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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,
14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), члана 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број:
111 од 29.03.2017 године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 111/1 од
29.03.2017. године сачињена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
јавна набавка мале вредности добара – Набавка књига 1/2017
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Библиотека Вук Караџић
Адреса: Алексинац, улица Књаза Милоша бр.161, 18220 Алексинац
Интернет страница: www.albook.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности су добра - Набавка књига 1/2017
4. Предметна јавна набавка мале вредности обликована је у 3 (три) партије
5. Шифра из општег речника јавних набавки: 22113000-књиге за библиотеке
6. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
7. Контакт:
Лице за контакт: Сања Стаменковић
mail: cku.javnenabavke@gmail.com
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.ЈН-1/2017 су добра – књиге, према списковима и описима
добара-књиге за фонд библиотеке –22113000 – Књиге за библиотеке.
Шифра из општег речника јавних набавки: 22113000- књиге за библиотеке.
2. Партије
Набавка је обликована у 3 (три) партије, и то:
1. Партија 1- књиге за фонд библиотеке –22113000 – Књиге за библиотеке.
2. Партија 2- књиге за фонд библиотеке –22113000 – Књиге за библиотеке.
3. Партија 3- књиге за фонд библиотеке –22113000 – Књиге за библиотеке.
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III ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
- Партија 1

1.Нулти брпј-Умбертп Екп-1кпм
2.Авантуре Щерлика Хпмса-Артур Кпнан Дпјл-2 кпм
3.Дрска шеднпст-Нпра Рпбертс-4 кпм
4.Стаљинпва љубавница-Марек Халтер-4 кпм
5.Хрпнп кухиоа-Ана Ћубела-1 кпм
6.Снпви прпщлих времена-Хулија Наварп-2 кпм
7.На тајнпм задатку-Данијела Стил-4 кпм
8.Ђавп је дпщап пп свпје-Лащ Кеплер-2 кпм
9.Буђеое-Стивен Кинг-2 кпм
10.У правпм тренутку-Луси Рпбинспн-3 кпм
11.Шекајући Дпгпа-Марк.Б.Милс-2 кпм
12.П коиженпсти-Умбертп Екп-1 кпм
13.Бела кап снег-Сала Симука-1 кпм
14.Црна кап ебанпвина-Сала Симука-1 кпм
15.У хладнпм срцу-Карин Салвалађп-2 кпм
16.Украдена срећа-Миранда Беверли-Витмпр-2 кпм
17.Рпбин мпра да бира-Елена Кедрпс-1 кпм
18.Сашувај љубав-Ема Шејс-3 кпм
19.Без тебе-Мищел Биси-2 кпм
20.Ппљубац из Париза-Александра Пптер-2 кпм
21.Рембрантпвп пгледалп-Ким Деверп-2 кпм
22.Пстаните јаки-Ник Вујашић-1 кпм
23.Девпјка кпја је ппбедила ISIS-Фарида Халаф-2 кпм
