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Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуде за јавну набавку 
добара/старе и ретке књиге за потребе реституције библиотечког фонда ЈНПП 52/2019  
 

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 404-02-4723/19 од 29.10.2019. године,  Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке 0101 број 1432/2 од 01.11.2019. године   и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку 0101 број 1432/3 од  01.11.2019. 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. 52/2019  

 

 

 

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 
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5.6. Тражење додатних информација 

5.7. Понуда са партијама 

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: 64 
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Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуде за јавну набавку 
добара/старе и ретке књиге за потребе реституције библиотечког фонда ЈНПП 52/2019  
 

 

 

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 ( од 1 до 12) 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  52/2019 

Јавна набавка је обликована у 12 ( дванаест)  партија 

 

1.5.Контакт   

     Особе за контакт: Летица Роквић и Ивана Станковић 

      letica@nb.rs, ivana.stankovic@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. 
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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 

 

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  
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     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  19.11.2019. године, у 12 часова. 

          Поступку преговарања  приступа физичко лице које је доставило понуду које 

може: 

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

за јавну набавку бр. ЈНПП - 52/2019 

- 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 
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     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;   

      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 у дана 08. новембра 2019. 

године. 

      Рок за подношење понуда je 19.11.2019. 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 4. 

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла на адресу 

наручиоца до дана 19.11.2019. 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 19.11.2019. 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 

19.11.2019. 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. 
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     Питања треба упутити на адресу: Народна библиотека Србије, Скерлићева бр.1 са  

напоменом: «ОБЈАШЊЕЊЕ- ПОЗИВ «,  број јавне набавке ЈНПП -52/2019, или 

на мејл адресу letica@nb.rs или ivana.stankovic@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. 

Набавкa старе и ретке библиотечке грађе од понуђача: Срђан Стојанчев, ул. 

Заплањска број 56а, 11000 Београд; 

Партија 2. 

Набавка старе и ретке библиотечке грађе од понуђача: Едуард Нојман, ул. 

Интернационалних бригада,  бр. 43, 11000 Београд. 

Партија 3.  

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

Томановића бр. 45, 26000 Опово. 

Партија 4.  

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

Момирова бр. 9, 11000 Београд. 

Партија 5.  

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

Грамшијева бр. 6а/8, 11070 Нови Београд.  

Партија 6.  

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

бр. 37, 11080 Земун. 

Партија 7.  

Набавка старе и ретке библиотечке грађе од понуђача: Гордана Ерцег Сарајчић, ул. 

Милице Ракић бр. 12, 11000 Београд. 

Партија 8.  

Набавка старе и ретке библиотечке грађе од понуђача: Гојко Вртунић, ул. 

Жарковачка бр. 7, 11000 Београд.  

Партија 9.  

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

38-а, 11000 Београд.  

Партија 10.  

Набавка старе и ретке библиотечке грађе од понуђача: Мира Кун, ул. Студенски трг 

бр. 17/22, 11000 Београд.  

Партија 11.  

Набавка старе и ретке библиотечке грађе од понуђача: Васил Мицевски, ул. Пожешка 

бр. 90, 11030 Београд.  

Партија 12.  

Набавка старе и ретке библиотечке грађе од понуђача: Марко Миловановић, ул. 

Кнеза Милоша бр. 32, 11000 Београд.  
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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.        

5.13 Изјаве Понуђача 

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

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

  5.14.  Заштита права понуђача 

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

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

штету због поступања наручиоца противно одредбама овог Закона. 

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

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

тексту: Републичка комисија). 

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

- установа културе од националног значаја, Скерлићева 1, Београд, електронском 

поштом на e-mail: letica@nb.rs и ivana.stankovic@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 
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рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 

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

недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

захтева га није поднео пре истека тог рока.  

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

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

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

претходног захтева. 

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

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

набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоцау поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. овог Закона. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца;  

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

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

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

7) потпис подносиоца.  

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

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 

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

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

елементе:  

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

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

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

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

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;  
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(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 52/2019.  

(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. 

 

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.   Ивана Станковић, члан Комисије 
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ПАРТИЈА 1. 

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 -52/2019 

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: 

 

________________________________________________________ 

 

Датум рођења: 

________________________________________________________ 

 

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 бр: 1                                                                       

Куповина селективне грађе за фонд Народне библиотеке Србије 

-минус фонда- 

1. Одељење посебних фондова - Фонда старе, ретке и минијатурне књиге 

Сербскïи нѣмецкïи разговори : за оне, кои Язьɪкомъ симъ учитися желають Ради 

облекченïя и удоволствïя / собрано Павломъ Марковъ Стоядиновичъ. - [Б.м.]: 

иждивенïемъ Гос. Николая Милетича, 1793. 

