу пројеката 1 

24. Бранко Ракита Међународни бизнис и менаџмент 1 

25. М. Петковић, Н. 

Јанићијевић 

Организација 1 

26. Љ.Дабић, Спировић, А. 

Јовановић 

Пословно право 1 

27. Момчило Московљевић Стратегијски менаџмент 1 

28. Ката Јовановић Шкарић Финансијско рачуноводство 1 

29. Радојко Лукић Ревизија у банкама 1 

30.  Дејан Малинић Управљачко рачуноводство 1 

31. Крис Роџек Култура слободног времена 1 
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Списак А2 

Партија 2  

 

Р. 

број 
Аутор  Наслов Комада 

1. Марија Драшковић Породично право и право детета 1 

2. Слађана Марковић, Душан 

Поповић 

Право интелектуалне својине 1 

3. Жика Бујуклић Римско приватно право 1 

4. Небојша Јовановић Увод у комон лоу Уговорно право 1 

5. Драган Митровић Увод у право 1 

6. Горан Дајовић, Радмила 

Васић 

Увод у право 1 

7. Бранко Лубарда Увод у радно право 1 

8. Слободан Панов Породично право 1 

9. Милан Шкулић Кривично процесно право 1 

10. Мирко Васиљевић Изабране беседе 1 

11. Дејан Ђурђевић Институција наследног права 1 

12.  Оливер Антић Облигационо право 1 

13. Мирослав Милошевић Римско право 1 

14. Ђорђе Игњатовић Милан 

Шкурић 

Организовани криминалитет 1 

15. Весна Бесаровић Интелектуална својина 1 

16.  Александар Јакшић Грађанско процесно право 1 

17. Стеван Илић Управно право 1 

18. Милан Шкулић Малолетничко кривично право 1 

 

 

 

 

 

Списак А3 

Партија 3 

 

Р. 

број 
Аутор  Наслов Комада 

1. Микаела Мандер Ђото 2 

2. Милена Мањано Леонардо 2 

3. Марта А. Гонсалес Микеланђело 2 

4. Паоло Франчезе Рафаел 2 

5. Стефано Цуфи Каравађо 2 

6. Роза Ђорђи Веласкез 2 

7. Стефано Цупи  Рембрант 2 

8.  Паола Рафаели Гоја 2 

9. Роберта Бернаб Сезан 2 
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10. Симона Бартолена Моне 2 

11. Симона Бартолена Реноар 2 

12. Паола Рафаели Ван Гог 2 

13. Федерико Полети Ботичели 2 

14. Стефано Цуфи Тицијан 2 

15. Стефано Цуфи Дирер 2 

16. Вилијам Дело Русо Бројгел 2 

17. Симона Бартолена Мане 2 

18.  Силвија Борзези Дега 2 

19. Габриела Крепалди Гоген 2 

20. Симона Бартолена Тулуз - Лотрек 2 

21. Вилијам дело Русо Бош 2 

22. Симоне Ферари Ван Ајк 2 

23. Даниела Тарабра Тјеполо 2 

24. Габриела Крепалди Тарнер 2 

 

 

Списак А4 

Партија 4  

 

Р. 

број 
Аутор  Наслов Комада 

1. Кувар Ручак без муке 2 

2. Кувар Тестенине на брзину 2 

3. Кувар Лагана храна 2 

4. Кувар Поврће и салате 2 

5. Кувар Хлеб, пице и пите 2 

6. Кувар Плодови мора 2 

7. Кувар Јела од меса 2 

8. Кувар Класичне тестенине 2 

9. Кувар У експрес лонцу 2 

10. Кувар Сосови и преливи 2 

11. Кувар Вегетаријанска кухиња 2 

12. Кувар Рибе 2 

13. Кувар Свечана трпеза 2 

14. Кувар Слаткиши  2 

15. Кувар Предјела 2 

16. Кувар Са децом у кухињи 2 

17. Кувар Све од пиринча 2 

18. Кувар У микроталасној рерни 2 

19. Кувар Јела од кромпира 2 

20. Кувар Националне кухиње 2 
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Списак  А5 

Партија 5 

 

Р. 

број 
Аутор  Наслов Комада 

1. 
Слободан Ж. Марковић,  

Мирко С. Марковић 
Српске приче за децу 5 

 

 

 

Списак А6 

Партија 6  

 

Р. 

број 
Наслов Аутор Комада 

1. Мирослав Лазански Командоси 2 

2. Мирослав Лазански Хитлер је победио 2 

3. Патријарх Павле Траил оф Косово 2 

4. Миле Кордић Јелена 2001 2 

5. Миле Кордић Јелена 91 2 

6. Миле Кордић Заклетва 2 

7. Миле Кордић Злослут 2 

8. Боривоје Марјановић Брионска фарса 2 

9. Милан В. Петковић Шпијунажа 2 

10. Боривоје Марјановић Хашки затвореник 2 

11. Данило Николић  Слобода изражавања 2 

12. Миладин Стевановић  Српски владари - светитељи 2 

13. Миладин Стевановић Цар Урош 2 

14. Пол Џонсон Историја америчког народа 1 

15. Курт Зелигман Историја магије 1 

 

 

 

 

Списак  А7 

Партија 7  

 

Р. 

број 
Наслов Аутор Комада 

1. Браћа Грим Црвенкапа Пепељуга 3 

2. Х.К.Андерсен Три прасета / Ружно паче 3 

3. 
Х.К.Андерсен Царево ново одело / Алиса у 

земљи чуда 

3 
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4. 
Х.К.Андерсен Снежана краљица / Девојчица са 

шибицама 

3 

5. 
Браћа Грим Оловни војник / Снежана и 

седам патуљака 

3 

6. Радјард Киплинг  Али баба/ Књига о џунгли 3 

7. 
З.М.Леприс де Б. Мач краља Артура 

Ескалибур/ Лепотица и звер 

3 

8. Х.К.Андерсен Палчица / Аладин 3 

9. Шарл Перо, Карло Колоди Мачак у чизмама / Пинокио 3 

10. Х.К.Андерсен Крцко Орашчић / Мала сирена 3 

11. 
Х.К.Андерсен Браћа Грим Успавана лепотица / Дивљи 

лабудови 

3 

12. Оскар Вајлд / Џејмс Бери Петар Пан / Себични џим 3 

 

 

Списак А8 

Партија 8  

 

Р. 

број 
Аутор Наслов Комада 

1. Ивана Лукић (Не) питај ме како сам 3 

2. Грегори Скот Књига питања за децу 3 

3. Грегори Скот Књига питања 3 

4. Виолета Бабић 366 језичких цртица 3 

5. Верица Јечменић Ја могу – корак напред 3 

6. Срђан Омековић Лепо писање 3 

7. Фил Кларк  Нови велики лавиринти 3 

8. Ејдријен Динкл, Ден Грин Периодни систем елемената 3 

9. Пер Улов Енквист Планина три пећине 3 

10. Загонетке Гвидо Тартаља 3 

11. Силвија Ронкаља Заувек другарице 3 

12. Наташа Бартула Мачак Марко и друге приче 3 

13. Сем Гејтн Трговац снегом 3 

14. Фрида Нилсон Хедвига 3 

15. Јојо Мојес Ту сам пред тобом 3 

16. 
Славољуб Станковић Чаробњак Дандруф и Изгубљена 

књига 

3 

17. Крис Макгауан Демонски трагови 3 

18. Весна Алексић Принцеза апатрапа 3 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку број ЈНМВ 3/2015 23 
 

 

 

Списак А9 

Партија 9  

 

Р. 

број 
Аутор Наслов Комада 

1. 
Група аутора Музика – велика илустрована 

енциклопедија 

1 

2. Миле Недељковић Годишњи обичаји у Срба са кутијом 1 

3. 
Група аутора Животиње – велика илустрована 

енциклпедија 

1 

4. 

Група аутора Истраживачки комплет – Илустровани 

атлас истраживања и изгубљени 

градови 

1 

5. Ђорђе Бубало, Петар Крестић Владари Србије 1 

6. 
Група аутора Уметност - велика илустрована 

енциклопедија 

1 

7. 
Група аутора Изгубљени градови – трагом древних 

цивилизација 

1 

8. Група аутора Чудесна дела природе и људских руку 1 

9. Бренда Ралф Луис Мрачна историја папа 1 

10. 
Фридеман Бедирфтиг Света мест сликовни атлас за путнике 

ходочаснике 

1 

11. Група аутора Највеће мистерије света 1 

12. Група аутора 100 чудесних 2 

13. 
Група аутора Водич кроз витамине, минерале и 

суплементе 

1 

14. Група аутора Необична употреба обичних ствари 1 

15. Група аутора Калиграфија 1 

 

 

 

Списак А10 

Партија 10 

 

Р. 

