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На основу чл. 36. ст. 1. тач. 2) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Мишљења Управе за 

јавне набавке број 404-02-2002/19 од 13.05.2019. године,  Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке 0101 број 732/2 од 20.05.2019. године   и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку 0101 број 732/3 од  20.05.2019. године 

припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за 

јавну набавку – добара/ старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције 

библиотечког фонда Народне библиотеке Србије  

по партијама   

ЈНПП бр. 33/2019  

 

 

Конкурсна документација садржи: 

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

1.1.Подаци о наручиоцу 

1.2.Врста преговарачког поступка и основ за примену  

1.3.Предмет јавне набавке 

1.4.Број јавне набавке 

1.5.Контакт особа  

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

2.1.Опис предмета набавке,назив и ознака из општег речника набавке 

2.2.Врста, опис добара, Спецификација наслова које Наручилац набавња Списак 1. 

2.3.Место испоруке  

2.4.Рок испоруке  

3.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 

76.ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  

3.1.Услови за учшће у поступку јавне набавке и начин доказивања испуњености 

услова  

4. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН 

ПРЕГОВАРАЊА 

4.1. Елементи уговора о којима ће се преговарати  

4.2. Начин преговарања 

5. УПУТСТВО ПОНУЋАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

5.1. Услови и садржина Понуде 

5.2 .Рок и начин подношења Понуде 

5.3  Јавно отварање Понуде и преговарање 

5.4. Језик Понуде 

5.5. Разлози због којих Понуда може бити одбијена као неприхватљива и одустајање 

од избора 

5.6. Тражење додатних информација 

5.7. Понуда са партијама 
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5.8. Цена 

5.9. Рок, начин и услови плаћања 

5.10 Врста критеријума 

5.11 Рок важења Понуде 

5.12 Рок за закључење уговора и начин извршења уговора 

5.13  Изјаве Понуђача 

5.14 Заштита права Понуђача 

5.15. Понуда са варијантама 

5.16.Разлози за одбијање Понуде и одустајање од избора  

 

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 

6.1.Образац трошкова припреме Понуде  

6.2. Изјаве /Прилози ( П1- П8)  

Укупан  број страна: 57 
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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ  

 

1.1.Подаци о Наручиоцу  

 

Наручилац:       Народна библиотека Србије                                      

Матични број:     07010044 

ПИБ:                     102187749                  

Адреса:        Скерлићева 1 

Место:                  Београд 

Општина              Врачар  

Интернет страница   www.nb.rs  

Овлашћено лице:     Ласло Блашковић 

1.2.Врста поступка и основ за примену 

    Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда, 

члан 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама, ( ако због уметничких разлога 

или из разлога повезаних са заштитом искључивих права набавку може изврштити 

само одређени понуђач)                   

1.3.  Предмет јавне набавке  

      Набавка добара: стара и ретка библиотечка грађа за потребе реституције 

библиотечког фонда. Подаци о грађи која се набавља   наведени су у  списку -

Прилогу 1 који је саставни део конкурсне документације - Обрасца понуде.  

Понуда се припрема и подноси у свему у складу са  преузетом  конкурсном 

документацијом. 

1.4.Број јавне набавкe 

   ЈНПП  33/2019 

Јавна набавка је обликована у 9 ( девет)  партија 

 

1.5.Контакт   

     Особе за контакт: Летица Роквић и Јелена Атанасковић 

      letica@nb.rs, jelena.atanaskovic@nb.rs  

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

      Додела уговора о јавној набавци библиотечке грађе за потребе реституције 

библиотечког фонда. Подаци о библиотечкој грађи која се набавља  наведени су у  

списку- Прилогу 1. који је саставни део  Обрасца понуде.         

       Понуда се припрема и подноси у свему у складу са  преузетом  конкурсном 

документацијом. 

       Шифра из Општег речника набавке:  22113000. 

 

2.2. Врста, опис добара, спецификација добара која се набављају   

Спецификација предмета набавке наведена је у Прилогу 1. који  представља саставни  

део Обрасца понуде за сваку партију. 

2.3. Место испоруке: Народна библиотека Србије  

2.4. Рок испоруке:  у складу са захтевима датим у конкурсној документацији 
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3.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.и 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

3.1. Услови за учешће у поступку  

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава следеће услове: 

 (1) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре, а као доказ прилаже: 

    Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела 

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

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре 

       Ови докази не могу бити старији од два месеца пре  заказаног  отварања 

Понуде. 

 (3) да је измирио доспеле порезе и доприносе  у складу са прописима државе у 

којој има пребивалиште  а као доказ прилаже: 

      Уверења пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе 

да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 

Ови докази не могу бити старији од два месеца  пре заказаног отварања 

Понуде.  

(4) важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издата од стране 

надлежног органа ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима. 

       

     Испуњеност  свих услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу 

са чл. 77. став 4. Закона, и у складу са чл. 11., ст..4., тачка 2.,  Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова понуђач доказује достављањем Изјаве 

(Образац изјаве понуђача, дат је у Прилогу П2), којом Понуђач под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  

Испуњеност услова из члана 75 став 2) Понуђач доказује достављањем  Изјава 

(Образац дат  у Прилогу П 5 и Прилог П7) 

 

4. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН   

ПРЕГОВАРАЊА 

4.1 Елементи уговора о којима ће се преговарати  

     Комисија за спровођење јавне набавке са Понуђачем ће преговарати око цене 

понуђених  добара/ грађе  и то у два круга преговарања. 

 

4.2. Начин преговарања 

       Поступак преговарања ће се спровести пошто Комисија  за спровођење поступка 

јавне набавке прегледа понуду, истог дана  03.06.2019. године, у 12 часова. 
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          Поступку преговарања  приступа физичко лице које је доставило понуду које 

може: 

                    -  понудити и нижу цену од укупне цене наведене у достављеној понуди 

за јавну набавку бр. ЈНПП - 33/2019 

- потписати, потврдити исправку рачунске или неке друге грешке која не 

утиче на прихватљивост  понуде. 

Пре почетка дела поступка са преговарањем, Комисија за јавну набавку ће 

извршити преглед и оцену поднете понуде у циљу утврђивања њене  

прихватљивости.  

Евентуалне рачунске грешке, Комисија за јавну набавку ће исправити 

полазећи од тога да је јединична цена исправна и тачна, а да је евентуално збирна 

цена подложна исправци. 

Пре почетка поступка преговарања, Комисија за јавну набавку ће позвати 

понуђача да потписом потврди пристанак на евентуално извршену исправку. Ово ће 

се констатовати у записнику о преговарачком поступку. 

Предмет преговарања ће бити цена понуђених добара и евентуални попусти . 

Поступак преговарања спроводи Комисија за јавну набавку. 

Председник Комисије за јавну набавку упознаће учеснике са поступком 

преговарања и правилима поступка. 

Поступак преговарања ће се обавити на начин што ће се  понуђач  усмено 

изјаснити да ли остаје при понуђеној цени из понуде или је спреман да исту умањи и 

у ком износу и то у два круга преговарања. 

Корекцију понуде у преговарачком поступку могуће је извршити и по 

појединачним позицијама и по основу линеарне корекције у односу на укупну 

понуђену цену након спроведеног поступка преговарања. 

 

5.    УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ    

   5.1. Услови и садржина   понуде 

    Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази ( прилози )  тражени 

конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из 

конкурсне документације. 

    Понуда ће се сматрати прихватљивом ако понуђач поднесе: 

-   Попуњен, потписан и оверен печатом  образац «Подаци о понуђачу» (прилог П1 

конкурсне документације) 

- Попуњене, потписане и оверене печатом прилоге (изјаве) из конкурсне 

документације  П2-П7   

-    Попуњен и налепљен на коверти прилог П -8  

-    Попуњен, потписан и оверен печатом  Образац понуде 

     Понуда се даје искључиво на обрасцима и прилозима датим у овој 

конкурсној документацији. Сви прилози, обрасци и изјаве се попуњавају читко-

штампаним словима, потписују и оверавају печатом од стране понуђача. 

 

Пожељно је: 

- да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени 

тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни 

листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови односно печат;   
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      Понуђач подноси понуду у запечаћеној или затвореној фасцикли или коверти 

на којој је налепљен образац П -8 тако да се при отварању може проверити да ли је 

затворена онако како је била предата.   