Цена: .............................  РСД 

 

1. Одељење посебних фондова  

 

Низ докумената Добре М. Ружића, 18 фотографија, 6 дворских позивница из периода 

раног 20.века. 

Цена: ...................................  РСД 

                                                                                                            

3. Одељење посебних фондова – Фонд  документационог материјала и осталих 

посебних збирки   

1. 1 акција зајма на обвезнице пријатеља Спортског клуба „Југославија“, Београд 

намењен довршењу спортсог стадиона : десет динара, Београд : Спортски клуб 

„Југославија“, 1934.година 

Цена: .................................... РСД 

 

2. 1 акција, комад од 5 обвезница од:.............РСД : 4[5]% на доносиоца, Belgrade : Le 

Ministre des finances du Royaume de Serbie, 1909. 

Цена: .................................. РСД 

                                                                                               

4. Одељење посебних фондова – Графичке збирке и збирка фотодукумената 

1. Литографија Павла Симића, Јозефа А. Бауера, Српска народна скупштина у 

Сремским Карловцима 1. маја 1848. године. 

Цена: .................................. РСД 

2. Свечани документ – повеља Дамјану Бранковићу, цртао Урош Предић 1930. 

година 

Цена: ....................................... РСД 

3. Свечани документ – захвалница са потписом патријарха Варнаве, цртао 

Колесников. 

Цена: ............................................ РСД 

                                                                                             

5. Одељење посебних фондова – Фонд млађих књижевних рукописа и 

архивалија  
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1 писмо Стојана Новаковића Милутину Гарашанину од 25. августа 1896. године. 

Цена: ........................................ РСД 

                                                                                              

  6. Стара периодика  

1. Шумадијски Одјек , Орган самосталних радикала, Крагујевац 

Год II 1905. година, недеља , 18. децембар, бр.55 

Год III 1906. година, четвртак, 19. јануар, бр.6 

Цена: .................................. РСД 

2. Илустровани Смех, Београд, власник и одг. уред. Добривоје М. Јовановић 

Год II 1935. година, бр.1, бр.2, бр.4, бр.6,бр.7, бр.9, бр.25, бр.26 

Цена: ................................. РСД 

3. Народна Самоуправа, Југословенске радикалне заједнице, Краљево 

Год I 1936. година, бр.1 – бр.37 цело годиште 

Год II 1937. година, бр.38 -  бр.88 цело годиште 

Год III 1938. година, бр.89, бр.91 – бр.101, бр.103- бр.110, бр.112- бр.140, 

Год IV 1939. година, бр.141-бр.147, бр.149-бр.161, бр.164-бр.171, бр.173 

Цена: .................................... РСД 

4. Народ, Гласило Срба, Хрвата и Словенаца у Јужној Америци, Год I бр.1 

Цена: ........................................ РСД 

5. Југословенска Смотра, Гласило за ширење југословенске културе, Чиле 

Год I 1922. година, бр.1 

Цена: ...............................РСД  

6. Југословенска Држава, Главни звнични гласник Југословенке Народне 

Одбране 

У Јужној Америци, Валпараисо 

Год V 1920. година, бр.38 

Цена: .................................. РСД 

7. Наше Новине, Издаје синдикална подружница Предузећа за спасавање и 

вођење пловила, бр.1 

Цена: ..................................... РСД 

8. Le Petit Journal, Numero 658, 1903. година 

Цена: ................................. РСД 

9. Le Petit Journal, Numero 1097, 1911.година 

Цена: .......................................... РСД                                                                                                  

 

7. Монографске публикације 

     1. др Петар Колендић - Газаровић „Мурат гусар“, Скопље 1926. година 

         Цена: .................................. РСД 

      2. др Петар Колендић - Мрновићево „Потужење покојника“, Скопље 1927. година 

         Цена: ................................ РСД 

      3. Мирјана Ћоровић – Љубинковић – Манастир Слепча, Скопље, 1938. година. 

         Цена: .................................... РСД 

      4. др Драгутин Н. Анастасијевић – Година савеза фокина с бугарима против Руса,        
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         Скопље, 1932. година. 

         Цена: ................................. РСД 

      5. Извештј верификационог одбора о верификацији посланичких мандата, 

Београд,  

          1939. година. 

          Цена: ............................. РСД 

      6. Прилог за оптужбу министра унутрашњих дела Г. Божидара Максимивића, 

Београд,  

          1927. година. 

          Цена: ............................. РСД 

      7. dr Andrea Goikovitch – Du phlegmon perinephretique... Bordeaux, 1922. godina. 

          Цена: .................................... РСД 

       8. Виктор Иго – Деведесет-трећа, роман, трећи део, Београд, 1915. година. 