број 
Аутор Наслов Комада 

1. Група аутора Храна која лечи 1 

2. Група аутора Храном против старења 1 

3.  Млади упркос годинама 1 

4. 
Група аутора Храна која лечи висок крвни 

притисак 

1 

5. Група аутора Живети без болести 1 
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Списак А11 

Партија 11 

 

Р. 

број 
Аутор Наслов Комада 

1. Мет Вилис Тор 10 Москва 2 

2. Керол Френч Топ 10 Крф и Јонска острва 2 

3. Елфи Ледиг Топ 10 Минхен 2 

4. 
Ентони Мејсон Топ 10 Брисел, Бриж, Антвепен 

и Гент 

2 

5. Томас Транеус Топ 10 Лисабон 2 

6. Рајд Брамбелт Топ 10 Фиренца и Тоскана 2 

7. Мелиса Шејлс Топ 10 Истанбул 2 

8. Џилијан Прајс Топ 10 Венеција 2 

9. Теодор Швинк Топ 10 Праг 2 

10. Корала Девенпорт Топ 10 Атина 2 

11. Мајкл Лајдиг и  Ирене Цојх Топ 10 Беч 2 

12. Кристофер и Мелани Рајс Топ 10 Мадрид 2 

13. Крег Турп Топ 10 Будимпешта 2 

14. Роџер Вилијамс Топ 10 Лондон 2 

15. Рајд Брамбелт Топ 10 Рим 2 

16. Анелисе Соренсен Топ 10 Барселона 2 

 

 

Списак А12 

Партија 12 

 

Р. 

број 
Аутор Наслов Комада 

1. Хантер Дејвис Битлси 2 

2. Жарко Радановић Књига о музици 2 

3. Кит Ричардс Живот 2 

4. Марк Спиц Боуви – биографија 2 

5. Ерик Клептрон Аутобиографија 2 

6. Стив Малине Депеш мод Блек селебрејшн 2 

7. Корнелије Ковач  Фуснота 2 

8. Звонимир Ђукић Ђуле Ван Гог 2 

9. 
Иван Ивачковић Како смо преживели  

Југославија и њена музика 

2 

10. 
Кристофер Андес Мик : Бурни живот и луди гениј 

Мика Џегера 

2 
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Списак А13 

Партија 13  

Р. 

број 
Аутор  Наслов Комада 

1. Ахмед Умит Убиство у Истанбулу 2 

2. Меланија Мацуко Лимб 2 

3. Габи Глајхман Еликсир бесмртности 2 

4. Ференц Барнаш Друга смрт 2 

5. Гуслав Мурин Повратак у будућност 2 

6. Џон Банвил Недодирљиви 2 

7. Абдурахман Муниф Источно од Медитерана 2 

8. Јасмина Кадра Шта дан дугује ноћи 2 

9. Шарлота Томас Љубав у Венецији 2 

10. Маграгит Дирас Брана на Пацифику 2 

11. Сабрина Мари Фалсификат 2 

12. Линвуд Баркли Никад не скрећи поглед 2 

13. Линвуд Баркли Страхуј од најгорег 2 

14. Линвуд Баркли Опасно близу 2 

15.  Линвуд Баркли Нисмо стигли да се опростимо 2 

16. Сајмон Бекет Шапат мртвих 2 

17. Сајмон Бекет Хемија смрти 2 

18. Сајмон Бекет Уписано у кости 2 

19. Сајмон Бекет Зов из гроба 2 

20. Грејем Мур Шерлоковци 2 

21. Линден Мекинтајер Бискупов човек 2 

22. Игор Шамир Хитлерова виолина 2 

23. Џон Бердет Банкок 8 2 

24. Алис Хофман Тајна реке 2 

25. Џин Калогридис Црвена контеса 2 

26. Џин Калогридис Ђавоља краљица 2 

27. Џин Калогридис Ја Мона Лиза 2 

28. Џин Калогридис Жена једног Борџија 2 

29. Бренда Рикман Вантаз Илуминатор 2 

30.  Бренда Рикман Вантаз Продавац милосрђа 2 

31. Шарлота Томас Мадона са Мурана 1. део 2 

32. Шарлота Томас Мадона са Мурана 2. део 2 

33. А.Б. Дамел Краљица Палмире – плес богова 2 

34. А.Б. Дамел Краљица Палмире – златни окови 2 

35. Ева Енциом Халеви Молитва Анина 2 

36. Дора Леви Мосанен Куртизана 2 

37. Ђачинта Карузо Рембрантов троугао 2 

38. Кетрин Макман Алемичарева кћи 2 

39. Дача Мараини Воз за Будимпешту 2 

40. Џеки Колинс Брачни неверници 2 

41. Џеки Колинс Умри лепотице 2 
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42. Сузан Данлап Листов пољубац 2 

43. Кетрин МАкман Севастопољска ружа 2 

44. Ајлин Гуџ Врт лажи 2 

45. Ајлин Гуџ Жена у црвеном 2 

46. Ајлин Гуџ Сестре 2 

47. Грег Мортенсон и Дејвид Оливер 

Релин 

Три шољице чаја 2 

48. Исаија Јанаконе Завеса од жада 2 

49. Исаија Јанаконе Галилејев пријатељ 2 

50. Мари Лујзе Фишер Важније од љубави 2 

51.  Мари Лујзе Фишер Жена с препорукама 2 

52. Мари Лујзе Фишер Сребрна доза 2 

53.  Вирџиниа М. Фелоус Шекспиров код 2 

54. Данијел Костас Изгубљено злато Рима 2 

55. Бари Ленсон Живети без стреса 2 

56. Барбара Колоросо Моје дете успешно дете 2 

57. Џејми Наст Маркетиншке идеје 2 

58. Питер Џ. Адамо Исхрана према крвним групама 2 

59. Питер Џ. Адамо Енциклопедија крвних група 2 

60. Питер Џ. Адамо Исхрана према генотипу 2 

61. Питер Џ. Адамо Кување по крвним групама 2 

62. Џин Карпер Храна ваш чудесни лек 2 

63. Џин Карпер Како зауставити старење 2 

64. Марво Орбин Краљевство Словена 2 

65. Рихард Вилфорт Лековито биље и његова употреба 2 

66. Питер Ферми Породични лекар 2 

 

 

Списак А14 

Партија 14  

 

Р. 

број 
Аутор  Наслов Комада 

1. Чаролија бајке Пинокио 3 

2. Чаролија бајке Аладин 3 

3. Чаролија бајке Снежана 3 

4. Чаролија бајке Књига о џунгли 3 

5. Прва сазнања Животиње 3 

6. Прва сазнања Енглески 3 

7. Прва сазнања Село 3 

8. М. Совиљ Бонтон за децу 3 

9. М. Совиљ Календар деци на дар 3 

10. М. Совиљ Колико има реци свима 3 

11. М. Совиљ Бонтон за ђаке 3 

12. Маја Стојиљковић Мој први буквар 3 
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13. Сазнај ко су… Стари Египћани 3 

14. Сазнај ко су… Стари Грци 3 

15. Сазнај ко су… Стари Римљани 3 

16. Сазнај ко су… Викинзи 3 

17. Забавни експерименти Светлост 3 

18. Забавни експерименти Ваздух 3 

19. Забавни експерименти Животиње 3 

20. Забавни експерименти Звук 3 

21. Колико су… Колико су брзи 3 

22. Колико су… Колико су дугачки 3 

23. Колико су… Колико су високи 3 

24. Колико су… Колико су велики 3 

25. Сазнај како раде Возови 3 

26. Сазнај како раде  Авиони 3 

27. Уметност у свету Реноар 3 

28. Уметност у свету Микеланђело 3 

29. Уметност у свету Пикасо 3 

 

 

Списак А15 

Партија 15  

 

Р. 

број 
Аутор  Наслов Комада 

1.  Срби 1903-1914-Историја идеја 1 

2. Марковић, Горан Мале тајне 2 

3.  Историја: лексикон појмова 1 

4. Мухмутћехајић, Русмир Андрићевство 2 

5. Розен, Мајкл Достојанство 2 

6. Тухи, Питер Љубомора 2 

7. Шобе, Франсоа Међународни културни односи 2 

8. Саразак, Жан-Пјер Поетика модерне драме 2 

9.  Начела визуелне антропологије 2 

10. Врањеш, Александар... Међународно комуницирање у 

информационом друштву 

2 

11. Манович, Лев Језик нових медија 2 

12. Радок, Енди Млади и медији 3 

13.  Дестинација као бренд 2 

14. Марковић, Марина Комуникацијске вештине 3 

15. Митровић, Марко Како реструктуирати компанију 2 

16. Брофи, Џере Како мотивисати ученике да уче 3 

17. Драгићевић-Шешић, Милена Vers les nouelles politiques 

culturelles 

2 

18. Печикан, Овидију Историја Румуна 1 
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Списак А16 

Партија 16  

 

Р. 