5.2 Рок и начин подношења понуде      

         Позив за подношење понуде објављен је на Порталу Управе за јавне набавке и 

на интернет страници Народне библиотеке Србије дана   23. маја 2019. године. 

      Рок за подношење понуда je 03.06.2019. године до 11,00 часова. 

      Понуђач подноси понуду препорученом пошиљком на адресу: Народна 

библиотека Србије, Београд, Скерлићева бр. 1 Република Србија,   или лично на  

Архиви Библиотеке,  канцеларија број 3. 

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла на адресу 

наручиоца до дана 03.06.2019. године до 11,00 (једанаест) часова, по локалном 

времену. 

Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка јавног отварања 

понуда, вратиће неблаговремено поднету понуду неотворену понуђачу, са назнаком 

да је поднета неблаговремено. 

5.3.  Јaвно отварање понуде и преговарање 

      Јавно отварање понуда одржаће се одмах  након истека рока за подношење 

понуде, то јест дана 03.06.2019. године у 11  часова и 30 минута на адреси:  

Народна библиотека Србије, Скерлићева 1, Београд, Први спрат сала 105. 

     Преговарање ће се одржати одмах након јавног отварања понуда дана 

03.06.2019. године,  са почетком у  12,00 часова.  

     О јавном отварању понуда  и преговарању води се записник. 

5.4.  Језик   понуде 

     Понуда се  подноси на српском језику. 

5.5. Разлози због којих понуда може бити одбијена  као неприхватљива  и 

одустајање од избора. 

       Биће разматрана само понуда која је благовремено предата, која је одговарајућа и 

прихватљива.  

       Наручилац ће одбити неприхватљиву  понуду у смислу Закона о јавним 

набавкама. 

5.6. Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем 

понуде и после отварања понуде  

 Понуђач може у писменом облику или путем електронске поште, тражити 

додатно појашњење у вези са припремом понуде. Наручилац ће у што краћем року, а 

најкасније 2 (два) дана од пријема писменог захтева, писмено одговорити понуђачу. 

     Питања треба упутити на адресу: Народна библиотека Србије, Скерлићева бр.1 са  

напоменом: «ОБЈАШЊЕЊЕ- ПОЗИВ «,  број јавне набавке ЈНПП - 33/2019, или 

на мејл адресу letica@nb.rs или jelena.atanaskovic@nb.rs  

             Наручилац може у писменом облику од понуђача након отварања понуде 

захтевати додатна појашњења и контроле. Понуђач је у обавези да у року од 2 дана 

Наручиоцу достави у писменом облику додатна објашњења. 

 

5.7.  Понуда по партијама 

Ова јавна набавка  опредељена је  по партијама.   

Партија 1. 
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Набавкa старе и ретке библиотечке грађе од понуђача: Едуард Нојман, 

Интернационалних бригада бр. 43, 11000 Београд 

Партија 2. 

Набавка старе и ретке библиотечке грађе од понуђача: Срђан Стојанчев, Заплањска 

бр. 56-а, 11000 Београд  

Партија 3.  

Набавка старе и ретке библиотечке грађе од понуђача: Горан Николић, Станка 

Томовића бр. 45, 26 000 Опово 

Партија 4.  

Набавка старе и ретке библиотечке грађе од понуђача: Саша Драшковић, Грамшијева 

6а/8, 11070 Нови Београд  

Партија 5.  

Набавка старе и ретке библиотечке грађе од понуђача: Љубо Маринчић, Прва Бранка 

Момирова бр.9, 11000 Београд 

Партија 6. 

Набавка старе и ретке библиотечке грађе од понуђача: Ненад Стојић, 13. октобра бр. 

65, 11260 Умка 

Партија 7. 

Набавка старе и ретке библиотечке грађе од понуђача: Ивана Жугић, Добановачка бр. 

37, 11080 Земун 

Партија 8. 

Набавка старе и ретке библиотечке грађе од понуђача: Витко Алексић, Борска бр. 38-

а, 11000 Београд 

Партија 9. 

Набавка старе и ретке библиотечке грађе од понуђача: Весна Корица, Романиска 

бр.6, 11080 Земун 

 

5.8.  Цена        

Цена предмета набавке мора бити изражена у динарима.    

Цена треба да буде изражена јединично  и укупно за целокупан предмет набавке, без 

ПДВ-a. 

       5.9. Рок,  начин и услови  плаћања 

      Нема авансног плаћања. 

      Рок плаћања не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана закључења 

уговора. 

       Плаћање се врши  у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама.(,, Сл. Гласник  РС “бр 119/2012, 68/2015, 113/2017) 

 5.10. Врста  критеријума  

Критеријум на основу кога  ће се доделити уговор је најнижа постигнута цена 

након спроведеног преговарачког поступка и добијених попуста. 

 5.11. Рок важења  понуде 

  Понуда мора да важи најмање 30 (тридесет) дана од дана јавног отварања понуда.   

5.12. Рок за закључење уговора,  рок и начин  извршења уговора 

      Изабрани понуђач биће позван да потпише уговор након истека рока за 

подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама. Ако се 

понуђач у року од 3 (три) дана не одазове на позив, сматраће се да је одустао од 

понуде.        
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5.13 Изјаве Понуђача 

      Понуђач је дужан да при састављању понуде попуни све Изјаве из конкурсне 

документације дате  материјалном и кривичном одговорношћу ( П/1 – П/8)      

  5.14.  Заштита права понуђача 

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

лице, које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или могао да претрпи 

штету због поступања наручиоца противно одредбама овог Закона. 

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

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем 

тексту: Републичка комисија). 

Захтев за заштиту права се подноси на адресу наручиоца: Народна библиотека 

Србије, Скерлићева 1, Београд, електронском поштом на e-mail: letica@nb.rs и 

jelena.atanaskovic@nb.rs, факсом на број 011/2451-287 или препорученом пошиљком 

са повратницом.  

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 

јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 

набавки, и на својоj интернет страници  најкасније у року од 2 дана од дана пријема 

захтева за заштиту права. 

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

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека 

рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 

захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне 

недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузима пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће 

се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 

је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 

претходног захтева. 

У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о 

додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној 

набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоцау поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. овог Закона. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  
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1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца;  

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;  

7) потпис подносиоца.  

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 

Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе:  

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

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 

реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши 

увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране 

Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери 

чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000,00 динара;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06;  

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права;  

(7) сврха: ЗЗП; Народна библиотека Србије; ЈНПП 33/2019.  

(8) корисник: буџет Републике Србије;  

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

извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке, или  

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

банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 

таксе наведене под тачком 1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за 

подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава), или  

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имајуотворен рачун кодНародне банке Србије у складу 

са законом и другим прописом. 

Висина таксе: 

-60.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком 

поступку без објављиванњапозива за подношење понуда;  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 159. Закона. 
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5.15. Понуда са варијантама 

Понуда са варијантима није дозвољена. 

 

5.16. Разлози због којих понуда може бити одбијена и одустајање од избора  

Биће разматрана само понуда која је благовремено предата, која је 

одговарајућа и прихватљива.  

Наручилац ће одбити неприхватљиву  понуду у смислу Закона о јавним 

набавкама. 

Наручилац задржава право да одустане од избора у случају да јавну 

набавку треба одложити због више силе или недостатка финансијских  средстава 

због чега даље спровођење јавне набавке није могуће. 

 

 

                                                                            Комисија за спровођење поступка                          

                                                                                          јавне набавке 

 

 

                                                       1.   Ивана Николић, члан Комисије, 

                                                                   2.   Биљана Курбалија, члан Комисије, 

                                                 3.   Јелена Атанасковић, члан Комисије. 
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ПАРТИЈА 1. 

                   ПОНУЂАЧ  ЕДУАРД НОЈМАН 

 

6.   ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 

На основу позива за доделу уговора о јавној набавци старе и ретке библиотечке грађе 

за потребе реституције библиотечког фонда у преговарачком поступку без 

објављивања јавног позива за подношење понуда, број јавне набавке ЈНПП -33/2019 

Партија 1. дајем понуду како следи: 

 

1. Понуда број _______________ од ____________ за јавну набавку добара –  

Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког фонда  

 

Општи подаци о понуђачу: 

 

Име и презиме  понуђача: 

_________________________________________________________ 

 

Општина становања и адреса понуђача: 

 

________________________________________________________ 

 

ЈМБГ: 

________________________________________________________ 

 

Статус понуђача( запослен /незапослен/ пензионер ): 

_______________________________________________________ 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 

____________________________________________________ 

 

Телефон: 

____________________________________________________ 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
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Опис предмета набавкe :Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе 

реституције библиотечког фонда 

 

Укупна цена понуђене  грађе____________________  

Словима:                                    ______________________ 

 

 Саставни део Обрасца понуде је Прилог 1. Списак  понуђене грађе   

 

3.   Рок важења понуде износи __________ дана од дана отварања понуда. 