          Цена: ............................... РСД 

       9. Kossovo heroic songs of the Serbs, Oxford, 1920. godina. 

           Цена: ............................. РСД 

     10. Архимандрит Фрмилијан - Књижевни радови... књига пета , Догматичко    

           Богословље, Сремски Карловци 1900. година. 

           Цена ............................ РСД 

     11. Ернст Јохансен – Западни фронт 1918 четири пешака, Београд, 1931. година. 

           Цена: ........................... РСД 

     

       12. Љуб. М. Протић и Влад. Д. Стојановић, Читанка за III разред српских 

основних    

             школа у турској царевини, Скопље, 1910. година.  

             Цена: ................................ РСД 

       14. Светислав Шумаревић – La presse Yoigoslave, Belgrade, 1937. godina. 

             Цена:................................. РСД 

                                                                                      

 

 

                                                                  Свега:  ....................................... дин.  и                      

  

                                                              словима: ............................................................... 
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ПАРТИЈА 2.    

  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 -   

52/2019  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: 

 

________________________________________________________ 

 

Датум рођења: 

________________________________________________________ 

 

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 2. 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 бр. 2                                                                                                                                              

 

 

Куповина селективне грађе за фон Народне библиотеке Србије 

-минус фонда- 

                             

 

1. Одељење псебних фондова – Графичка збирка и збирка фото докумената 

 

1. 21 разгледница 

Цена: ................................... РСД 

2. 16 фотографија формата „визит“ из различитих атељеа 

Цена: …............................... РСД 

                                                                                           

 

2.   Одељење посебних фондова – Фонд  документационог материјала и осталих 

посебних збирки  

            1. 1 деоница по пет стотина круна = Eine Actie über Fünfhundert Kronen / Parni 

mlin    

                 na valjku u Kuli, Kula: Parni mlin na valjke, 1919. godina. 

Цена: .................................. РСД 

2. 1 акција Részvény teljesen befizetett ötszáz korona = Actie über volleingezahtle 

Fünfhundert Kronen, Versecz: Polgári takarékpénztár részvénytársaság = 

Bürgerliche sprcassa actiengesellschaft, 1917. 

Цена: ................................... РСД 

3. 1 акција Талијанске лозе Црвеног Крста / издаје Будимпештанско удружно 

новчарно дионично друштво 1883. године. 

Цена: ................................... РСД 

4. 1 акција План дохотка, под којем подписани банкарски завод... = Plan de 

rentes, en foi de quoi la Firme d la Banque..., Будимпешта : Сустро-Угарки 

банкарски завод = Budapest : Institut de la banque dʼAutriche-hongroise, 1879. 

Цена: ................................... РСД 

5. 1 обвезница на доносиоца од пет стотина динара = Obligatio au porteur de 

cinq cents francs = Obligation auf den Inhaber über Fünfhundert Francs, 

Београд : [Министарство финансија Краљевине Србије], 1895. 

Цена: .................................... РСД 
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3. Одељење посебних фондова – Збирка нотне, аудио и аудио-визуелне грађе 

 Нотна издања  

 

1.  Fla! Fla!  

     H. Farelli 

     Muzička izdanja Koste M. Bojkovića, No 127 

     Цена : ............................. РСД 

 

2.  Zlatan prsten 

 Sergije Frank 

 Edicija Strahov (30?)  

      Цена : .............................. РСД 

            

                 3.   Hanum | Ja sam tvoj 

     Sergije Frank 

 B. I, b. g. 

 Цена : ............................... РСД 

 

4.   Skampolo (jesi li čuo već pesmu tu?) 

 E. Di Lazzaro 

 Muzičke novosti Sergija Strahova 

      Цена : .................................. РСД 

 

5.   Премијера љубави 

 Peter Igelhoff, Adolf Steimel 

 S. Strahov, Beograd 

      Цена : .................................. РСД 

 

6.   Ох, радо бих нешто ... (zeleno izdanje) 

 Franz Grothe 

 S. Strahov, Beograd 

      Цена : ................................... РСД 

 

7.   Ох, радо бих нешто ... (sepia izdanje) 

 Franz Grothe 

 S. Strahov, Beograd 

      Цена : .................................... РСД 

8.   Zarobio si srce moje … 

 Franz Grothe 

 Muzičke novosti Sergija Strahova 
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      Цена : .................................... РСД 

 

 

9.   Za noć blaženstva 

 P. Kreuder 

 Naklada Akord 

      Цена : .................................. РСД 

 

10. Кад бих је срео ... 