24.Спулфппд за 365 дана-Жана Пплиакпв-1 кпм
25.Рпмантишнп ресетпваое-Жана Пплиакпв-1 кпм
26.Далекп пд разуздане гпмиле-Тпмас Харди-2 кпм
27.Трен неизбежнпг-Zorana Schultz-2 кпм
28.Лажљивци-Емили Лпкхарт-2 кпм
29.Припадащ мени-Часинда Вајлдер-2
30.Пшајне впјвпткиое-Елпиза Чејмс-2
31.Цветпви таме-Хестер Јанг-2 кпм
32.Щта дпнпси сутра-Сидни Щелдпн-2 кпм
33.Даме бирају-Трејси Щевалије-3 кпм
34.Впли ме,не впли ме-Ана Премпли-3 кпм
35.Крпфница-Чули Марфи-3 кпм
36.У срцу урагана-Дпрптеа Бентпн Френки-3 кпм
37.Vanilla sky-Зпрана Јпванпвић-1 кпм
38.Ппсе тебе-Чпчп Мпјес-2 кпм
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39.Са тпбпм је све мпгуће-Тпм Мишел-3 кпм
40.Алхемија дуще-Барбара де Анђелис-2 кпм
41.Девпјка из Бруклина-Гијпм Мусп-4 кпм
42.Црни лабуд-Ник Лаут-2 кпм
43.Не дај се (Мира Баоац)-Татјана Оежић-1 кпм
44.Летои брпдплпм-Кети Хппкинс-4 кпм
45.Путпваое крпз снпве-Гвендплим Впмак-1 кпм
46.Правила живпта-Клер Бидвел Смит-3 кпм
47.Истина у нама-Саща Арангп-2 кпм
48.Рандпра-М.Р.Кери-3 кпм
49.Кратак рез-Сандра Браун-2 кпм
50.Бпрнпв императпр-Рпберт Ладлам-2 кпм
51.Тајна црнпг зеца-Ив Шејс-2 кпм
52.Прељубница мекпг срца-Елајза Кенеди-2 кпм
53.На твпм длану-Гвинет Вилијамс-3 кпм
54.Ппследои дани кпндпра-Чејмс Грејди-2 кпм
55.Млади Щ.Хплмс:хладан кап стена-Ендру Лејн-1 кпм
56.Дете слпбпде-Чекс Милер-2 кпм
57.Кућа забправљене љубави-Лпрен Вилинг-2 кпм
58.Шпвек кпји није бип убица-Ханс Рпсенфелт и Мајкл Хјпрт-2 кпм
59.Тајна Атлантиде-А.Г.Риди-2 кпм
60.Нека друга жена-Тамара Кпен-2 кпм
61.Впдиш крпз живпт за паметне девпјшице-Сали Мпрган-3 кпм
62.Мудрпст живпта и смрти кпд Тплтека-Дпм Мигуел Руис-1 кпм
63.Италијанка-Ем Худ-2 кпм
64.I Belive in magic and love-Жана Пплиакпв-1 кпм
65.Невине лажи-Лијан Мпријарти-2 кпм
66.Птрпв прпщлпсти-Чпнатан Мур-2 кпм
67.Шудесна пптрага-Бруг Дејвис-3 кпм
68.ДИМ-Ден Вилета-1 кпм
69.Звезда падалица-Сттефани Клифпрд-1 кпм
70.На кпленима-Матс Плспн-2 кпм
71.Дпк нас смрт не растави-Аманда Квик-3 кпм
72.Драгуљарева кћи-Рефик Халид Карај-2 кпм
73.Мпј слатки живпт-Марија Жежељ-3 кпм
74.Харемске сузе-Рпберта Риш-2 кпм
75.Незаппслена-Лиса Пвенс-2 кпм
76.Ппследое збпгпм-Чејн Щемилт-2 кпм
77.Кад се немпгуће деси-Чуди Блум-3 кпм
78.Щекспиријенс-Милпщ Латинпвић-1 кпм
79.Дп крајоих граница-Нина Садпвски-2 кпм
80.Нпћ ми те узима-Дпнатп Каризи-2 кпм
81.Сутра и заувек-Нпра Рпбертс-3 кпм
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82.Живпт српских средопвекпвних владара:М.Краљевић и благп-Слпбпдан
Станищић-3 кпм
83.Кп нађе-оегпвп-Стивен Кинг-2 кпм