 (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда) 

 

 4. Рок и начин плаћања:   _______ дана oд дана закључења уговора. 

 (не краћи од 30 дана) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место:________________                                             Име и презиме    Понуђача  

Датум:________________ 

                                                                                            ________________________ 
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                             ПРИЛОГ 1.Списак старе и ретке библиотечке грађе 

  

 

  Куповина селективне грађе за фонд Народне библиотеке Србије 

-минус фонда- 

1. Одељење посебних фондова – Графичка збирка и збирка фотодокумената 

1. Албум фотографија посете војног брода „Жданов“ Далмацији 1957. год. 

    20 листова са фотографијама, 30х40 цм. 

    Цена: _______ РСД 

 

2.  Албум фотографија – јубиларни Игмански марш 1942-1972 

     20 фотографија, 16х24цм. 

     Цена: _______ РСД 

 

3. Албум фотографија – Градинарско-цвећарска школа Општине Београдске, 

    9 фотографија, 16х24 цм. 

    Цена: _______ РСД 

 

4.  Две фотографије из атељеа Љ. Ђонића у Крагујевцу,  

    Цена: _______ РСД 

 

    5.  Фотографија из атељеа Милана Ивковића у Новом Саду, 

         Цена: _______ РСД 

          6. Фотографија из Атељеа Ангело у Вршцу, 

         Цена: _______ РСД 

______________________________________________________ 

                  Свега:  _________ РСД 

2. Одељење посебних фондова -  електронски записи некњижне грађе      

          1. Десет акција Ваљевске окружне банке: хииљаду динара,  

        Ваљево: Ваљевска окружна банка , 1943. године 

        Цена: _______ РСД 
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   2. Десет деоница Српске трговачке банке  а. д. у Новом Саду, 

       Нови Сад: Српска трговачка банка, 1921. година 

         Цена: _______ РСД 

       _________________________________________________ 

Свега: ________ РСД 

    3. Одељење посебних фондова – Збирке нотне, аудио и аудиовизуелне грађе 

1. Marš na Drinu 

Stanislav Binički; arr. Rafailo Blam, za harmoniku 

Štampa Srbija, Beograd 1970 

         Цена: _______ РСД 

2. Bosanske sevdalinke za klavir za jedno i dva grla 

Udesio i izdao B. Kačerovsky 

Sarajevo bez godine 

         Цена: _______ РСД 

____________________________________________________ 

                 Свега: ________ РСД 

4.Монографске публикације (минус фонда) 

1. Француски у хиљаду речи 

Издање Еос, Београд, 1938. година. 

         Цена: _______ РСД 

 

2. Правила клуба капетана трговачке морнарице Југославије, 

                  Тисак Сплитске тискаре, Сплит, 1930. године.  

                           Цена: _______ РСД 

 

3. Die Strassenbrücke KÖNIG ALEXANDER I über die Save zwischen 

                  Belgrad ud Zemun, Zürich 1940 godine. 

                           Цена: _______ РСД 

 

4. Ilustrovana budućnost 

                 Brošura, Skoplje 1935. godina 

 

         Цена: _______ РСД 

_______________________________________________________ 

                   Свега: _________ РСД 
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5. Стара периодика 

         1. Пиротска омладинска ревија  

              Пирот, октобар-новембар 1940. година. 

                       Цена: _______ РСД 

      

          2.Фармација : 

             Број 6    Год. I 

             Нови Сад – Петроварадин 15 август 1936. година. 

                      Цена: _______ РСД 

 

             Свега: ________ РСД 

     

 

 

         Свега: ____________ РСД 

                    Словима: __________________________________________ 
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ПАРТИЈА 2.    

  ПОНУЂАЧ СРЂАН СТОЈАНЧЕВ  

 

6.   ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 

На основу позива за доделу уговора о јавној набавци старе и ретке библиотечке грађе 

за потребе реституције библиотечког фонда у преговарачком поступку без 

објављивања јавног позива за подношење понуда, број јавне набавке ЈНПП -   

33/2019  Партија 2. дајем понуду како следи: 

 

1. Понуда број _______________ од ____________ за јавну набавку добара –  

Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког фонда  

 

Општи подаци о понуђачу: 

 

Име и презиме  понуђача: 

_________________________________________________________ 

 

Општина становања и адреса понуђача: 

 

________________________________________________________ 

 

ЈМБГ: 

________________________________________________________ 

 

Статус понуђача( запослен /незапослен/ пензионер ): 

_______________________________________________________ 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 

____________________________________________________ 

 

Телефон: 

____________________________________________________ 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
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Опис предмета набавкe :Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе 

реституције библиотечког фонда 

 

Укупна цена понуђене  грађе____________________  

Словима:                                     ______________________ 

 

 Саставни део Обрасца понуде је Прилог 1. Списак  понуђене грађе   

 

3.   Рок важења понуде износи __________ дана од дана отварања понуда. 

     (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда) 

 

 

 

 4. Рок и начин плаћања:   _______дана oд дана закључења уговора. 

 (не краћи од 30 дана) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место:________________                                             Име и презиме    Понуђача  

Датум:________________ 

                                                                                            ________________________ 
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                        ПРИЛОГ 1. Списак старе и ретке библиотечке грађе 

 

1. Одељење посебних фондова електронски записи некњижне 

грађе 
Деонице 

1. 10 деоница Српске банке и штедионице у Требињу: од хиљаду динара, 

            Требиње: Српска банка и штедионица, 1922. година. 

            Цена: _______ РСД 

2. 1 деоница Српског трговачког удружења: педесет круна, 

            Нови Сад: Српско трговачко удружење, 1906. година. 

            Цена: _______ РСД 

3. 1 деоница Темишварске српске штедионице деоночарског друштва од 

двестотине                                                                      круна, 

            Темишвар: Темишварска српска штедионица, 1912. година. 

            Цена: _______ РСД 

4. 5 акција: пет стотина динара у сребру, Прва земљорадничка банка у Београду, 

            Београд: Прва српска земљорадничка банка, 1923. година. 

            Цена: _______ РСД 

5. 1 акција Млавске штедионице у Петровцу (Србија) од сто динара, 

             Петровац: Млавска штедионица, 1929. година 

             Цена: _______ РСД 

6. Акција Српске народне штедионице деоничарског друштва у Земуну од две  

           до пет хиљада динара, 

           Земун: Српска народна штедионица, 1924. година. 

             Цена: _______ РСД 

7.         25 акција Занатске банке Краљевине Југославије по 200 динара укупно 

            пет хиљада динара, 

Београд: Занатска банка Краљевине Југославије, 1931. године. 

Цена: _______ РСД  

_________________________________________________ 

         Свега: ________________ РСД 

 Каталози 

1. Списак одабраних књига: (сопственог и туђег издања), 

            Издавачка књижарница С. Б. Цвијановића у Београду, 1923. године. 

            Цена: _______ РСД 

2. Од издавачке књижарнице С. Б. Цвијановића у Београду (191-). 

            Цена: _______ РСД 

3. Општи каталог књига,  

            Београд: Издавачко и књижарско предузеће Геца Кон, 1938.године 

            Цена: _______ РСД 

4. Каталог књига сопственог издања, 

            Издавачког и књижарског предузећа Геца Кон, 1940. година 

            Цена: _______ РСД 

5. Каталог књига Издавачке књижарнице Геце Кона, 

            Београд: Издавачка књижарница Геце Кона, 1929. година 
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Цена: _______ РСД  

_________________________________________________ 

                                                                           Свега: __________ РСД 

      

 2. Одељење посебних фондова – Графичка збирка и збирка 

фотодокумената 
1. Диплома – Фонд сиромашних ђака Основне школе Петар I , Београд из 1927.   

године.  

            Цена: _______ РСД 

2. Диплома – Матица Српска ... , Нови Сад из 1898. године. 