 Младен Гутеша 

 Едиција H-moll, Београд 

      Цена : ................................. РСД 

 

11. Jedna ciganka mi reče 

 M. Ruccione, prepev N. T. Simić 

 Naklada Herkiza, Zagreb, Beograd 

      Цена : ................................. РСД 

                  12.   Balkanska koračnica 

                          Viktor Parma 

    B. i., b. m 

        Цена : ............................... РСД 

 

13.   Нова практична школа за виолину 

 Геогрг Хеш 

 Геца Кон, 1935, Београд 

      Цена : .................................. РСД 

 

14.   Telefon u noći 

 S. S. Lazić 

 Edicija S. S: Lazić, Beograd 

      Цена : ................................... РСД 

 

15.   Negde leži kraj 

 Heinrich Strecker 

 Akord, Strahov, Beograd 

      Цена : ....................................... РСД 

 

16.   Сремско коло 

       Од Корнелија Станковиће 

 Наклада Фукса и сина у Новоме Саду 

       Цена : ....................................... РСД 

17.   Očenj horošo! 
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 Jan Maximilian 

 Muzičke novosti Sergija Strahova, Br. 55 

      Цена : ....................................... РСД 

 

18.   Hvala 

 Sergije Strahov 

 Muzičke novosti Sergija Strahova, Br. 181 

       Цена : ................................ РСД 

 

19.   Bele ruže, nežne ruže | Sve je kasno 

 Muzičke novosti Sergija Strahova, Br. 205 

       Цена : ....................................... РСД 

20.   Destiny 

 S. Baynes 

 Народна издања | Edition populaire, No. 76 

       Цена :.......................................  РСД 

 

21.   Дестини 

 С. Бајнес 

 Народна издања | Edition populaire, No. 76 

       Цена : ...........................................РСД 

 

22.   Хабанера 

 Georges Bizet 

 Народна издања | Edition populaire, No.129 

       Цена : ............................................ РСД 

 

23.   Kolekcionarski album 

        Цена : ........................................... РСД 

 

Минус музејски примерак: 

 

24.   Скамполо 

 E. di Lazzaro 

 Музичке новости Сергија Страхова 

       Цена : ........................................... РСД 

 

25.   Zlatan prsten 

 Sergije Frank 

 Edicija Strahov (30?)  

      Цена : ............................................... РСД 

 

26.    Литургија недељна или празнична 
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 Влад. Р. Ђорђевић 

 В. Ђорђевић, 1909, Јагодина  

      Цена : ............................................... РСД 

 

 

27.   Chatanooga-Choo-Choo 

 Glenn Miller 

 Akord, Beograd 

      Цена : ................................... РСД 

 

28.   Razbiću sve čaše 

 Miša Aranđelović 

 M. Aranđelović, b. M, b. g. 

      Цена : .................................... РСД 

29.   Много нежних речи ... 

        Саша Андрејевић 

        Срботон, Едиција Страхов, Београд 

        Цена : ..................................... РСД 

 

30.   Ciganske noći 

 A. Prozorovski 

 Muzičke novosti Sergija Strahova, Br. 45 

      Цена : ..................................... РСД 

 

31.   Oči tvoje zelene, reči tvoje varljive … 

 Tekst Sergije Strahov 

 Muzičke novosti Sergija Strahova, Br. 68 

       Цена : ..................................... РСД 

 

32.   Svakog dana draga molim boga za te|Život je lep 

 Kokaj Istvan|Sergije Frank 

 Muzičke novosti Sergija Strahova [Edicija Strahov], Br. 113 

      Цена : ................................... РСД 

 

33.   Adio Venecija! 

 Ludvig Šmidzeder 

 Muzičke novosti Sergija Strahova [Edicija Strahov], Br. 164 

      Цена : .................................... РСД 

 

34.   Da smo se ranije sreli |Mislio sam da me ljubiš 

 Aranžman P. Veselovski 

 Muzičke novosti Sergija Strahova [Edicija Strahov], Br. 172 

      Цена : .................................... РСД 
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35.   Купила сам шиша ракије 

 Македонска песма 

 Народна издања | Edition populaire, No. 3 

      Цена : ........................................ РСД 

 

36.   Арија из опере Манон 

 Massenet 

 Народна издања | Edition populaire, No. 167 

      Цена : ................................... РСД 

 

37.   Menuet op. 14 No. 1 

 Paderewski 

 Народна издања | Edition populaire, No. 170 

       Цена : .....................................  РСД 

 

38.   El Choclo 

 A. G. Villoldo 

 Народна издања | Edition populaire, No. 239 

       Цена : ....................................... РСД 

 

39.   Montevideo 

 Ted Marwell 

 Народна издања | Edition populaire, No. 391 

      Цена : ..................................... РСД 

 

40.   Сироче (Почуј мене мајко) 

 Иван Доминис 

 Народна издања | Edition populaire, No. 571 

       Цена : .................................... РСД 

 

41.   Jedna noć na Javi 

 Ludwig Schmidseder 

 Народна издања | Edition populaire, No. 772 

      Цена : ..................................... РСД 

 