број 
Аутор  Наслов Комада 

1.  Тесла као лик у уметности 2 

2. Кличковић, Далибор Зен будизам и јапанска модерна 2 

3. Илић, Миодраг:  Драме о великанима 2 

4. Поповић-Каваја, Милоје Други живот Николе Тесле 3 

5. Ђерковић, Тијана М Склони љубави 2 

6. Мајсен, Томас Историја Швајцарске 2 

7. Јинке, Денг Кратка историја Кине 2 

8. Кривокапић, Бранислав Речник српске транзиције 2 

9. Николић, Јован В Београдски вековник 2 

10. Ђилас, Алекса Рушевине и зидови 2 

11. Ђурић, Јелена Глобални процеси и преображај 

идентитета 

2 

12. Радинковић, Жељко Наративна модификација 

Хајдегерове феноменологије 

2 

13. Шоуђијанг, Ми … Ислам у Кини 2 

 

 

Списак А17 

Партија 17  

 

Р. 

број 
Аутор  Наслов Комада 

1. Исак Адижес Пут до лидерства 1 

2. Исак Адижес О менаџменту 1 

3. Исак Адижес Управљање организацијама 1 

4. Данах Зохар Духовни капитал 1 

5. Сандра Миленковић 

Николић 

Суочавање ставова о мотивацији 2 

6. Милорад Унковић Спољна трговина уживо 2 

7. Василије М. Костић Како да будете бољи од конкуренције 1 

8. Бен Гилад Рано упозоравање 1 

9. Синиша Зарић Планирање догађаја 1 

10. Филип Котлет, Ненси 

Ли 

Корпоративна друштвена одговорност 2 

11. Ана Нуша Кнежевић Маслина и шта с њом 2 
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12. Исак Адижес О личном развоју 1 

13. Никола Самарџић Културна историја Београда 18.век 1 

14. Лимес Плус Странци у Београду: Поглед без 

предрасуда 

1 

15. Лимес Плус Идентит Београда : Утицај и прожимање 

култура 

1 

16. Марија Коцић Венеција и хајдуци у доба морејског рата 1 

17. Марија Коцић Дипломатија у служби капитала 

Европске нације на Леванту (16-18. век) 

1 

18. Марија Коцић Турска у међународним односима : Пут у 

европску дипломатију (1688-1699) 

1 

19. Бојан Јовановић Светови антрополошке имагинације 1 

20. Гордана Смуђа Даљине мерене речима 1 

21. Ђермано Ћелант Артмикс 1 

22. Група аутора  Милена Павловић Барили – Веро вериус 1 

23. Едвард Разински Распућин 1 

 

 

Списак А18 

Партија 18  

Р. 

број 
Аутор  Наслов Комада 

1.  Том Вајт Алкохол и дрога 1 

2.  Кети Лич Психологија и гојазност 1 

3.  Вен Џонс, Ин Стјуарт Типови личности 1 

4.  Ирвин Јалом Један дан 2 

5.  Голвеј Тимоти Ментална страна тениса 2 

6.  Серон и Ан Жинжер Бити хуманистичан психотерапеут 1 

7.  Метју Сајид Мит о таленту 1 

8.  Зоран Миливојевић Психологике свакодневног живота 2 

9.  Вилијам Јури Моћ позитивног не 2 

10.  Рената Силеца Перверзија љубави и мржње 2 

11.  Франсин Шапиро, 

Маргот Сили Форест 

Е.М.Д.Р. 1 

12.  Ирвин Јалом Смисао живота 2 

13.  Лори Готлиб Удај се за њега! 2 

14.  Ернест Дихтер Буђење жеља 2 

15.  Ева Илојз Зашто љубав боли 2 

16.  Керол Двен Ментални став 1 

17.  Амир Левеш, Рејчел 

Хелер 

Веза 2 
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18.  По Бронсон Ново размишљање о деци 2 

19.  Лота Нејџел Тинејџери 2 

20.  Радмила Радосављевић 

Ћулибрк 

Психологија доброг одгоја 1 

21.  Руди Далос, Рос Дрејпер Системска породична психотерапија 1 

22.   Светска књига о љубави 1 

23.  Весна Ждрња Култура говора 3 

24.  Ненад Сузић Радионице 2 

25.  Звонко Џокић Моћ, психодрама 2 

 

 

 

Списак А19 

Партија 19  

 

Р. 

број 
Аутор  Наслов Комада 

1.  Оливер Јанц 14. велики рат 2 

2.  Ђорђе Станковић Србија 1914-1918 ратни циљеви 2 

3.  Ђорђе Ђурић Србија у Првом светском рату – 

илустрована хронологија 

2 

4.  Тоша Искруљев Распеће српског народа у Срему 2 

5.  Катарина Штурценегер Србија у рату 1914-1916. 2 

6.  Бруно Барили Српски ратови 2 

7.  Владислав Пандуровић Српска писма из светског рата 1914-

1918 

2 

8.  Зоран Радовановић Срби на Корзици 2 

9.  Лука Горголини Проклети са Азинаре 2 

10.  Милош Ковић Гаврило Принцип 2 

11.  Аријус ван Тиенховен  Са Србима у Албанији 2 

12.  Анри Барби Са српском војском 2 

13.  Фортије Џонс Са Србијом у изгнанству доживљаји 

једног Американца са неуништвиом 

армијом 

2 

14.  Владимир Ћоровић Црна књига патње Срба у Босни 2 

15.  Петар Опачић Од Београда до Крфа 2 

16.  Лучијан Боја Први светски рат 2 

17.  Видоје 

Голубовић, Предраг 

Милунка Савић 2 
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Павловић и Новица 

Пешић 

18.  Џон Рид Рат у Источној Европи 2 

19.  Ханс Хаутман и Милош 

Казимировић 

Крвави трагови Великог рата 2 

20.  Антон Холцер Џелатов осмех 2 

 

 

 

Списак А20 

Партија 20  

 

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 
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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 А21 

Партија 21  

 

Р. 

број 
Аутор  Наслов Комада 

1.  Ј.Б.Алимпић Ноћ када су дошли сватови 5 

2.  Харпер Ли Иди постави стражара 5 

3.  Харпер Ли Убити птицу ругалицу 5 

4.  Алин Оханесјан Орханово наслеђе 3 

5.  Филипа Грегори Бела принцеза 3 

6.  Елиф Шафак Неимаров шегрт 3 

7.  Тони Парсон Стари гробови 3 

8.  Драган Великић Иследник 3 

9.  Ведрана Рудан Зашто псујем 3 

10.  Светислав Басара Анђео атентата 3 

11.  Јерговић, Басара Други круг 3 
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12.  Марко Видојковић Приче с дијагнозом 3 

13.  Лазар Ристовски Једноставне приче 3 

14.  Љубица Арсић Рајска врата 3 

15.  Владимир Кецмановић Сибир 5 

16.  Владимир Кецмановић Осама 5 

17.  Џек Керуак На путу 3 

18.  Горан Милашиновић Лекари 3 

19.  Мајкл Шејбон Телеграфска авенија 3 

20.  Ајона Греј Писма онима којих нема 3 

21.  Хедер Берч Трака боје лаванде 3 

22.  Ју Несбе Слепи миш 3 

23.  Хуан Гомес Хурардо Пацијент 3 

24.  Неџма Ћилибар и свила 3 

25.  Саманта Јанг Скотланд стрит 3 

26.  Џефри Арчер Најстроже чувана тајна 3 

27.  Јелена Вуковић Води ме на воду 3 

 

 

Списак А22 

Партија 22  

 

Р. 

број 
Аутор  Наслов Комада 

1.  Џозеф Стиглиц Велика подела 2 

2.  Тома Пикети Капитал у 21. веку 1 

3.  Феликс Луна Кратка историја Аргентинаца 2 

4.  Михајло Поповић Мара Бранковић 2 

5.  Радован Пејановић Транзиција и национална култура 2 

6.  Моника Фин Центри српске културе 18. века 2 

7.  Пол Тагард Мозак и смисао живота 2 

8.  Мирко Аћимовић Огледи о српској филозофији 1 2 

9.  Мирко Аћимовић Огледи о српској филозофији 2 2 

10.  група аутора Чедомир Попов живот, историја, 

библиографија 

2 
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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 3/2015 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 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку број ЈНМВ 3/2015 35 
 

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. 
Аутор Наслов 

Цена 

по 

комад

у без 

ПДВ 

Кол

ичи

на 

Уку

пна 

цена 

без 

ПД

В 

1. Биљана Милић Богићевић Менаџмент људских односа  1  

2. Момир Јакшић, А. 