           Цена: _______ РСД 

3. Диплома – Београдска трговачка омладина..., Београд из 1929. године. 

            Цена: _______ РСД 

4. Захвалница – Централног одбор Јадранске страже, Сплит из 1929. године. 

            Цена: _______ РСД 

5. Захвалница – За храм Светог Саве у Београду, Београд из 1940. године. 

Цена: _______ РСД  

________________________________________________ 

                                                                             Свега: _____________ РСД 

 

 

3. Одељење посебних фондова – Збирка нотне, аудио и аудио-

визуелне грађе 
 

1. појединачне плоче - 53 плочe 

1. Послала ме стара мајка/Разболе се бело Доне 

Мијат Мијатовић 

Homocord, Se. 4-025 

Цена: _______ РСД  

2.  Propio se stari Asan aga/Sintomasu Lazu 

Dušan Jovanović sa tamb.družionom Orao 

Columbia, D 8242 

Цена: _______ РСД  

3.   Brundajući medvjed/Marica i .... (nečitko) 

Dević I O. Jankova 

Edison Bell Electron, Z 1181 

Цена: _______ РСД  

4.   Калча и Сика/ Дорћолски жур 

Чича Илија Станојевић, Т. Арсеновић, Жанка Стокић 

ODEON, А 192834 

Цена: _______ РСД  

5.   Veseli brat/Kalča lovcija 

D. Gošić 

His Master’s Voice (HMV), 211024 

Цена: _______ РСД  

6.   Dardanela/U sentimentalnom raspoloženju 
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Dic Mc Donough sa svojim orkestrom 

Elektroton, No. 277 

Цена: _______ РСД  

7.   Да знајеш/Џанум на сред села 

Дует М. Бошњаковићеве и Т. Арсеновићке 

Odeon, A 300292 

Цена: _______ РСД  

8.   Чудна јада из Мостара града/Колика је дуга зима била 

Бора Јанић-Шапчанин 

Odeon, A 192983 

Цена: _______ РСД  

9.    Бојерка коло/Севдалија марш 

Свирано од музике 6. пука Престолонаследник Александар 

Odeon, A 300086 

Цена: _______ РСД  

10.   Mila majko podigni me malko/Ništa me ne bole 

Владимир Поповић, тенор Народног позоришта у Загребу 

Parlophon, B. 68008 

Цена: _______ РСД  

11.   Je vous ai souri/Mei mir mist du schon 

Leo Marjane 

Disque Gramophone, K-8113 

Цена: _______ РСД  

12.   Реве та стогне Дњепар широки 

Музика Т. Шовченко 

USSR, aprelevski zavod, 11687 

Цена: _______ РСД  

13.   Когда то долгие печали/За горами, лесами 

Музика Ј. Шапорин 

USSR, aprelevski zavod, 15108 

Цена: _______ РСД  

14.   Плјасове частушки/Полка 

Руски народни орк. Пјатницкого 

USSR, aprelevski zavod, 15890 

Цена: _______ РСД  

15.   Lotos/Phantom 

Efim Schachmeister’s Jazz-Symphonians 

Polydor, B 41720 

Цена: _______ РСД  

16.   … (nečitko)ogni fiore/ Orchestra della Cetra 

Cetra, IT. 924 

Цена: _______ РСД  

17.   Хороводнаја/Фантазија 

Гос. Орк. 

USSR, aprelevski zavod, 12304  

Цена: _______ РСД  

18.   Љаниваја жонка/Рачанка 
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Белорусск.нар. хор села Бољшое Подлесје 

USSR, aprelevski zavod, 15295 

Цена: _______ РСД  

19.   Preko valova/Klizači 

Salonski orkestar 

Elektroton, N 213 

Цена: _______ РСД  

20.   Livet i finnskogarna Vals/Gok 

Jahrl, Nyhetskvintetten 

Columbia, 22038-F 

Цена: _______ РСД  

21.   Услиши менја/Над землјанкој ноч 

Музика В. Солозева-Седого 

USSR, aprelevski zavod, 14848 

Цена: _______ РСД  

22.   Kann den Liebe Sunde sein?/Von der Puszte will ich traumen 

Ton film Der Blaufuchs; Zarah Leander 

Odeon, O-4612 

Цена: _______ РСД  

23.   Petrushka/ Lavender 

Regent Dance Orch. 

Edison Bell Winner Record, 4552 

Цена: _______ РСД  

24.   Harom bokor salata/Csicsone… 

Seifert Dezso Klari Gizi 

Polydor, T 42512 

Цена: _______ РСД  

25.   Mond… (nečitko) Cuba/ … (nečitko) will keine sein! 

Bimbo 

Odeon, O-31592 

Цена: _______ РСД  

26.   Арија Гремина (Евгеније Оњегин) 

Чајковски; М.Д. Михаилов, орк. Габт СССР 

USSR, aprelevski zavod, 11603 

Цена: _______ РСД  

27.   Как за речењкој слободушка стоит/Однаждји в рошице 

И. М. Скобцов; Анд. Нар . инстр. 

USSR, aprelevski zavod, 14124 

Цена: _______ РСД  

28.   Арија Сусанина (Иван Сусанин) 

М. Глинка; Михаилов, Орк. СССР 

USSR, aprelevski zavod, 11611  

Цена: _______ РСД  

29.   Свадбене хапеви 

Орк. Нар. Инстр. Гос. Хора им Пјатницкого 

USSR, aprelevski zavod, 14132 

Цена: _______ РСД  
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30.   Ја потерјал своје сердце/Здес би б казарме 

Музика И. Берлина 

USSR, aprelevski zavod, 13027 

Цена: _______ РСД  

31.   Арија Синодала (опера Демон)/ Ариозо оле (опера Оле из нордланда) 

Рубинштајн; Иполитов-Иванов 

USSR, aprelevski zavod, 12319 

Цена: _______ РСД  

32.   Арија елецкога (опера Пикова дама) 

Музика Чајковски 

USSR, aprelevski zavod, 13348 

Цена: _______ РСД  

33.   Горње бершиње/Балет Парус Одиноски 

Музика А. Варламов 

USSR, aprelevski zavod, 6261 

Цена: _______ РСД  

34.   Tornerai/Valzer della fisarmonica 

Fernando Orlandis 

Elektroton, N 266 

Цена: _______ РСД  

35.   Nove maggio/Souadristi... 

Aldo Masca e coro 

Cetra, IT. 584 

Цена: _______ РСД  

36.   Villanella inamorata/Alfredo Alfredo 

Alfredo Clevici 

Cetra, IT. 837 

Цена: _______ РСД  

37.   Gitanilla/Mama ... yo quiero un novio 

Beltran Alfonso 

Edison Bell Electroton, Z 2073 

Цена: _______ РСД  

38.   Frische … (nečitko)/Son…  

Orig. Rongauer Bauernkapelle Pokorny 

Odeon, 14507, 14514 

Цена: _______ РСД  

39.   Le fou rire/The Blacksmith Rag 

American-Jazz-Band 

Odeon, A 76006 

Цена: _______ РСД  

40.   Auf einem persischen… 

Salonorchester 

Elektroton, N. 124 

Цена: _______ РСД  

41.   Limon, Limonero/Addio Jona 

Dino Olivieri 

La voce del padrone, GW 2017 
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Цена: _______ РСД  

42.   Manon/Ay ay ay 

Massenet; Roberto D’Alessio 

Columbia, D 5356 

Цена: _______ РСД  

43.   Ce l’hai o non ce l’hai/Tutto mi parla di te! 

Bernardo 

Columbia, D 5285 

Цена: _______ РСД  

44.   Rucijanka/Valzer …  

Semprini 

Elektroton, E-438 

Цена: _______ РСД  

45.   Sona chitarra/Picking the banjo 

Radio orchestra di Milano 

Parlophon, G. P. 91051 

Цена: _______ РСД  

46.   Sonny boy/There is a rainbow over my shoulder 

Al Jolson 

Brunswick, 4033 

Цена: _______ РСД  

47.   Sasn y penser/Sur les qua…  

Lucienne Delyle 

Columbia, DF 2456 

Цена: _______ РСД  

48.   Stormy weather/20. Century Blues 

Orchestre de danse 

Disque Gramophone, K-6979 

Цена: _______ РСД  

49.   Signorina della prima B/Stornello di primavera 

Otello Boccacini 

La voce del padrone, HN 2057 

Цена: _______ РСД  

50.   Jalusie/hora de la bacau 

Rumunjski orkestar Marco 

Edison Bell Electroton, R. 1007 

Цена: _______ РСД  

51.   La Calesera/ …  

Pilar Arcos 

Brunswick, 40260 

Цена: _______ РСД  

52.   Adios Pabllito/A media luz 

Argentine tango Band 

Brunswick, 7585 

Цена: _______ РСД  

53.   O Donna Juanita/Wir tanzen wieder Polka 

Siegfried Ulbricht 
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Tempo, 748 

