
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка 
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:

Народна библиотека Србије 

Скерлићева бр.1,Београд

www.nb.rs 

Култура

Добра

Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког фонда 
Народне библиотеке Србије, обликоване по партијама ЈНПП бр.52/2019

/



Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Остале информације:

У питању је грађа која најчешће постоји у само једном оригиналном примерку( нпр.рукописи 
и писма значајних личности наше културе ) или је изузетно ретка ( стара и ретка књига, мапе, 
географске карте, бакрорези из прошлих векова, прве објављене плоче, фотографије и 
албуми из 19 и прве половине 20 века)  
Када физичко лице понуди ову врсту грађе, библиотекар -руководилац одређене збирке, 
пише рецензију за сваку понуђену јединицу у којој даје библиографски опис, наводи све 
релевантне податке везане за њу, описује њено физичко стање, утврђује њену културно 
-историјсју вредност. 
Потом Комисија за откуп ове грађе НБС, састављена од експерата за одређене врсте грађе на 
основу рецензија процењује и одлучује да ли ће се и по којој цени купити понуђна грађа.

1. Срђан Стојанчев из Београда, ул.Заплањска бр.56а  
2. Едуард Нојман из Београда, ул. Интернационалних бригада бр. 43 
3. Горан Николић, из Опова, Станка Томановића бр.45   
4. Љубо Маринчић, из Београда, Бранка Момирова бр.9 
5. Саша Драшковић из Београда, ул. Грамшијева бр. 6а/8 
6. Ивана Жугић из Земуна, ул. Добановачка бр. 37 
7. Гордана Ерцег Сарајчић из Београда, ул. Милице Ракић бр. 12 
8. Гојко Вртунић из Београда, ул. Жарковачка бр. 7 
9. Витко Алекскић из Београда, ул. Борска бр. 38-а 
10. Мира Кун из Београда, ул. Студенски трг бр. 17/22 
11. Васил Мицевски из Београда, ул. Пожашка бр. 90 
12. Марко Миловановић из Београда, ул. Кнеза Милоша бр. 32 
  

/