Прашчевић 

Макроекономија – анализа и 

политика 

 1  

3. Миомир Јакшић Основи макроекономије  1  

4. А. Живковић, Р. Станкић Банкарско пословање и 

платни промет 

 1  

5. Владан Божић Економија саобраћаја  1  

6. З. Михајловић, Ш. Манцел Економика енергетике  1  

7. Минић Економска географија  1  

8. А. Живковић, Кожетинац Монетарна економија  1  

9. С. Деветаковић, С. 

Јовановић, Б. Гавриловић 

Национална економија  1  

10. Јелена Кочовић Осигурање  1  

11. С. Унковић, Б.Зечевић Економика туризма  1  

12. Шећибовић Р. Увод у географију туризма са 

основама просторног 

планирања 

 1  

13. Р. Ковачевић Економски односи Србије са 

иностранством 

 1  

14. П. Бјелић Међународна трговина  1  

15. Р. Ковачевић Међународне финансије  1  

16. Ј. Козомара Међународно пословно 

право 

 1  

17. Ј. Перовић Међународно привредно 

право 

 1  

18. С. Рапаић Светске трговинске 

организације и предузећа у 

спољној трговини 

 1  

19. Саша Вељковић Бренд менаџмент  1  

20. Благоје Пауновић Економика предузећа  2  

21. Драгана Покрајчић Економика предузећа  - 

Принципи и циљеви 

 2  

22. А. Зечевић Креирање вредности у  2  
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туризму 

23. Д. Ђуричин, Д. Лончар Менаџмент помоћу пројеката  1  

24. Б. Ракита Међународни бизнис и 

менаџмент 

 1  

25. Петковић, Н. Јанићијевић Организација  1  

26. Љ.Дабић, Спировић, А. 

Јовановић 

Пословно право  1  

27. Момчило Московљевић Стратегијски менаџмент  1  

28. Ката Јовановић Шкорић Финансијско рачуноводство  1  

29. Радојка Лукић Ревизија у банкама  1  

30. Д. Маликић Управљачко рачуноводство  1  

31. Крис Роџер Култура слободног времена  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.                        ________________________                
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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. Марија Драшковић Породично право и право 

детета 

 1  

2. С. Марковић, Д. Поповић Право интелектуалне 

својине 

 1  

3. Жика Бујуклић Римско приватно право  1  

4. Небојша Јовановић Увод у комон лоу Уговорно 

право 

 1  

5. Драган Митровић Увод у право  1  

6. Горан Дајовић, Р. Васић Увод у право  1  

7. Бранко Лубарда Увод у радно право  1  

8. Слободан Панов Породично право  1  

9. Милан Шкулић Кривично процесно право  1  

10. Мирко Васиљевић Изабране беседе  1  

11. Дејан Ђурђевић Институција наследног 

права 

 1  

12. Оливер Антић Облигационо право  1  

13. М Милошевић Римско право  1  

14. Ђорђе Игњатовић Организовани 

криминалитет 

 1  

15. Весна Бесаровић Интелектуална својина  1  

16. Александар Јакшић Грађанско процесно право  1  

17. Стеван Милић Управно право  1  

18. Милан Шкулић Малолетничко кривично 

право 

 1  

УКУПНО без пдв-а у динарима:  

ПДВ:  

Укупно са ПДВ-ом:  

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку број ЈНМВ 3/2015 40 
 

 

 

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. 
Аутор Наслов 

Цена 

по 

комаду 

без 

ПДВ 

Кол

ичи

на 

Укуп

на 

цена 

без 

ПДВ 

1.  Микаела Мандер Ђото  2  

2.  Милена Мањано Леонардо  2  

3.  Марта А. Гонсалес Микеланђело  2  

4.  Паоло Франчезе Рафаел  2  

5.  Стефано Цуфи Каравађо  2  

6.  Роза Ђорђи Веласкез  2  

7.  Стефано Цупи  Рембрант  2  

8.  Паола Рафаели Гоја  2  

9.  Роберта Бернаб Сезан  2  

10.  Симона Бартолена Моне  2  

11.  Симона Бартолена Реноар  2  

12.  Паола Рафаели Ван Гог  2  

13.  Федерико Полети Ботичели  2  

14.  Стефано Цуфи Тицијан  2  

15.  Стефано Цуфи Дирер  2  

16.  Вилијам Дело Русо Бројгел  2  

17.  Симона Бартолена Мане  2  

18.  Силвија Борзези Дега  2  

19.  Габриела Крепалди Гоген  2  

20.  Симона Бартолена Тулуз - Лотрек  2  

21.  Вилијам дело Русо Бош  2  

22.  Симоне Ферари Ван Ајк  2  

23.  Даниела Тарабра Тјеполо  2  

24.  Габриела Крепалди Тарнер  2  

УКУПНО без пдв-а у динарима:  

ПДВ:  

Укупно са ПДВ-ом:  

 



Конкурсна документација за јавну набавку број ЈНМВ 3/2015 42 
 

 

 

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. Кувар Ручак без муке  2  

2. Кувар Тестенине на брзину  2  

3. Кувар Лагана храна  2  

4. Кувар Поврће и салате  2  

5. Кувар Хлеб, пице и пите  2  

6. Кувар Плодови мора  2  

7. Кувар Јела од меса  2  

8. Кувар Класичне тестенине  2  

9. Кувар У експрес лонцу  2  

10. Кувар Сосови и преливи  2  

11. Кувар Вегетаријанска кухиња  2  

12. Кувар Рибе  2  

13. Кувар Свечана трпеза  2  

14. Кувар Слаткиши   2  

15. Кувар Предјела  2  

16. Кувар Са децом у кухињи  2  

17. Кувар Све од пиринча  2  

18. Кувар У микроталасној рерни  2  

19. Кувар Јела од кромпира  2  

20. Кувар Националне кухиње  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 

 

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. 
Аутор Наслов 

Цена 

по 

комаду 

без 

ПДВ 

Кол

ичи

на 

Укуп

на 

цена 

без 

ПДВ 

1. Слободан Ж. Марковић,  

Мирко С. Марковић 
Српске приче за децу  

5 

 

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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Прилог Б6 

 

НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГА, ПАРТИЈА БРОЈ 6 

 

Ред. 

бр. 
Аутор Наслов 

Цена по 

комаду 

без ПДВ 

Коли

чина 

Укупна 

цена 

без 

ПДВ 

1. Мирослав Лазански Командоси  2  

2. Мирослав Лазански Хитлер је победио  2  

3. Патријарх Павле ….  2  

4. Миле Кордић Јелена 2001  2  

5. Миле Кордић Јелена 91  2  

6. Миле Кордић Заклетва  2  

7. Миле Кордић Злослут  2  

8. Боривоје Марјановић Брионска фарса  2  

9. Милан В. Петковић Шпијунажа  2  

10. Боривоје Марјановић Хашки затвореник  2  

11. Данило Николић  Слобода изражавања  2  

12. Миладин Стевановић  Српски владари - 

светитељи 

 2  

13. Миладин Стевановић Цар Урош  2  

14. Пол Џонсон Историја америчког 

народа 

 1  

15. Курт Зелигман Историја магије  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 Б7 

 

НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГА, ПАРТИЈА БРОЈ 7 

 

Ред. 

бр. 
Аутор Наслов 

Цена по 

комаду 

без ПДВ 

Коли

чина 

Укупна 

цена без 

ПДВ 

1. Браћа Грим Црвенкапа Пепељуга  3  

2. Х.К.Андерсен Три прасета / Ружно паче  3  

3. Х.К.Андерсен Царево ново одело / 

Алиса у земљи чуда 

 3  

4. Х.К.Андерсен Снежана краљица / 

Девојчица са шибицама 

 3  

5. Браћа Грим Оловни војник / Снежана 

и седам патуљака 

 3  

6. Радјард Киплинг  Али баба/ Књига о 

џунгли 

 3  

7. З.М.Леприс де Б. Мач краља Артура 

Ескалибур/ Лепотица и 

звер 

 3  

8. Х.К.Андерсен Палчица / Аладин  3  

9.  Шарл Перо, Карло 

Колоди 

Мачак у чизмама / 

Пинокио 

 3  

10. Х.К.Андерсен Крцко Орашчић / Мала 

сирена 

 3  

11. Х.К.Андерсен Браћа 

Грим 

Успавана лепотица / 

Дивљи лабудови 

 3  

12. Оскар Вајлд / Џејмс 

Бери 

Петар Пан / Себични џим  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 Б8 

 

 

НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГА, ПАРТИЈА БРОЈ 8 

 

 

Ред. 