Цена: _______ РСД 

2. два албума: 26 плоча 

брон албум – 12 плоча 

54.   Stride la vampa – Il Trovatore/O Lola… - Cavalleria rusticana 

Verdi; Mascagni 

La voce del padrone, DA 1277 

Цена: _______ РСД  

55.   O sole mio/La farfalletta/La girometta 

Tito Schipa 

La voce del padrone, DA 729 

 Цена: _______ РСД  

56.   ploča nečitke etikete 

Telefunken, 25312 

Цена: _______ РСД  

57.   Florida/Yearning 

Jack Hylton and his Orchestra 

HMV, AM 208 

Цена: _______ РСД  

58.   Du bist mein/Blond muss mein Madel sein 

Jacques Rotter 

Beka, B. 3607 

Цена: _______ РСД  

59.   Mani di Mamma/Creola 

Kapelle Merton 

Beka, B. 6053 

Цена: _______ РСД  

60.   Let’s wander away/Collegiate 

E. Holmes, The Manhattan Harmony Kings 

Gipsy, 702 

Цена: _______ РСД  

61.   Mir gehts gut/Heut war ich bei der Frida 

Tanz orchester 

Tri-Ergon, TE 5035 

Цена: _______ РСД  

62.   Der Chapper/Der polarforscher 

H. eisenbach 

HMV, AM 42 

Цена: _______ РСД  

63.   Kiss is a bliss my darling/(nečitko) 

Schachmeister Efim zenekara 

Polydor, T 40615 

Цена: _______ РСД  

64.   Auf Flugeln der Nacht/Rosen Tango 

Edith Lorand Orchester 

B 6206 

Цена: _______ РСД  
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65.   Ghita ... (nečitko)/Čungurui 

Comicul corescu Bucuresti 

G. C. 6-12288 

Цена: _______ РСД 

2.црни албум без предње корице (Tosca, Puccini 38, Columbia) – 14 плоча 

66.   Куд и камо/ (нечитко) 

Harry Harden sa plesnim orkestrom 

Elektroton, N 90 

Цена: _______ РСД  

67.   Tosca 

B. Scacciati, A. Granda, E. Molinari 

Columbia, D 14600 

Цена: _______ РСД  

68.   Tosca 

E. Molinari I dr. 

Columbia, D 14599 

Цена: _______ РСД  

69.   Farewell of Boris/Death of Boris (Boris Godounov) 

Moussorgsky 

DB 934 

Цена: _______ РСД  

70.   Beteg vagyok... /Solyom madar 

Kiraly erno 

Diadal Record, D 942 

Цена: _______ РСД  

71.   Ćiribiribin waltz/Sharpshooters march 

Guido Deiro 

Columbia, A 984 

Цена: _______ РСД  

72.   Nečitka etiketa 

Polydor, B 41261 

Цена: _______ РСД  

73.   Tosca 

B. Scacciati, A. Granda, E. Molinari 

Columbia, D 14602 

Цена: _______ РСД  

74.   Tosca 

B. Scacciati, E. Venturini, E. Molinari 

Columbia, D 14603 

Цена: _______ РСД  

75.   Tosca 

B. Scacciati, E. Molinari I dr. 

Columbia, D 14604 

Цена: _______ РСД  

76.   Tosca 

Aristide Barrachi I dr. 

Columbia, D 14605 
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Цена: _______ РСД  

77.   Tosca 

B. Scacciati, A. Granda, E. Molinari 

Columbia, D 14606 

Цена: _______ РСД  

78.   Tosca 

B. Scacciati, A. Granda I dr. 

Columbia, D 14607 

Цена: _______ РСД 

79.   Le roi d’ys 

Grand orchestra symphonique 

Odeon, 170.007 

Цена: _______ РСД 

 

 

3. Нотна издања  
1.Romeo e Giulietta 

G. Gounod 

Kosta M. Bojković, 

Цена: _______ РСД 

______________________________________________________________ 

                                                                                            

   Свега: ___________ РСД 

 

4. Монографске публикације 
     1.   На ливадици вечности, 
           Београд, 1930. година. 

           Цена: _______ РСД 

2. Гласник историјског друштва у Новом Саду 

           Нови Сад, 1939. година. 

           Цена: _______ РСД 

3. Др. Михајло Петровић, О анестезији, 

           Београд, 1931. година. 

           Цена: _______ РСД 

4. Д. Милосављевић, Решени проблеми из физике, 

           Београд, 1940. године. 

           Цена: _______ РСД 

5. Мамине приче, 

          Београд, 1931. година. 

          Цена: _______ РСД 

6. Рој Кристина, Без бога на свијету, 

          Ковачица, 1938. година 

          Цена: _______ РСД 
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7. Др М. Тривунац и Ј. Кангрга, Немачка граматика, 

          Београд, 1933. година. 

          Цена: _______ РСД 

8. М. Сухотин, Историја за други разред средњих школа, 

           Београд, 1935. година. 

           Цена: _______ РСД 

9. И. Језопов, Електротехника занатлије, 

           Београд, 1940. године. 

          Цена: _______ РСД 

10. Молитвеник за домаћу и школску употребу 

          Београд, 1895. година. 

          Цена: _______ РСД 

11. Најновија велика српска лираљ са најодабранијим песмама 

           Велики Бечкерек, (б.г.). 

           Цена: _______ РСД 

12. Ј. Удицки, Благословени терет, 

           Београд, 1926, година. 

          Цена: _______ РСД 

13. Ј. Стевовић, Речник француско-српски 

           Женева, 1918. година 

           Цена: _______ РСД 

14. В. Ђисаловић, Ријечник страних ријечи, 

           Нови Сад,  1923. година. 

           Цена: _______ РСД 

15. Ђ. Баскијевић, Електротехника прва књига, 

           Земун, 1940. година. 

           Цена: _______ РСД 

 

16. Ђ. Баскијевић, Електротехника друга књига, 

            Земун, 1940. година 

            Цена: _______ РСД 

17. Dr. M. Đorđević, Charles Sealsfields Auffassung des Amerikanertums und aeine  

           literarhistorische Stellung 

           Weimar, 1931. godina. 

           Цена: _______ РСД 

18. Почетничка једрилица „Микроб“ 

           Београд: 1939. година. 

           Цена: _______ РСД 
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19. Почетничка једрилица „Микроб“ 

           Београд: 1939. година. 

           Цена: _______ РСД (музејски примерак) 

20. Др. И. Арновљевић, Предавање из теоријске матеметике друга књига, 

           Београд, 1941. година. 

            Цена: _______ РСД 

21. П. Миљанић, Основи електротехнике трећи део (увод) 

           Београд, 1942. година 

           Цена: _______ РСД 

22. П. Миљанић, Основи електротехнике трећи део (електроиндукција и  

           електродинамика, прва свеска) 

           Београд, 1928. година 

           Цена: _______ РСД 

23. П. Миљанић, Основи електротехнике трећи део (електроиндукција и  

           електродинамика, друга свеска) 

           Београд, 1930. година 

           Цена: _______ РСД 

 

24. П. Миљанић, Основи електротехнике четврти део (електростатика) 

           Београд, 1930. година 

           Цена: _______ РСД 

25. Пријатељи 

           Панчево, (б.г.) 

           Цена: _______ РСД 

26. Пет чула - музички приказ 

           Београд, (б.г.), 

           Цена: _______ РСД 

27. Е. Аисберг, Ево шта је радио (популарни радио уџбеник) 1-5 број 

           Нови Сад,  1935-1936 година 

           Цена: _______ РСД 

28. Д. Милосављевић, Општа електротехника (теоријски део) 1-8 број 

           Нови Сад, 1935-1936 година 

           Цена: _______ РСД 

29. Д. Милосављевић, Практична радио техника (конструкција и прорачун радио 

           делова) 1-10 број 

           Нови Сад, 1937. година. 