42.   Adio Mare | hajde slušaj, kaleš bre Anđo 

 Dalmatinska I makedonska pesma 

 Народна издања | Edition populaire, No. 734 

       Цена : ...................................... РСД 

 

43.   Za male – pet miniatura za klavir 

 M. Tajlević 
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 Edition Frajt (Br. 859) 

      Цена : ...................................... РСД 

 

4. Стара периодика 

1. „Бранково коло“ Народни илустровани забавник, Увидек 1941. година 

       Комплет првих 6 бројева  

       Цена: ..................................... РСД 

2. Село, Главни орган савеза земљорадника, Београд, 1941. година 

Год XVIII бр.72 

Цена: .................................. РСД 

3. Народна Сељачка Слога, Бранич савремене пољопривреде и радног 

народа села и града за сељака, радника и сваки народни дом, Пирот 

1938. година, 

Год II бр.22,  

Цена: .................................. РСД 

 

 

                Свега:  ....................................................... дин.        

                                                                     и словима............................................................ 
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Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуде за јавну набавку 
добара/старе и ретке књиге за потребе реституције библиотечког фонда ЈНПП 52/2019  
 

 

 

 

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 -  

52/2019  Партија 3. дајем понуду како следи: 

 

2. 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: 

 

________________________________________________________ 

 

Датум рођења: 

________________________________________________________ 

 

Статус понуђача( запослен /незапослен/ пензионер ): 

_______________________________________________________ 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 

____________________________________________________ 

 

Телефон: 

____________________________________________________ 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
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Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуде за јавну набавку 
добара/старе и ретке књиге за потребе реституције библиотечког фонда ЈНПП 52/2019  
 

 

 

 

 

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 3. 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 бр. 3 .  

Одељење посебних фондова – Фонд млађих књижевних рукописа и архивалија 

1. 3 писма Марка Ристића Милану Богдановићу 

2. 2 писма Мирослава Крлеже Милану Богдановићу 

Цена: ................................. РС 

 

 

2. Одељење посебних фондова – Графичке збирке и збирка фотодукумената 

1. Фотографија : Српска узданица, Кнежић и комп., 193?г. 

30х36цм. 

Цена: ................................. РСД 

2. Фотогрфија војних лица , генерал Велимировић око 1863. г. 

Цена: ................................. РСД 

3. Фотогрфија освећење звона у Београду, 193?, г. 

Цена: .................................. РСД 

4. Породична фотогрфија из студија С. Алкалаја, Јагодина, 192? 

21х25цм 

 Цена: ................................... РСД 

 5. Разгледница Краљевина Југославија 

 Цена: ................................... РСД 

6. Разгледница – Краљево - Католичка црква 

 Цена: ................................... РСД 

                                                                         

                          

3. Одељење посебних фондова – Фонд  документационог 

материјала и осталих посебних збирки     

1. 1 албум Сандокан, Горњи Милановац : Дечије Новине, 1976. 

година. 

Цена: ...................................... РСД 

 

 

 

         Свега: ........................................... дин.         

                                          и словима: ...................................................................... 
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ПАРТИЈА 4.    

  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 -  

52/2019  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: 

 

________________________________________________________ 

 

Датум рођења: 

________________________________________________________ 

 

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 4. 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 бр. 4                                                    

 

 

 

Куповина селективне грађе за фонд Народне библиотеке Србије 

 

-минус фонда- 

 

Одељење посебних фондова – Графичке збирке и збирка фотодукумената 

69 карикатура Милорада Ћирића 

Цена: ...................................... РСД  

 

                              

          Свега: .............................................. дин.         

                                                      и словима:.....................................................................  
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Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуде за јавну набавку 
добара/старе и ретке књиге за потребе реституције библиотечког фонда ЈНПП 52/2019  
 

 

 

 

ПАРТИЈА 5.    

  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 – 

52/2019  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: 

 

________________________________________________________ 

 

Датум рођења: 

________________________________________________________ 

 

Статус понуђача( запослен /незапослен/ пензионер ): 

_______________________________________________________ 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 

____________________________________________________ 

 

Телефон: 

____________________________________________________ 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
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добара/старе и ретке књиге за потребе реституције библиотечког фонда ЈНПП 52/2019  
 

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 5. 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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добара/старе и ретке књиге за потребе реституције библиотечког фонда ЈНПП 52/2019  
 

 

 

Прилог бр. 5 

 

Монографске публикације 

1. Тодор Икономов: Писма за Србију, Бугарска 1883. година 

Цена: ................................ РСД 

2. 4. Rev. W. Denton M.A.: Christen in der Turkei. London, 1863.година 

Цена: .................................. РСД 

3. Т.Х. Станчев: Србско-Блгарската воина (обавена от Сербиа на 2. новембри 

1885). на бугарском, ћирилица. Руссе, Бугарска, 1886.година. 