бр. 
Аутор Наслов 

Цена 

по 

комаду 

без 

ПДВ 

Коли

чина 

Укупна 

цена без 

ПДВ 

1. Ивана Лукић (Не) питај ме како сам  3  

2. Грегори Скот Књига питања за децу  3  

3. Грегори Скот Књига питања  3  

4. Виолета Бабић 366 језичких цртица  3  

5. Верица Јечменић Ја могу – корак напред  3  

6. Срђан Омековић Лепо писање  3  

7. Фил Кларк  Нови велики лавиринти  3  

8. Ејдријен Динкл, 

Ден Грин 

Периодни систем елемената  3  

9. Пер Улов Енквист Планина три пећине  3  

10. Загонетке Гвидо Тартаља  3  

11. Силвија Ронкаља Заувек другарице  3  

12. Наташа Бартула Мачак Марко и друге приче  3  

13. Сем Гејтн Трговац снегом  3  

14. Фрида Нилсон Хедвига  3  

15. Јојо Мојес Ту сам пред тобом  3  

16. Славољуб 

Станковић 

Чаробњак Дандруф и 

Изгубљена књига 

 3  

17. Крис Макгауан Демонски трагови  3  

18. Весна Алексић Принцеза апатрапа  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  Б9 

 

НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГА, ПАРТИЈА БРОЈ 9 

 

Ред. 

бр. 
Аутор Наслов 

Цена 

по 

комаду 

без 

ПДВ 

Коли

чина 

Укупна 

цена без 

ПДВ 

1. Група аутора Музика – велика илустрована 

енциклопедија 

 1  

2. Миле 

Недељковић 

Годишњи обичаји у Срба са 

кутијом 

 1  

3. Група аутора Животиње – велика 

илустрована енциклпедија 

 1  

4. Група аутора Истраживачки комплет – 

Илустровани атлас 

истраживања и изгубљени 

градови 

 1  

5. Ђорђе 

Бубало, 

Петар 

Крестић 

Владари Србије  1  

6. Група аутора Уметност - велика илустрована 

енциклопедија 

 1  

7. Група аутора Изгубљени градови – трагом 

древних цивилизација 

 1  

8. Група аутора Чудесна дела природе и 

људских руку 

 1  

9. Бренда Ралф 

Луис 

Мрачна историја папа  1  

10. Фридеман 

Бедирфтиг 

Света мест сликовни атлас за 

путнике ходочаснике 

 1  

11. Група аутора Највеће мистерије света  1  

12. Група аутора 100 чудесних  2  

13. Група аутора Водич кроз витамине, минерале 

и суплементе 

 1  

14. Група аутора Необична употреба обичних 

ствари 

 1  

15. Група аутора Калиграфија  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  Б10 

 

НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГА, ПАРТИЈА БРОЈ 10 

 

 

Ред. 

бр. 
Аутор Наслов 

Цена 

по 

комаду 

без 

ПДВ 

 

Коли

чина 

Укупна 

цена 

без 

ПДВ 

1. Група аутора Храна која лечи  1  

2. Група аутора Храном против старења  1  

3.  Млади упркос годинама  1  

4. Група аутора Храна која лечи висок крвни 

притисак 

 1  

5. Група аутора Живети без болести  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.                ________________________                
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Прилог  Б11 

 

НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГА, ПАРТИЈА БРОЈ 11 

 

 

Ред. 

бр. 
Аутор Наслов 

Цена 

по 

комаду 

без 

ПДВ 

 

Коли

чина 

Укупна 

цена 

без 

ПДВ 

1. Мет Вилис Тор 10 Москва  2  

2. Керол Френч Топ 10 Крф и Јонска 

острва 

 2  

3. Елфи Ледиг Топ 10 Минхен  2  

4. Ентони Мејсон Топ 10 Брисел, Бриж, 

Антвепен и Гент 

 2  

5. Томас Транеус Топ 10 Лисабон  2  

6. Рајд Брамбелт Топ 10 Фиренца и 

Тоскана 

 2  

7. Мелиса Шејлс Топ 10 Истанбул  2  

8. Џилијан Прајс Топ 10 Венеција  2  

9. Теодор Швинк Топ 10 Праг  2  

10. Корала Девенпорт Топ 10 Атина  2  

11. Мајкл Лајдиг и  Ирене 

Цојх 

Топ 10 Беч  2  

12. Кристофер и Мелани 

Рајс 

Топ 10 Мадрид  2  

13. Крег Турп Топ 10 Будимпешта  2  

14. Роџер Вилијамс Топ 10 Лондон  2  

15. Рајд Брамбелт Топ 10 Рим  2  

16. Анелисе Соренсен Топ 10 Барселона  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 

 

Народна библиотека 

Крушевац , испоруку о свом 

трошку доставља Понуђач 

 

             Датум                                   Понуђач 

                                                         

     ______________________               М.П.                ________________________                
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Прилог  Б12 

 

НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГА, ПАРТИЈА БРОЈ 12 

 

Ред. 

бр. 
Аутор Наслов 

Цена 

по 

комаду 

без 

ПДВ 

 

Коли

чина 

Укупна 

цена 

без 

ПДВ 

1. Хантер Дејвис Битлси  2  

2. Жарко Радановић Књига о музици  2  

3. Кит Ричардс Живот  2  

4. Марк Спиц Боуви – биографија  2  

5. Ерик Клептрон Аутобиографија  2  

6. Стив Малине Депеш мод Блек селебрејшн  2  

7. Корнелије Ковач  Фуснота  2  

8. Звонимир Ђукић 

Ђуле 

Ван Гог  2  

9. Иван Ивачковић Како смо преживели  

Југославија и њена музика 

 2  

10. Кристофер Андес Мик : Бурни живот и луди 

гениј Мика Џегера 

 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 

 

Народна библиотека 

Крушевац , испоруку о свом 

трошку доставља Понуђач 

 

             Датум                                   Понуђач 

                                                         

     ______________________               М.П.                ________________________                
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Прилог  Б13 

 

НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГА, ПАРТИЈА БРОЈ 13 

 

 

Ред. 

бр. 
Аутор Наслов 

Цена 

по 

комаду 

без 

ПДВ 

 

Коли

чина 

Укупна 

цена 

без 

ПДВ 

1. Ахмед Умит Убиство у Истанбулу  2  

2. Меланија Мацуко Лимб  2  

3. Габи Глајхман Еликсир бесмртности  2  

4. Ференц Барнаш Друга смрт  2  

5. Гуслав Мурин Повратак у будућност  2  

6. Џон Банвил Недодирљиви  2  

7. Абдурахман Муниф Источно од 

Медитерана 

 2  

8. Јасмина Кадра Шта дан дугује ноћи  2  

9. Шарлота Томас Љубав у Венецији  2  

10. Маграгит Дирас Брана на Пацифику  2  

11. Сабрина Мари Фалсификат  2  

12. Линвуд Баркли Никад не скрећи 

поглед 

 2  

13. Линвуд Баркли Страхуј од најгорег  2  

14. Линвуд Баркли Опасно близу  2  

15. Линвуд Баркли Нисмо стигли да се 

опростимо 

 2  

16. Сајмон Бекет Шапат мртвих  2  

17. Сајмон Бекет Хемија смрти  2  

18. Сајмон Бекет Уписано у кости  2  

19. Сајмон Бекет Зов из гроба  2  

20. Грејем Мур Шерлоковци  2  

21. Линден Мекинтајер Бискупов човек  2  

22. Игор Шамир Хитлерова виолина  2  

23. Џон Бердет Банкок 8  2  

24. Алис Хофман Тајна реке  2  

25. Џин Калогридис Црвена контеса  2  

26. Џин Калогридис Ђавоља краљица  2  

27. Џин Калогридис Ја Мона Лиза  2  

28. Џин Калогридис Жена једног Борџија  2  

29. Бренда Рикман Вантаз Илуминатор  2  

30. Бренда Рикман Вантаз Продавац милосрђа  2  

31. Шарлота Томас Мадона са Мурана 1.  2  
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део 

32. Шарлота Томас Мадона са Мурана 2. 