           Цена: _______ РСД  

__________________________________________________ 

       Свега: _________________  РСД 
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5. Стара периодика 
1. Вести, дневник 21 српске дивизије, Положај 

            Год. 1, 1945. година, број 42 

            Цена: _______ РСД 

 

2. Предавања и прикази,  

            Југословенско хирушко друштво, секција Београд. 

            Год 2, 1936. година, свеска 1. додатак војно-санитетском гласнику бр.1 за 

1936. год. 

            Цена: _______ РСД 

3. Предавања и прикази,  

            Југословенско хирушко друштво, секција Београд. 

            Год 2, 1936. година, свеска 2. додатак војно-санитетском гласнику бр.3 за 

1936. год. 

            Цена: _______ РСД 

4. За отаџбину, слободоуман ванпартијски лист 

            Год. 3, 1907. година, бр. 41, Београд 

            Цена: _______ РСД 

5. Село, The Village, London 

            No. 1, 1969. година 

            Цена: _______ РСД 

6. Право народа, новине социјално демократске странке Југославије 

            Год. 1, 1920. година, бр. 11 и 12, Београд 

            Цена: _______ РСД 

7. Северна стража, 

            Год. 5, 1934. година, бр. 179, Велика Кикинда 

            Цена: _______ РСД 

8. Разбибрига у карикатури и стрипу 

            Издаје Хумористички лист Чичак, Сарајево  - додатак (б.г.) 

            Цена: _______ РСД

 ________________________________________________________ 

                                                                                        Свега: _________  РСД 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

                                                                                     Свега: ____________ РСД 

                  словима: ________________________________________________ 
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ПАРТИЈА 3.    

  ПОНУЂАЧ ГОРАН НИКОЛИЋ 

6.   ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 

На основу позива за доделу уговора о јавној набавци старе и ретке библиотечке грађе 

за потребе реституције библиотечког фонда у преговарачком поступку без 

објављивања јавног позива за подношење понуда, број јавне набавке ЈНПП -  

33/2019  Партија 3. дајем понуду како следи: 

 

1. Понуда број _______________ од ____________ за јавну набавку добара –  

Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког фонда  

 

Општи подаци о понуђачу: 

 

Име и презиме  понуђача: 

_________________________________________________________ 

 

Општина становања и адреса понуђача: 

 

________________________________________________________ 

 

ЈМБГ: 

________________________________________________________ 

 

Статус понуђача( запослен /незапослен/ пензионер ): 

_______________________________________________________ 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 

____________________________________________________ 

 

Телефон: 

____________________________________________________ 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
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Опис предмета набавкe :Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе 

реституције библиотечког фонда 

 

Укупна цена понуђене  грађе____________________  

Словима:                                     ______________________ 

 

 Саставни део Обрасца понуде је Прилог 1. Списак  понуђене грађе   

 

3.   Рок важења понуде износи __________ дана од дана отварања понуда. 

     (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда) 

 

 

 

 4. Рок и начин плаћања:   _______дана oд дана закључења уговора. 

 (не краћи од 30 дана) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место:________________                                             Име и презиме    Понуђача  

Датум:________________ 

                                                                                            ________________________ 
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                             ПРИЛОГ 1. Списак старе и ретке библиотечке грађе 

 

Куповина селективне грађе за фонд Народне библиотеке Србије 

-минус фонда- 

1. Одељење посебних фондова – Графичка збирка и збирка 

фотодокумената 
      1. Фотографија са венчања Марка и Дине Педишић у Смедереву 1931. године, 

 26х31 цм. 

           Цена: _______ РСД 

      2.  Породична фотографија из атељеа Пепек у Врању око 1920. године, 335х278 

мм 

            Цена: _______ РСД 

       3. Фотографија Николе к. Црногорчевића из атељеа Јована Влаовића, последња                 

деценија 19. века 

            Цена: _______ РСД 

       4. Фотографија младог официра из атељеа Флоријана Гантенбајна, Београд 1866. 

година, 

            Цена: _______ РСД 

       5. Фотографија – дописница из марта 1918. године, путовала из Женеве у Београд 

Сави Селесковићу. 

            Цена: _______ РСД 

       6. Разгледница Привредникове питомице у Сомбору са повереницом гђом 

Јличком М. Поповић,  

Цена: _______ РСД 

_______________________________________________________ 

                                                                                                             Свега: ________ РСД 

 

2. Монографске публикације 
         1. Schematismus cleri apostolicae bačiensis administrature (aba),  

             Subotica 1961. godina 

             Цена: 700,00 РСД___________________________________________________ 

                                                                                                           Свега: _________ РСД 

                                                                      Словима: _____________________________    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

ПАРТИЈА 4.    

  ПОНУЂАЧ САША ДРАШКОВИЋ 

6.   ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 

На основу позива за доделу уговора о јавној набавци старе и ретке библиотечке грађе 

за потребе реституције библиотечког фонда у преговарачком поступку без 

објављивања јавног позива за подношење понуда, број јавне набавке ЈНПП -  

33/2019  Партија 4. дајем понуду како следи: 

 

1. Понуда број _______________ од ____________ за јавну набавку добара –  

Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког фонда  

 

Општи подаци о понуђачу: 

 

Име и презиме  понуђача: 

_________________________________________________________ 

 

Општина становања и адреса понуђача: 

 

________________________________________________________ 

 

ЈМБГ: 

________________________________________________________ 

 

Статус понуђача( запослен /незапослен/ пензионер ): 

_______________________________________________________ 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 

____________________________________________________ 

 

Телефон: 

____________________________________________________ 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
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Опис предмета набавкe :Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе 

реституције библиотечког фонда 

 

Укупна цена понуђене  грађе____________________  

Словима:                                     ______________________ 

 

 Саставни део Обрасца понуде је Прилог 1. Списак  понуђене грађе   

 

3.   Рок важења понуде износи __________ дана од дана отварања понуда. 

     (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда) 

 

 

 

 4. Рок и начин плаћања:   _______дана oд дана закључења уговора. 

 (не краћи од 30 дана) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место:________________                                             Име и презиме    Понуђача  

Датум:________________ 

                                                                                            ________________________ 
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                             ПРИЛОГ 1. Списак старе и ретке библиотечке грађе 

 

Куповина селективне грађе за фонд Народне библиотеке Србије 

-минус у фонду- 

Монографске публикације 
1. Obradovic, K. : La protection de la population civile dans les conflicts...,  

(б.м.) 1976. год.    

Цена: _______ РСД  

2. Obradović, Konstantin : Que faire face aux vilations du droit humanitaire?... 

Београд  1984. год.   

Цена: _______ РСД 

3. Војно-политичке концепције западног блока.   

Штампа Војно штампарско предузеће Београд 1964. год.     

Цена: _______ РСД 

4. Мандић Мато: В.М. Лобов, Ратно лукавство у Историји ратова,  

Москва 1988.  Сепарат из Војноисторијског гласникабр.3  1991. год.   

Цена: _______ РСД  

5. Хиљаду речи о другарству,  

(б.м.) 1971. год.         

Цена: _______ РСД 

6. О пропагандној активности са запада, 

Управа за МПВ (б.м.) 1959. год.        

Цена: _______ РСД 

7. Скојевац,  

Ваљево 1945. год.           

Цена: _______ РСД 

8. Данашња Белгија,  

(б.м.) 1947. год.           

Цена: _______ РСД 

9.Тито, Кардељ, Ђилас, 

Издање „Слободне Војводине“, Нови Сад  (б.г.)      

Цена: _______ РСД 

10. Упут за пливање и савлађивање водених препрека,  

Генералштаб Југословенске Армије, (б.м.) 1949. год.      

Цена: _______ РСД  

11. Кампања против Федеративне Народне Републике Југосавије 1948-1958,   

Управа за морално-политичко васпитање ЈНА, (б.м.) октобар 1958. год.   

Цена: _______ РСД 

12. Радић Душан: Незнанке,  

Хановер август 1949. год.          

Цена: _______ РСД  

13. Сулфонамиди и антибиотика у ветеринарској медицини,   

Војно штампарско предузеће (б.м.) 1950. год.      

Цена: _______ РСД  

_____________________________________________________ 

           Свега: _________ РСД 

                                                          словима: ________________________________ 
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ПАРТИЈА 5.    