Цена: ................................. РСД 

4. Gedrangte Uebersicht der Ereignisse in Serbien von 1839 bis 1844. Von einem 

Augenzengen. Leipzig, 1845. година. 

Цена: ................................... РСД 

5. Reichsarchiv, Herbstschlacht in Macedonien, Cernabogen 1916, Oldenburg i.d. 

Berlin 1928, band 5, Dr. Georg Strus, str 117+ 3 + 6 karata 

Цена: ................................... РСД 

6.  Das serbische blaubuch, Das Russische orangebuch, Diplomatische, 1915 str (3) + 

82 

Vien 1915. година 

Цена: ................................... РСД 

7. В. Масука (Велимир Живојиновић): Ведре и тамне ноћи, Београд, 

1922.година. 

Цена: ..................................... РСД 

 

         Свега:.............................................. дин.     

                                                         и словима: ............................................................... 
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ПАРТИЈА 6.    

  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 -  

52/2019  Партија 6. 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: 

 

________________________________________________________ 

 

Датум рођења: 

________________________________________________________ 

 

Статус понуђача( запослен /незапослен/ пензионер ): 

_______________________________________________________ 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 

____________________________________________________ 

 

Телефон: 

____________________________________________________ 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
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Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуде за јавну набавку 
добара/старе и ретке књиге за потребе реституције библиотечког фонда ЈНПП 52/2019  
 

 

 

 

 

 

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 6. 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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Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуде за јавну набавку 
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Прилог бр. 6          

 

                                               

Куповина селективне грађе за фонд Народне библиотеке Србије 

-минус фонда- 

1. Одељење посебних фондова – Графичка збирка и збирка 

фотодокумената 

 

1. Ђорђе Чарапић, Косовска битка 1389. год. (Београд: Књижара Томе 

Јовановића и Вујића,[192-?]), у боји, 32х44 цм. 

Цена: ..................................... РСД 

2. Ђорђе Чарапић, Осветник Косова и ослободилац нашег народа Петар 

велики краљ Срба, Хрвата и Словенаца, владао од 1903. до 1921. год, 

(Београд,: Књижара Томе Јовановића и Вујића, [192-?]), у боји 

46х36цм. 

Цена: ....................................... РСД 

3. Њ. В. Краљица Марија (Београд: Књижара Томе Јовановића и 

Вујића,[192-?]), у боји 65х50цм. 

Цена: ...................................... РСД 

4. Њ. В. Краљ Петар И (Београд: Књижара Томе Јовановића и 

Вујића,[192-?]), у боји 65х50цм. 

Цена: ......................................... РСД 

5.  Честитке за верске празнике, 26 комада. 

Цена: ......................................... РСД 

                2. Монографске публикације 

                   1. Мирко Стефановић - Освета Косова и Сливнице велика народна 

певанија 

                      1912-1913. год о бојевима са Турцима, Бугарима и Арнаутима, Београд,   

                      1927.година. 

                      Цена: ..................................... РСД 

                  2. Најновија народна лира, Београд, 1940. година 

                      Цена: .................................... РСД 

                  3. П. Норден - Црнац Волфа, Београд, 1934. година 

                      Цена: .................................... РСД 

                  4.  Е. Петри - На гусарском броду, Београд, 1931. година. 

                       Цена: ................................... РСД 

                    5. М. Ренар – Борба са папуанцима, Београд, 1934. година. 

                        Цена: .................................. РСД 

                    7. Зверови у циркусу, Београд, [193?]... 
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                        Цена: .................................. РСД 

                     8. Чаробни коњ, Београд, [193?]. 

                     Цена: ................................ РСД 

                     

 

                     9. Лутање кроз прерију, Београд, [193?]. 

                         Цена: ................................ РСД 

 

 

                                                         Свега:    ................................................. дин.     

                                                                      и словима: ........................................................ 
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ПАРТИЈА 7.    

  ПОНУЂАЧ ГОРДАНА ЕРЦЕГ САРАЈЧИЋ 

 

 

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 -  

52/2019  Партија 7. 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: 

 

________________________________________________________ 

 

Датум рођења: 

________________________________________________________ 

 

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 7. 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  бр: 7                                                                          

 

Куповина селективне грађе за фонд Народне библиотеке Србије 

-минус фонда- 

 

1. Одељење посебних фондова – Графичке збирке и збирка фотодукумената 

          Албум фотографија – Изложба средњовековне уметности народа 

            Југославије, Париз од 09.03.1950. до 22.05.2019. 

            Цена: .............................. РСД 

                                                            

                                                          Свега:    .............................................. дин.     

                                                              и словима: .............................................................. 
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ПАРТИЈА 8.    