део 

 2  

33. А.Б. Дамел Краљица Палмире – 

плес богова 

 2  

34. А.Б. Дамел Краљица Палмире – 

златни окови 

 2  

35. Ева Енциом Халеви Молитва Анина  2  

36. Дора Леви Мосанен Куртизана  2  

37. Ђачинта Карузо Рембрантов троугао  2  

38. Кетрин Макман Алемичарева кћи  2  

39. Дача Мараини Воз за Будимпешту  2  

40. Џеки Колинс Брачни неверници  2  

41. Џеки Колинс Умри лепотице  2  

42. Сузан Данлап Листов пољубац  2  

43. Кетрин МАкман Севастопољска ружа  2  

44. Ајлин Гуџ Врт лажи  2  

45. Ајлин Гуџ Жена у црвеном  2  

46. Ајлин Гуџ Сестре  2  

47. Грег Мортенсон и Дејвид 

Оливер Релин 

Три шољице чаја  2  

48. Исаија Јанаконе Завеса од жада  2  

49. Исаија Јанаконе Галилејев пријатељ  2  

50. Мари Лујзе Фишер Важније од љубави  2  

51. Мари Лујзе Фишер Жена с препорукама  2  

52. Мари Лујзе Фишер Сребрна доза  2  

53. Вирџиниа М. Фелоус Шекспиров код  2  

54. Данијел Костас Изгубљено злато 

Рима 

 2  

55. Бари Ленсон Живети без стреса  2  

56. Барбара Колоросо Моје дете успешно 

дете 

 2  

57. Џејми Наст Маркетиншке идеје  2  

58. Питер Џ. Адамо Исхрана према 

крвним групама 

 2  

59. Питер Џ. Адамо Енциклопедија 

крвних група 

 2  

60 Питер Џ. Адамо Исхрана према 

генотипу 

 2  

61. Питер Џ. Адамо Кување по крвним 

групама 

 2  

62. Џин Карпер Храна ваш чудесни 

лек 

 2  

63. Џин Карпер Како зауставити 

старење 

 2  
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64. Марво Орбин Краљевство Словена  2  

65. Рихард Вилфорт Лековито биље и 

његова употреба 

 2  

66. Питер Ферми Породични лекар  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 

 

Народна библиотека 

Крушевац , испоруку о свом 

трошку доставља Понуђач 

 

             Датум                                   Понуђач 

                                                         

     ______________________               М.П.                ________________________                
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Прилог  Б14 

 

НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГА, ПАРТИЈА БРОЈ 14 

 

 

Ред. 

бр. 
Аутор Наслов 

Цена 

по 

комаду 

без 

ПДВ 

 

Коли

чина 

Укупна 

цена 

без 

ПДВ 

1. Чаролија бајке Пинокио  3  

2. Чаролија бајке Аладин  3  

3. Чаролија бајке Снежана  3  

4. Чаролија бајке Књига о џунгли  3  

5. Прва сазнања Животиње  3  

6. Прва сазнања Енглески  3  

7. Прва сазнања Село  3  

8. М. Совиљ Бонтон за децу  3  

9. М. Совиљ Календар деци на дар  3  

10. М. Совиљ Колико има реци 

свима 

 3  

11. М. Совиљ Бонтон за ђаке  3  

12. Маја Стојиљковић Мој први буквар  3  

13. Сазнај ко су… Стари Египћани  3  

14. Сазнај ко су… Стари Грци  3  

15. Сазнај ко су… Стари Римљани  3  

16. Сазнај ко су… Викинзи  3  

17. Забавни експерименти Светлост  3  

18. Забавни експерименти Ваздух  3  

19. Забавни експерименти Животиње  3  

20. Забавни експерименти Звук  3  

21. Колико су… Колико су брзи  3  

22. Колико су… Колико су дугачки  3  

23. Колико су… Колико су високи  3  

24. Колико су… Колико су велики  3  

25. Сазнај како раде Возови  3  

26. Сазнај како раде  Авиони  3  

27. Уметност у свету Реноар  3  

28. Уметност у свету Микеланђело  3  

29. Уметност у свету Пикасо  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  Б15 

 

НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГА, ПАРТИЈА БРОЈ 15 

 

 

Ред. 

бр. 
Аутор Наслов 

Цена 

по 

комаду 

без 

ПДВ 

 

Коли

чина 

Укупна 

цена 

без 

ПДВ 

1.  Срби 1903-1914-Историја 

идеја 

 1  

2. Марковић, Горан Мале тајне  2  

3.  Историја: лексикон 

појмова 

 1  

4. Мухмутћехајић, Русмир Андрићевство  2  

5. Розен, Мајкл Достојанство  2  

6. Тухи, Питер Љубомора  2  

7. Шобе, Франсоа Међународни културни 

односи 

 2  

8. Саразак, Жан-Пјер Поетика модерне драме  2  

9.  Начела визуелне 

антропологије 

 2  

10. Врањеш, Александар... Међународно 

комуницирање у 

информационом друштву 

 2  

11. Манович, Лев Језик нових медија  2  

12. Радок, Енди Млади и медији  3  

13.  Дестинација као бренд  2  

14. Марковић, Марина Комуникацијске вештине  3  

15. Митровић, Марко Како реструктуирати 

компанију 

 2  

16. Брофи, Џере Како мотивисати ученике 

да уче 

 3  

17. Драгићевић-Шешић, 

Милена 

Vers les nouelles politiques 

culturelles 

 2  

18. Печикан, Овидију Историја Румуна  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  Б16 

 

НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГА, ПАРТИЈА БРОЈ 16 

 

 

Ред. 

бр. 
Аутор Наслов 

Цена 

по 

комаду 

без 

ПДВ 

 

Коли

чина 

Укупна 

цена 

без 

ПДВ 

1.  Тесла као лик у 

уметности 

 2  

2. Кличковић, Далибор Зен будизам и јапанска 

модерна 

 2  

3. Илић, Миодраг:  Драме о великанима  2  

4. Поповић-Каваја, 

Милоје 

Други живот Николе 

Тесле 

 3  

5. Ђерковић, Тијана М Склони љубави  2  

6. Мајсен, Томас Историја Швајцарске  2  

7. Јинке, Денг Кратка историја Кине  2  

8. Кривокапић, Бранислав Речник српске транзиције  2  

9. Николић, Јован В Београдски вековник  2  

10. Ђилас, Алекса Рушевине и зидови  2  

11. Ђурић, Јелена Глобални процеси и 

преображај идентитета 

 2  

12. Радинковић, Жељко Наративна модификација 

Хајдегерове 

феноменологије 

 2  

13. Шоуђијанг, Ми … Ислам у Кини  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 

 

Народна библиотека 

Крушевац , испоруку о свом 

трошку доставља Понуђач 

 

             Датум                                   Понуђач 

                                                         

     ______________________               М.П.                ________________________                
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Прилог  Б17 

 

 

 

НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГА, ПАРТИЈА БРОЈ 17 

 

Ред. 

бр. 
Аутор Наслов 

Цена 

по 

комад

у без 

ПДВ 

 

Коли

чина 

Укупна 

цена 

без 

ПДВ 

1. Исак Адижес Пут до лидерства  1  

2. Исак Адижес О менаџменту  1  

3. Исак Адижес Управљање организацијама  1  

4. Данах Зохар Духовни капитал  1  

5. Сандра Миленковић 

Николић 

Суочавање ставова о мотивацији  2  

6. Милорад Унковић Спољна трговина уживо  2  

7. Василије М. Костић Како да будете бољи од 

конкуренције 

 1  

8. Бен Гилад Рано упозоравање  1  

9. Синиша Зарић Планирање догађаја  1  

10. Филип Котлет, 

Ненси Ли 

Корпоративна друштвена 

одговорност 

 2  

11. Ана Нуша 

Кнежевић 

Маслина и шта с њом  2  

12. Исак Адижес О личном развоју  1  

13. Никола Самарџић Културна историја Београда 

18.век 

 1  

14. Лимес Плус Странци у Београду: Поглед без 

предрасуда 

 1  

15. Лимес Плус Идентит Београда : Утицај и 

прожимање култура 

 1  

16. Марија Коцић Венеција и хајдуци у доба 

морејског рата 

 1  

17. Марија Коцић Дипломатија у служби капитала 

Европске нације на Леванту (16-

18. век) 

 1  

18. Марија Коцић Турска у међународним 

односима : Пут у европску 

дипломатију (1688-1699) 

 1  

19. Бојан Јовановић Светови антрополошке 

имагинације 

 1  

20. Гордана Смуђа Даљине мерене речима  1  

21. Ђермано Ћелант Артмикс  1  
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22. Група аутора  Милена Павловић Барили – 

Веро вериус 

 1  

23. Едвард Разински Распућин  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.                ________________________                
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Прилог  Б18 

 

НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГА, ПАРТИЈА БРОЈ 18 

Ред. 