  ПОНУЂАЧ ЉУБО МАРИНЧИЋ 

6.   ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 

 

 

На основу позива за доделу уговора о јавној набавци старе и ретке библиотечке грађе 

за потребе реституције библиотечког фонда у преговарачком поступку без 

објављивања јавног позива за подношење понуда, број јавне набавке ЈНПП -  

33/2019  Партија 5. дајем понуду како следи: 

 

1. Понуда број _______________ од ____________ за јавну набавку добара –  

Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког фонда  

 

Општи подаци о понуђачу: 

 

Име и презиме  понуђача: 

_________________________________________________________ 

 

Општина становања и адреса понуђача: 

 

________________________________________________________ 

 

ЈМБГ: 

________________________________________________________ 

 

Статус понуђача( запослен /незапослен/ пензионер ): 

_______________________________________________________ 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 

____________________________________________________ 

 

Телефон: 

____________________________________________________ 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
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Опис предмета набавкe :Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе 

реституције библиотечког фонда 

 

Укупна цена понуђене  грађе____________________  

Словима:                                     ______________________ 

 

 Саставни део Обрасца понуде је Прилог 1. Списак  понуђене грађе   

 

3.   Рок важења понуде износи __________ дана од дана отварања понуда. 

     (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда) 

 

 

 

 4. Рок и начин плаћања:   _______дана oд дана закључења уговора. 

 (не краћи од 30 дана) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место:________________                                             Име и презиме    Понуђача  

Датум:________________ 

                                                                                            ________________________ 
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                             ПРИЛОГ 1. Списак старе и ретке библиотечке грађе 

 

Куповина селективне грађе за фонд Народне библиотеке Србије 

 

-минус фонда- 

 

1. Одељење посебних фондова – Графичке збирке и збирка 

фотодукумената 
1. 22 оригиналне карикатуре објављене у серијским публикацијама и 

монографијама током седамдесетих и осамдесетих година 20. века. 

2. 59 илустрације објављене у серијским публикацијама и монографијама током 

седамдесетих и осамдесетих година 20. века. 

 

Међу понуђеном грађом налазе се радови значајних српских карикатуриста и 

илустратора: Андреја Андрејевића, Милорада Добрића, Банета Обрадовића, Душана 

Петричића, Ериха Декера, Карела Направника, Боже Стефановића, Драгана 

Здравковића, Десе Глишић, Спасоја Папића, Миленка Косовића, Југа Гризеља, 

Драгана Руменчића, Југослава Влаховића, Димитрија Живадиновића, Пјера 

Крижанића, Радета Ивановића, Дејана Настића, Миодрага Стојановића, Витомира 

Лекића, Јована Обичана, Милана Маринковића, Ферија Павловића. 

________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                           Свега: _________ РСД 

                                                          Словима: ___________________________________ 
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ПАРТИЈА 6.    

  ПОНУЂАЧ НЕНАД СТОЈИЋ 

6.   ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 

 

 

На основу позива за доделу уговора о јавној набавци старе и ретке библиотечке грађе 

за потребе реституције библиотечког фонда у преговарачком поступку без 

објављивања јавног позива за подношење понуда, број јавне набавке ЈНПП -  

33/2019  Партија 5. дајем понуду како следи: 

 

1. Понуда број _______________ од ____________ за јавну набавку добара –  

Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког фонда  

 

Општи подаци о понуђачу: 

 

Име и презиме  понуђача: 

_________________________________________________________ 

 

Општина становања и адреса понуђача: 

 

________________________________________________________ 

 

ЈМБГ: 

________________________________________________________ 

 

Статус понуђача( запослен /незапослен/ пензионер ): 

_______________________________________________________ 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 

____________________________________________________ 

 

Телефон: 

____________________________________________________ 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
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Опис предмета набавкe :Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе 

реституције библиотечког фонда 

 

Укупна цена понуђене  грађе____________________  

Словима:                                     ______________________ 

 

 Саставни део Обрасца понуде је Прилог 1. Списак  понуђене грађе   

 

3.   Рок важења понуде износи __________ дана од дана отварања понуда. 

     (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда) 

 

 

 

 4. Рок и начин плаћања:   _______дана oд дана закључења уговора. 

 (не краћи од 30 дана) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место:________________                                             Име и презиме    Понуђача  

Датум:________________ 

                                                                                            ________________________ 
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                             ПРИЛОГ 1. Списак старе и ретке библиотечке грађе 

 

Куповина селективне грађе за фонд Народне библиотеке Србије 

-минус фонда- 

1. Одељење посебних фондова – Графичка збирка и збирка 

фотодокумената. 

 
1. Заузеће Кајмакчалана 1916. године (34х44 цм) 

Цена: _______ РСД 

2. Пораз аустријске коњице на Колубари 1914. (34х44 цм) 

Цена: _______ РСД 

3. Пораз аустријске војске на Дрини и јунаштво српске гарде 1914. године 

(34х44 цм) 

Цена: _______ РСД 

4. Страшан пораз аустријске војске на Церу 1914. годинхе (34х44 цм) 

Цена: _______ РСД 

 

5. Српска пешадија напада бугарску артиљерију пред Битољем 1916. године 

(34х44 цм) 

Цена: _______ РСД 

____________________________________________________________ 

                                                                                                           Свега: ________ РСД 

            Словима: ______________________________ 
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ПАРТИЈА 7.    

  ПОНУЂАЧ ИВАНА ЖУГИЋ 

6.   ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 

 

 

На основу позива за доделу уговора о јавној набавци старе и ретке библиотечке грађе 

за потребе реституције библиотечког фонда у преговарачком поступку без 

објављивања јавног позива за подношење понуда, број јавне набавке ЈНПП -  

33/2019  Партија 5. дајем понуду како следи: 

 

1. Понуда број _______________ од ____________ за јавну набавку добара –  

Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког фонда  

 

Општи подаци о понуђачу: 

 

Име и презиме  понуђача: 

_________________________________________________________ 

 

Општина становања и адреса понуђача: 

 

________________________________________________________ 

 

ЈМБГ: 

________________________________________________________ 

 

Статус понуђача( запослен /незапослен/ пензионер ): 

_______________________________________________________ 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 

____________________________________________________ 

 

Телефон: 

____________________________________________________ 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
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Опис предмета набавкe :Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе 

реституције библиотечког фонда 

 

Укупна цена понуђене  грађе____________________  

Словима:                                     ______________________ 

 

 Саставни део Обрасца понуде је Прилог 1. Списак  понуђене грађе   

 

3.   Рок важења понуде износи __________ дана од дана отварања понуда. 

     (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда) 

 

 

 

 4. Рок и начин плаћања:   _______дана oд дана закључења уговора. 

 (не краћи од 30 дана) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место:________________                                             Име и презиме    Понуђача  

Датум:________________ 

                                                                                            ________________________ 
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                             ПРИЛОГ 1. Списак старе и ретке библиотечке грађе 

 

Куповина селективне грађе за фонд Народне библиотеке Србије 

-минус фонда- 

Одељење посебних фондова – Графичка збирка и збирка 

фотодокумената 
1. Ђорђе Чарапић, Плану Милош као ватра жива, на Мурата наскочио вучки, 

бритку сабљу повади хајдучки, жива цара Милош распорио (Београд: Књижара Томе 

Јовановића и Вујића, [192-?]), у боји, 34х44 цм. 

Цена: __________ РСД 

2. Ђорђе Чарапић, Вечера кнеза Лазара уочи Косовске битке (Београд: Књижара 

Томе Јовановића и Вујића [192-?]), у боји, 34х44 цм. 

Цена: __________ РСД 

3. Житије Господа Исуса Христа (Београд: Књижара Томе Јовановића и Вујића, 

[192-?]), у боји, 42х32 цм. 

Цена: __________ РСД 

4. Распјатије Христово (Београд: Књижара Томе Јовановића и Вујића, [192-?]), у 

боји, 46х33 цм. 

Цена: __________ РСД 

5. [Богородица са Христом], (Београд: Књижара Томе Јовановића и Вујића, [192-

?]), у боји, 34х24 цм. 

Цена: __________ РСД 

6. Вознесеније Христово, Спасов дан (Београд: Књижара Томе Јовановића и 

Вујића, [192-?]), у боји, 24х17 цм. 

Цена: __________ РСД 

____________________________________________________________ 

                                                                                                         Свега: __________ РСД 

                                                                           Словима: __________________________ 
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ПАРТИЈА 8.    