  ПОНУЂАЧ ГОЈКО ВРТУНИЋ 

 

 

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 -  

52/2019 Партија 8. 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: 

 

________________________________________________________ 

 

Датум рођења: 

________________________________________________________ 

 

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 8. 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  бр: 8                                                  

 

 

Куповина селективне грађе за фонд Народне библиотеке Србије 

-минус фонда- 

 

Одељење посебних фондова – Графичке збирке и збирка фотодукумената 

1. 37 докумената значајних личности из научног, политичког и 

уметничког живота у Србији као што су Стојан Новаковић, 

Марко Мурат, Милутин Ускоковић, Петар Коњовић, Мирослав 

Крлежа и др. 

Цена: ................................... РСД 

2. 1 албум са 100 разгледница портрета истакнутих личности са 

њиховим потписима на већини примерака. 

Цена: ..................................... РСД  

 

 

 

                                                          Свега:    ................................................ дин.     

                                                  и словима: ......................................................................... 
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ПАРТИЈА 9.    

  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 -  

52/2019  Партија 9. 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: 

 

________________________________________________________ 

 

Датум рођења: 

________________________________________________________ 

 

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 9. 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  бр. 9                                                           

 

 

Куповина селективне грађе за фонд Народне библиотеке Србије 

-минус фонда- 

 

1. Одељење посебних фондова – Збирка нотне, аудио и аудио-визуелне грађе 

 

Нотна издања  

 1.  Давно је било то (у месецу мају) 

        Миле Милутиновић 

                Јован Фрајт, Народна издања Бр. 764 

   Цена: .................................... РСД 

  

2. Бура на Платенском језеру 

  Mihaly 

Јован Фрајт, Народна издања Бр. 271 

                        Цена: .................................... РСД 

             

           3. Grofica Marica 

  Emmerih Kalman 

Јован Фрајт, Народна издања Бр. 199 

                        Цена: ............................... РСД 

 

 4. Поноћ тавна и три кола   

Јован Фрајт, Народна издања Бр. 41 

                        Цена: ................................ РСД 

 

5. Ein Deutsches Requiem 

  Johannes Brahms 

Universal, 10115 

                        Цена: ............................... РСД 

 

6. Chant d’Espagne 

 G. Samazeuilh 

Lemoine, cop. 1927, 21981H 

                        Цена: .............................. РСД 
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            7. 50 Lecons de Chant, Op. 9 

  Concone 

Peters, 7274, (8525) 

                        Цена: ............................ РСД 

 

 

            8. Conzert G-Dur 

  G. Ph. Telemann 

Barenreiter-Ausgabe, 1743 

                        Цена: .............................. РСД 

 

            9. Sonates pour piano a 4 mains 

  J. N. Hummel 

Henry Litolff’s Verlag, 3277 

                        Цена: ............................ РСД 

 

            10. Sonaten und Clavier-Stucke 

  J. N. Hummel 

Universal, U.E. 92 

                        Цена: ........................... РСД 

 

11. Madrigale und Villanellen 

  J. N. Orlando di Lasso 

Peters, 10050 

                        Цена: ............................ РСД 

 

12. Trois chanson pour choeur mixte sand acc 

  Maurice Ravel 

Durand, cop. 1916, D.& F. 9431 

                        Цена: ............................ РСД 

 

13. 25 Etuden zur Bildung des… 

  Stephen Heller 

Anton J. Benjamin (Beniamin), A.J.B. 7025 

                        Цена: ............................. РСД 

 

 14.  Serenata, Op. 15 N1 

        Moritz Moszkowski 

                Јован Фрајт, Народна издања Бр. 110 

                         Цена: .............................. РСД 

 

 15.  Еl Tango du reve 

        E. V. Malderen 

                Јован Фрајт, Народна издања Бр. 89 

                          Цена: ............................... РСД 
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 16.  Хало! Како си лепа 

        Robert Stolz 

                Јован Фрајт, Народна издања Бр. 31 

                         Цена: ............................... РСД 

 

            17.  Све за твој осмех, Марија 

        Erik Daneke 

                Sergije Strahov, Edicija STRAHOV, Br. 326 

                         Цена: ................................ РСД 

                                                                           

 

2. Стара периодика 

 

1. Српско коло, Српски књижевни, културни, уметнички, забавни и поучни 

илустровани недељни часопис, Ујвидек 

Год I 1944. година, бр.3, бр.5, бр.6, бр.9, бр.12, бр.18, бр.19, бр.21, бр.23, бр.24. 

Цена: ............................... РСД 

 

 

 

                                                          Свега:    ............................................... дин.     

                                                                      и словима: ........................................................ 
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ПАРТИЈА 10.    