бр. 
Аутор Наслов 

Цена 

по 

комаду 

без 

ПДВ 

Коли

чина 

Укупна 

цена 

без 

ПДВ 

1.  Том Вајт Алкохол и дрога  1  

2.  Кети Лич Психологија и гојазност  1  

3.  Вен Џонс, Ин 

Стјуарт 

Типови личности  1  

4.  Ирвин Јалом Један дан  2  

5.  Голвеј Тимоти Ментална страна тениса  2  

6.  Серон и Ан Жинжер Бити хуманистичан 

психотерапеут 

 1  

7.  Метју Сајид Мит о таленту  1  

8.  Зоран Миливојевић Психологике свакодневног 

живота 

 2  

9.  Вилијам Јури Моћ позитивног не  2  

10.  Рената Силеца Перверзија љубави и мржње  2  

11.  Франсин Шапиро, 

Маргот Сили 

Форест 

Е.М.Д.Р.  1  

12.  Ирвин Јалом Смисао живота  2  

13.  Лори Готлиб Удај се за њега!  2  

14.  Ернест Дихтер Буђење жеља  2  

15.  Ева Илојз Зашто љубав боли  2  

16.  Керол Двен Ментални став  1  

17.  Амир Левеш, Рејчел 

Хелер 

Веза  2  

18.  По Бронсон Ново размишљање о деци  2  

19.  Лота Нејџел Тинејџери  2  

20.  Радмила 

Радосављевић 

Ћулибрк 

Психологија доброг одгоја  1  

21.  Руди Далос, Рос 

Дрејпер 

Системска породична 

психотерапија 

 1  

22.   Светска књига о љубави  1  

23.  Весна Ждрња Култура говора  3  

24.  Ненад Сузић Радионице  2  

25.  Звонко Џокић Моћ, психодрама  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 

 

Народна библиотека 

Крушевац , испоруку о свом 

трошку доставља Понуђач 

 

             Датум                                   Понуђач 

                                                         

     ______________________               М.П.                ________________________                
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Прилог  Б19 

 

НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГА, ПАРТИЈА БРОЈ 19 

 

Ред. 

бр. 
Аутор Наслов 

Цена 

по 

комаду 

без 

ПДВ 

Коли

чина 

Укупна 

цена 

без 

ПДВ 

1.  Оливер Јанц 14. велики рат  2  

2.  Ђорђе Станковић Србија 1914-1918 ратни 

циљеви 

 2  

3.  Ђорђе Ђурић Србија у Првом светском 

рату – илустрована 

хронологија 

 2  

4.  Тоша Искруљев Распеће српског народа у 

Срему 

 2  

5.  Катарина 

Штурценегер 

Србија у рату 1914-1916.  2  

6.  Бруно Барили Српски ратови  2  

7.  Владислав 

Пандуровић 

Српска писма из светског 

рата 1914-1918 

 2  

8.  Зоран Радовановић Срби на Корзици  2  

9.  Лука Горголини Проклети са Азинаре  2  

10.  Милош Ковић Гаврило Принцип  2  

11.  Аријус ван Тиенховен  Са Србима у Албанији  2  

12.  Анри Барби Са српском војском  2  

13.  Фортије Џонс Са Србијом у изгнанству 

доживљаји једног 

Американца са неуништвиом 

армијом 

 2  

14.  Владимир Ћоровић Црна књига патње Срба у 

Босни 

 2  

15.  Петар Опачић Од Београда до Крфа  2  

16.  Лучијан Боја Први светски рат  2  

17.  Видоје 

Голубовић, Предраг 

Павловић и Новица 

Пешић 

Милунка Савић  2  

18.  Џон Рид Рат у Источној Европи  2  

19.  Ханс Хаутман и 

Милош Казимировић 

Крвави трагови Великог рата  2  

20.  Антон Холцер Џелатов осмех  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 

 

Народна библиотека 

Крушевац , испоруку о свом 

трошку доставља Понуђач 

 

             Датум                                   Понуђач 

                                                         

     ______________________               М.П.                ________________________  

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку број ЈНМВ 3/2015 74 
 

Прилог  Б20 

 

НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГА, ПАРТИЈА БРОЈ 20 

 

 

Ред. 

бр. 
Аутор Наслов 

Цена 

по 

комаду 

без 

ПДВ 

 

Коли

чина 

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  
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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.                ________________________  
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Прилог  Б21 

 

НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГА, ПАРТИЈА БРОЈ 21 

 

 

Ред. 

бр. 
Аутор Наслов 

Цена 

по 

комаду 

без 

ПДВ 

 

Коли

чина 

Укупна 

цена 

без 

ПДВ 

1.  Ј.Б.Алимпић Ноћ када су дошли сватови  5  

2.  Харпер Ли Иди постави стражара  5  

3.  Харпер Ли Убити птицу ругалицу  5  

4.  Алин Оханесјан Орханово наслеђе  3  

5.  Филипа Грегори Бела принцеза  3  

6.  Елиф Шафак Неимаров шегрт  3  

7.  Тони Парсон Стари гробови  3  

8.  Драган Великић Иследник  3  

9.  Ведрана Рудан Зашто псујем  3  

10.  Светислав Басара Анђео атентата  3  

11.  Јерговић, Басара Други круг  3  

12.  Марко Видојковић Приче с дијагнозом  3  

13.  Лазар Ристовски Једноставне приче  3  

14.  Љубица Арсић Рајска врата  3  

15.  Владимир 

Кецмановић 

Сибир  5  

16.  Владимир 

Кецмановић 

Осама  5  

17.  Џек Керуак На путу  3  

18.  Горан Милашиновић Лекари  3  

19.  Мајкл Шејбон Телеграфска авенија  3  

20.  Ајона Греј Писма онима којих нема  3  

21.  Хедер Берч Трака боје лаванде  3  

22.  Ју Несбе Слепи миш  3  

23.  Хуан Гомес Хурардо Пацијент  3  

24.  Неџма Ћилибар и свила  3  

25.  Саманта Јанг Скотланд стрит  3  

26.  Џефри Арчер Најстроже чувана тајна  3  

27.  Јелена Вуковић Води ме на воду  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  Б22 

 

НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГА, ПАРТИЈА БРОЈ 22 

 

 

Ред. 

бр. 
Аутор Наслов 

Цена 

по 

комаду 

без 

ПДВ 

 

Коли

чина 

Укупна 

цена 

без 

ПДВ 

1.  Џозеф Стиглиц Велика подела  2  

2.  Тома Пикети Капитал у 21. веку  1  

3.  Феликс Луна Кратка историја 

Аргентинаца 

 2  

4.  Михајло Поповић Мара Бранковић  2  

5.  Радован Пејановић Транзиција и национална 

култура 

 2  

6.  Моника Фин Центри српске културе 18. 

века 

 2  

7.  Пол Тагард Мозак и смисао живота  2  

8.  Мирко Аћимовић Огледи о српској филозофији 

1 

 2  

9.  Мирко Аћимовић Огледи о српској филозофији 

2 

 2  

10.  група аутора Чедомир Попов живот, 

историја, библиографија 

 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 

 

Народна библиотека 

Крушевац , испоруку о свом 

трошку доставља Понуђач 

 

             Датум                                   Понуђач 

                                                         

     ______________________               М.П.                ________________________ 
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

8.1. 

 

 УГОВОР О НАБАВЦИ КЊИГА 

број ЈНМВ 3/2015, 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 3/2015, 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 3/2015, 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______________________ 
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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 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. 
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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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8.2. 

 

 УГОВОР О НАБАВЦИ КЊИГА 

број ЈНМВ 3/2015, 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 3/2015, 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 3/2015, 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______________________ 
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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 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. 
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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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8.3. 

 

 УГОВОР О НАБАВЦИ КЊИГА 

број ЈНМВ 3/2015, 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 3/2015, 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 3/2015, 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______________________ 
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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 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. 
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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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8.4. 

 

 УГОВОР О НАБАВЦИ КЊИГА 

број ЈНМВ 3/2015, партија 4 

 

  

 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 3/2015, партија 4 

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 3/2015, партија 4 

 Саставни део овог уговора је понуда понуђача_____________,  бр. _________ од 

___________ године, као и Списак А4 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 А4 

конкурсне документације. 

Члан 3. 

Купац се обавезује да на име књига наведених у табели у  поглављу VI, списак А4 

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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8.5. 