  ПОНУЂАЧ ВИТКО АЛЕКСИЋ 

6.   ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 

 

 

На основу позива за доделу уговора о јавној набавци старе и ретке библиотечке грађе 

за потребе реституције библиотечког фонда у преговарачком поступку без 

објављивања јавног позива за подношење понуда, број јавне набавке ЈНПП -  

33/2019  Партија 5. дајем понуду како следи: 

 

1. Понуда број _______________ од ____________ за јавну набавку добара –  

Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког фонда  

 

Општи подаци о понуђачу: 

 

Име и презиме  понуђача: 

_________________________________________________________ 

 

Општина становања и адреса понуђача: 

 

________________________________________________________ 

 

ЈМБГ: 

________________________________________________________ 

 

Статус понуђача( запослен /незапослен/ пензионер ): 

_______________________________________________________ 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 

____________________________________________________ 

 

Телефон: 

____________________________________________________ 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
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Опис предмета набавкe :Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе 

реституције библиотечког фонда 

 

Укупна цена понуђене  грађе____________________  

Словима:                                     ______________________ 

 

 Саставни део Обрасца понуде је Прилог 1. Списак  понуђене грађе   

 

3.   Рок важења понуде износи __________ дана од дана отварања понуда. 

     (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда) 

 

 

 

 4. Рок и начин плаћања:   _______дана oд дана закључења уговора. 

 (не краћи од 30 дана) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место:________________                                             Име и презиме    Понуђача  

Датум:________________ 

                                                                                            ________________________ 
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                             ПРИЛОГ 1. Списак старе и ретке библиотечке грађе 

 

Куповина селективне грађе за фонд Народне библиотеке Србије 

-минус фонда- 

1. Одељење посебних фондова – Графичка збирка и збирка 

фотодокумената 
 

1. Плакат – Бирачима среза Алексиначког 

    Алексинац, 1938. година (40х24 цм) 

    Цена: __________ РСД 

2. Плакат – Хеј Србине! 

    Алексинац, 1938. година (46х31цм) 

Цена: __________ РСД 

________________________________________________________ 

                                                                                             Свега: __________ РСД 

                                                                              Словима: ____________________ 
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ПАРТИЈА 9.    

  ПОНУЂАЧ ВЕСНА КОРИЦА 

6.   ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 

 

На основу позива за доделу уговора о јавној набавци старе и ретке библиотечке грађе 

за потребе реституције библиотечког фонда у преговарачком поступку без 

објављивања јавног позива за подношење понуда, број јавне набавке ЈНПП -  

33/2019  Партија 5. дајем понуду како следи: 

 

1. Понуда број _______________ од ____________ за јавну набавку добара –  

Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког фонда  

 

Општи подаци о понуђачу: 

 

Име и презиме  понуђача: 

_________________________________________________________ 

 

Општина становања и адреса понуђача: 

 

________________________________________________________ 

 

ЈМБГ: 

________________________________________________________ 

 

Статус понуђача( запослен /незапослен/ пензионер ): 

_______________________________________________________ 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 

____________________________________________________ 

 

Телефон: 

____________________________________________________ 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
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Опис предмета набавкe :Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе 

реституције библиотечког фонда 

 

Укупна цена понуђене  грађе____________________  

Словима:                                     ______________________ 

 

 Саставни део Обрасца понуде је Прилог 1. Списак  понуђене грађе   

 

3.   Рок важења понуде износи __________ дана од дана отварања понуда. 

     (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда) 

 

 

 

 4. Рок и начин плаћања:   _______дана oд дана закључења уговора. 

 (не краћи од 30 дана) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место:________________                                             Име и презиме    Понуђача  

Датум:________________ 

                                                                                            ________________________ 
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                             ПРИЛОГ 1. Списак старе и ретке библиотечке грађе 

 

Куповина селективне грађе за фонд Народне библиотеке Србије 

 

-минус фонда- 

 

        Одељење посебних фондова – Картографски фонд 
 

 

         Carta J (ugoslavia) Војногеографског института из Фиренце из 1941. године. 

         ____________________________________________________________________ 

                                                                                              Свега: _____________ РСД 

                                                               Словима: ______________________________ 
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6.1. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

 

 

 

 

Описи трошкова Износ 

Прибављање захтеваних доказа  

Поштански трошкови  

Остали трошкови  

 

  

 

  

УКУПНО: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Место: ___________ 

Датум: ___________                                                               Име и презиме  Понуђачa                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                 ______________________ 
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6.2.ИЗЈАВЕ / ПРИЛОЗИ ( П1 –П8) 

ПРИЛОГ П1 

 

ПОДАЦИ O ПОНУЂАЧУ 

 

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ПОНУЂАЧА:              ________________________ 

 

ОПШТИНА СТАНОВАЊА ПОНУЂАЧА  _______________________ 

 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА:              ________________________ 

 

СТАТУС ПОНУЂАЧА                                  ________________________ 

(запослен, незапослен, пензионер) 

 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА:                            _______________________ 

 

ТЕЛ/МЕЈЛ АДРЕСА                                     _______________________ 

 

ЈЕДИНСТВЕН МАТИЧНИ   

БРОЈ ПОНУЂАЧА:                                      ________________________ 

               

НАЗИВ БАНКЕ:     

 

БРОЈ РАЧУНА :                           ________________________ 

             

 

 

 

Место: ___________ 

Датум: ___________ 

Име и презиме  Понуђача                                                                                                                    

___________________ 

                                                     ( печат) 
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ПРИЛОГ П/2 

 

ИЗЈАВА 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да 

испуњавамо  услове из члана 75. став 1. тачка 1- 4 Закона о јавним набавкама 

(,,Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15)  и то:  

 

1) Да Понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела  против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре; 

2) Да је Понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима државе у којој  има седиште; 

 

Место:________________       Понуђач  

 

Датум:________________      

 ______________ 

 

(печат) 

 

 

ПРИЛОГ П 3 

   ИЗЈАВА ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

          Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватам услове из позива 

за доделу уговора о јавној набавци старе и ретке библиотечке грађе за потребе 

реституције библиотечког фонда   и све услове наведене у  конкурсној документацији 

под којима подносим своју понуду. 

Сагласан сам да ти услови у целини представљају саставни део уговора који 

не може бити контрадикторан овим условима. 

 

 

Место: __________ 

 

Датум: ___________       

                                                                                          Име и презиме понуђача    

     

        ____________________     
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ПРИЛОГ П/4 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ПОУЗДАН, СПОСОБАН ЗА УПРАВЉАЊЕ, 

ДА ИМА ИСКУСТВО И ДА ЈЕ СПОСОБАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА 

 

 

 

 

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да сам  поуздан и 

способан  за управљање, да имам искуство и да сам способан  за реализацију 

Уговора. 

 

Место: ___________ 

Датум: ___________                                                                    Име и презиме Понуђача 

                                                                                                   ______________ 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ П/5 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА МУ ЗАКОН НЕ ЗАБРАЊУЈЕ 

ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

 

 

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу  да су добра/ стара 

и ретка библиотечка грађа наведена у Списку 1. који је саставни део Обрасца понуде 

коју продајем Народној библиотеци Србије моје власништво и да ми  закон не 

забрањује закључивање уговора. 

 

 

 

Место: ___________ 

Датум: ___________                                                                 Име и презиме  Понуђача 

 

                                                                                            ________________ 
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ПРИЛОГ П/6 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за 

јавну набавку старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког 

фонда  поднета независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима.  

 

 

 

 

 

 

Место и датум:                                                            Име и презиме   Понуђача 

     

                                                                                         _____________________ 

 

                                           

 

 

 

ПРИЛОГ П/7 

 

 

ИЗЈАВА 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  потврђујем да  одговорност за 

повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сносити понуђач. 

 

 

Место: ___________ 

Датум: ___________ 

                                                                                               Име и презиме  Понуђача 

                                                                                

________________ 
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ПРИЛОГ П/8 

 

 

 

ПОШИЉАЛАЦ : 

 

                                                                                                                                                     

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 

 

                                          НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ 

                                                СКЕРЛИЋЕВА 1, БЕОГРАД  

 

 

НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА  

                                                  

 

 

Број јавне набавке   ЈНПП   33/2019 

 

                                                    ПАРТИЈА ________________  

 

 

 