  ПОНУЂАЧ МИРА КУН 

 

 

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 – 

52/2019 Партија 10. 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: 

 

________________________________________________________ 

 

Датум рођења: 

________________________________________________________ 

 

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 10. 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 бр. 10                                                    

 

 

Куповина селективне грађе за фонд Народне библиотеке Србије 

 

-минус фонда- 

 

1. Одељење посебних фондова – Графичке збирке и збирка 

фотодукумената 

                         Оригиналне графике Ђорђа Андрејевића Куна 

1. Манастир, 6х5цм, сигн 4/5, потписано [1931?]. 

Цена: ................................. РСД 

2. Девојка са воћем, 9х4цм, сигн 3/5, потписано [1931?]. 

Цена: ….............................. РСД 

3. Периферија, 9х10цм, сигн 6/10, потписано [1931?]. 

Цена: ….............................. РСД 

 

 

                                                          Свега:    .............................................. дин.     

                                                          и словима: ................................................................ 
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ПАРТИЈА 11.    

  ПОНУЂАЧ ВАСИЛ МИЦЕВСКИ 

 

 

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 – 

52/2019  Партија 11. 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: 

 

________________________________________________________ 

 

Датум рођења: 

________________________________________________________ 

 

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 11. 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 бр: 11                                                                        

 

 

Куповина селективне грађе за фонд Народне библиотеке Србије 

-минус фонда- 

1. Одељење посебних фондова – Фонд млађих књижевних рукописа и 

архивалија 

1. Писмо Николе Кашиковића 28. јул 1897. године 

    Цена: ............................ РСД 

2. Разгледница писао Никола Кашиковић, Вељи Рајићу 26.јануара 1910. године. 

    Цена: ............................. РСД 

3. 4 документа, архивска грађа из досијеа Награде АВНОЈ-а 

    Цена: ............................ РСД 

                                                                                              

 

2. Одељење посебних фондова – Фонд  документационог материјала и осталих 

посебних збирки   

1. Стрип, прилог молби за помилоање Бранка Радешевића сликара, Сремска 

Митровица    

    1960. година. 

    Цена: ............................... РСД 

2. Штампано циркуларно писмо поводом седамдесетогодишњице Првог београдског  

    певачког друштва, 1929. године. 

   Цена: ............................... РСД 

                                                                                                

 

3. Монографске публикације 

1. Правила Првог београдског певачког друштва, Београд, 1923. година. 

    Цена: ............................ РСД 

2. Ставрофор др. Д. Стефановић – Kater Ungjijt Kanonike, Tirané, 1944.godina. 

    Цена: ............................ РСД 

3. Auguste Gauvain - La Question Yugoslave, Paris 1918. godina. 

    Цена: ............................ РСД 

4. Ivan Tschok – El Problema de Trieste, Punta Arenas – Chile, 1943. godina. 

    Цена: ............................ РСД 

5. Lotta Delle Donne Antifasciste, Fiume, 1941-1945., 1945. godina 

    Цена: ............................ РСД  

 

 

                                                          Свега:    ...................................... дин.     

                                                                      и словима: ........................................................ 
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ПАРТИЈА 12.    

  ПОНУЂАЧ МАРКО МИЛОВАНОВИЋ 

 

 

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 – 

52/2019 Партија 12. 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: 

 

________________________________________________________ 

 

Датум рођења: 

________________________________________________________ 

 

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 12. 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  бр: 12                                                       

 

 

Куповина селективне грађе за фонд Народне библиотеке Србије 

-минус фонда- 

       1.  Одељење за археографију 

       1. Пергаментни глагољски рукописни лист са почетка 15. века 

            Одломак Статута или правила мирског братства 

            Цена: .................................. РСД 

         2. 3 листа Ортоиха првогласника (л. 111, 130, 197) издање Ђурђа Црнојевића, 

             довршен 4. јануара 1494. године на Цетињу. 

             Цена: ................................... РСД 

      

_________________________________________________________________________ 

 

     2. Одељење посебних фондова - Фонда старе, ретке и минијатурне     

           књиге  

          1. Богослужбена књига из периода 1804 – 1835. године 

              Цена: ..................................... РСД 

            2. Псалтир ( катизме, песме, изабрани псалми, устав), друга половина 18. века. 

              Цена: ..................................... РСД 

            3. Богослужбена књига Часослов, период 1762 - 1796. година.  

              Цена: ...................................... РСД 

             

______________________________________________________________________ 

    

 

 

 

                                                          Свега:    ................................................... дин.     

                                                      и словима: ........................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуде за јавну набавку 
добара/старе и ретке књиге за потребе реституције библиотечког фонда ЈНПП 52/2019  
 

 

                                                                                                               

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  52/2019    

 

                                                    ПАРТИЈА ________________  

 

 

 