 

 УГОВОР О НАБАВЦИ КЊИГА 

број ЈНМВ 3/2015, партија 5 

 

  

 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 3/2015, партија 5 

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 3/2015, партија 5 

 Саставни део овог уговора је понуда понуђача_____________,  бр. _________ од 

___________ године, као и Списак А5 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 А5 

конкурсне документације. 

Члан 3. 

Купац се обавезује да на име књига наведених у табели у  поглављу VI, списак А5 

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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8.6. 

 

 УГОВОР О НАБАВЦИ КЊИГА 

број ЈНМВ 3/2015, партија 6 

 

  

 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 3/2015, партија 6 

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 3/2015, партија 6 

 Саставни део овог уговора је понуда понуђача_____________,  бр. _________ од 

___________ године, као и Списак А6 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 А6 

конкурсне документације. 

Члан 3. 

Купац се обавезује да на име књига наведених у табели у  поглављу VI, списак А6 

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 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку број ЈНМВ 3/2015 98 
 

8.7. 

 

 УГОВОР О НАБАВЦИ КЊИГА 

број ЈНМВ 3/2015, партија 7 

 

  

 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 3/2015, партија 7 

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 3/2015, партија 7 

 Саставни део овог уговора је понуда понуђача_____________,  бр. _________ од 

___________ године, као и Списак А7 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 А7 

конкурсне документације. 

Члан 3. 

Купац се обавезује да на име књига наведених у табели у  поглављу VI, списак А7 

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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8.8. 

 

 УГОВОР О НАБАВЦИ КЊИГА 

број ЈНМВ 3/2015, партија 8 

 

  

 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 3/2015, партија 8 

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 3/2015, партија 8 

 Саставни део овог уговора је понуда понуђача_____________,  бр. _________ од 

___________ године, као и Списак А8 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 А8 

конкурсне документације. 

Члан 3. 

Купац се обавезује да на име књига наведених у табели у  поглављу VI, списак А8 

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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8.9. 

 

 УГОВОР О НАБАВЦИ КЊИГА 

број ЈНМВ 3/2015, партија 9 

 

  

 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 3/2015, партија 9 

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 3/2015, партија 9 

 Саставни део овог уговора је понуда понуђача_____________,  бр. _________ од 

___________ године, као и Списак А9 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 А9 

конкурсне документације. 

Члан 3. 

Купац се обавезује да на име књига наведених у табели у  поглављу VI, списак А9 

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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8.10. 

 

 УГОВОР О НАБАВЦИ КЊИГА 

број ЈНМВ 3/2015, партија 10 

 

  

 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 3/2015, партија 10 

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 3/2015, партија 10 

 Саставни део овог уговора је понуда понуђача_____________,  бр. _________ од 

___________ године, као и Списак А10 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 А10 

конкурсне документације. 

Члан 3. 

Купац се обавезује да на име књига наведених у табели у  поглављу VI, списак А10 

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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8.11. 

 

 УГОВОР О НАБАВЦИ КЊИГА 

број ЈНМВ 3/2015, партија 11 

 

  

 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 3/2015, партија 11 

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 3/2015, партија 11 

 Саставни део овог уговора је понуда понуђача_____________,  бр. _________ од 

___________ године, као и Списак А11 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 А11 

конкурсне документације. 

Члан 3. 

Купац се обавезује да на име књига наведених у табели у  поглављу VI, списак А11 

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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8.12. 

 

 УГОВОР О НАБАВЦИ КЊИГА 

број ЈНМВ 3/2015, партија 12 

 

  

 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 3/2015, партија 12 

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 3/2015, партија 12 

 Саставни део овог уговора је понуда понуђача_____________,  бр. _________ од 

___________ године, као и Списак А12 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 А12 

конкурсне документације. 

Члан 3. 

Купац се обавезује да на име књига наведених у табели у  поглављу VI, списак А12 

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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8.13. 

 

 УГОВОР О НАБАВЦИ КЊИГА 

број ЈНМВ 3/2015, партија 13 

 

  

 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 3/2015, партија 13 

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 3/2015, партија 13 

 Саставни део овог уговора је понуда понуђача_____________,  бр. _________ од 

___________ године, као и Списак А13 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 А13 

конкурсне документације. 

Члан 3. 

Купац се обавезује да на име књига наведених у табели у  поглављу VI, списак А13 

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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8.14. 

 

 УГОВОР О НАБАВЦИ КЊИГА 

број ЈНМВ 3/2015, партија 14 

 

  

 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 3/2015, партија 14 

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 3/2015, партија 14 

 Саставни део овог уговора је понуда понуђача_____________,  бр. _________ од 

___________ године, као и Списак А14 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 А14 

конкурсне документације. 

Члан 3. 

Купац се обавезује да на име књига наведених у табели у  поглављу VI, списак А14 

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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8.15. 

 

 УГОВОР О НАБАВЦИ КЊИГА 

број ЈНМВ 3/2015, партија 15 

 

  

 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 3/2015, партија 15 

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 3/2015, партија 15 

 Саставни део овог уговора је понуда понуђача_____________,  бр. _________ од 

___________ године, као и Списак А15 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 А15 

конкурсне документације. 

Члан 3. 

Купац се обавезује да на име књига наведених у табели у  поглављу VI, списак А15 

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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8.16. 

 

 УГОВОР О НАБАВЦИ КЊИГА 

број ЈНМВ 3/2015, партија 16 

 

  

 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 3/2015, партија 16 

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 3/2015, партија 16 

 Саставни део овог уговора је понуда понуђача_____________,  бр. _________ од 

___________ године, као и Списак А16 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 А16 

конкурсне документације. 

Члан 3. 

Купац се обавезује да на име књига наведених у табели у  поглављу VI, списак А16 

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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8.17. 

 

 УГОВОР О НАБАВЦИ КЊИГА 

број ЈНМВ 3/2015, партија 17 

 

  

 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 3/2015, партија 17 

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 3/2015, партија 17 

 Саставни део овог уговора је понуда понуђача_____________,  бр. _________ од 

___________ године, као и Списак А17 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 А17 

конкурсне документације. 

Члан 3. 

Купац се обавезује да на име књига наведених у табели у  поглављу VI, списак А17 

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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8.18. 

 

 УГОВОР О НАБАВЦИ КЊИГА 

број ЈНМВ 3/2015, партија 18 

 

  

 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 3/2015, партија 18 

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 3/2015, партија 18 

 Саставни део овог уговора је понуда понуђача_____________,  бр. _________ од 

___________ године, као и Списак А18 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 А18 

конкурсне документације. 

Члан 3. 

Купац се обавезује да на име књига наведених у табели у  поглављу VI, списак А18 

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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8.19. 

 

 УГОВОР О НАБАВЦИ КЊИГА 

број ЈНМВ 3/2015, партија 19 

 

  

 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 3/2015, партија 19 

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 3/2015, партија 19 

 Саставни део овог уговора је понуда понуђача_____________,  бр. _________ од 

___________ године, као и Списак А19 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 А19 

конкурсне документације. 

Члан 3. 

Купац се обавезује да на име књига наведених у табели у  поглављу VI, списак А19 

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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8.20. 

 

 УГОВОР О НАБАВЦИ КЊИГА 

број ЈНМВ 3/2015, партија 20 

 

  

 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 3/2015, партија 20 

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 3/2015, партија 20 

 Саставни део овог уговора је понуда понуђача_____________,  бр. _________ од 

___________ године, као и Списак А 20 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 А20 

конкурсне документације. 

Члан 3. 

Купац се обавезује да на име књига наведених у табели у  поглављу VI, списак А20 

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. 

 



Конкурсна документација за јавну набавку број ЈНМВ 3/2015 139 
 

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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8.21. 

 

 УГОВОР О НАБАВЦИ КЊИГА 

број ЈНМВ 3/2015, партија 21 

 

  

 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 3/2015, партија 21 

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 3/2015, партија 21 

 Саставни део овог уговора је понуда понуђача_____________,  бр. _________ од 

___________ године, као и Списак А21 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 А21 

конкурсне документације. 

Члан 3. 

Купац се обавезује да на име књига наведених у табели у  поглављу VI, списак А21 

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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8.22. 

 

 УГОВОР О НАБАВЦИ КЊИГА 

број ЈНМВ 3/2015, партија 22 

 

  

 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 3/2015, партија 22 

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 3/2015, партија 22 

 Саставни део овог уговора је понуда понуђача_____________,  бр. _________ од 

___________ године, као и Списак А22 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 А22 

конкурсне документације. 

Члан 3. 

Купац се обавезује да на име књига наведених у табели у  поглављу VI, списак А22 

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 

3/2015, 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 
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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 

3/2015, 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 
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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 3/2015, 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. 
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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 3/2015, 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. 