84.Живпт српских средопвокпвних владара-Урпщ Нејаки и тајна изгубљене
принцезе-Слпбпдан Станищић-3 кпм
85.Ефекат Маркп-Јуси Адлер-Плсен-2 кпм
86.Живпт српских средопвекпвних владара:Милпщ Пбилић и маш српске
ватре-Слпбпдан Станищић-3 кпм
87.Сада или никада-Ребека Дан-2 кпм
88.Икигаи-Франсеск Мираљез-1 кпм
89.Дневник црнпг ђавпла-Рпберт Витман и Дејвид Кини-2 кпм
90.Пдабрана-Кира Кес-1 кпм
91.Нек се игра заврщи-Нпа Хпли-2 кпм
92.Хиљадити спрат-Кетрин Макги-2 кпм
93.Мале Влпгерке:пнлине катастрпфа-Ема Мпс-4 кпм
94.Краљевска превара-Стив Бери-3 кпм
95.Љубав у Риму-Марк Лампрел-2 кпм
96.Браћа пп дущи-Далај-лама и Дезмпнд Туту-2 кпм
97.Збпгпм прпщлпсти-Деби Макпмбер-2 кпм
98.Пикаспва унука-Камиј Пбре-2 кпм
99.Какп дпживети стпту-Мајкл Грегер-1 кпм
100.Рлес у тами-Стејнар Брагјл-2 кпм
101.Све п мпјпј сестри-Ава Деларија-1 кпм
102.Хемишар-Стефани Мајер-3 кпм
103.Кец из рукава-Сандра Браун-3 кпм
104.Рпбин се свети-Елена Кедрпс-1 кпм
105.Пвде дплазе саоари-Имбплп Мбуе кпм -1
106.Мртва зпна-Стивен Кинг-2 кпм
107.Пущтам те-Клер Макинтпщ-2 кпм
108.Љубав има твпје пши-Дијегп Галдинп-3 кпм
109.Лице без имена-Сидни Щелдпн-4 кпм
110.Принцеза пд папира-Ерин Впт-3 кпм
111.Маска са Димитрпса-Ерик Амблер-2 кпм
112.Шпвек кпји је гледап жене-Ханс Рпсенфелт и Мајкл Хјпрт-2 кпм
113.Крава кпја је плакала и...-Ађан Брам-1 кпм
114.У свету Атлантиде-А.Г.Рипл-2 кпм
115.На црвенпм тепиху-Рпузи Никспн-2 кпм
116.Суща-Чејн Харпер-2 кпм
117.Маска за Димитрпса-Ерик Амблер-2 кпм
118.Кп је Алиса?-Т.Р.Ришмпнд-1 кпм
119.Ппнпвп свпја-Нпра Рпбертс-3 кпм
120-Девпјка у леду-Рпберт Бриндза-2 кпм
121.Скини ми звезде-Карин Ламбер-2 кпм
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122.Цалендар гирл-Пдри Карлау-1 кпм

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ЗА ПАРТИЈУ 1:
ПДВ _____ % ЗА ПАРТИЈУ 1 :
УКУПНО СА ПДВ-ОМ ЗА ПАРТИЈУ 1:

Партија 2

1.Нпћна щкпла-Наслеђе-К.Ч.Дперти-1 кпм
2.Нпћна щкпла-Расцеп-К.Ч.Дперти-1 кпм
3.Нпћна щкпла-Пдбрана-К.Ч.Дперти-1 кпм
4.Греј-Е.Л.Чејмс-1 кпм
5.Девпјка са бисернпм минђущпм-Трејси Щевалије-1 кпм
6.Риба на дрвету-Линда Малали Ханд-1 кпм
7.Једна нпћ-пбећаое-Чпди Елен Малпх-1 кпм
8.Пинк Пантер-Мпја затвпрска исппвест-Пшивера Ћиркпвић-1 кпм
9.Немаоићи-У име пца-Д.Стпјиљкпвић,В.Кецманпвић-1 кпм
10.Бити кап река-П.Кпељп-1 кпм
11.Плиме ппнпћи-деп први-Стивен Ерикспн-1 кпм
12.Плима ппмпћи-деп други-Стивен Ерикспн-1 кпм
13.Плпдпви на ветру-Трејси Щевалије-1 кпм
14.Щетоа за памћеое-Никплас Спаркс-1 кпм
15.Ппследоа Гетепва љубав-Мартин Валзер-1 кпм
16.Аги и Ема-Игпр Кпларпв-1 кпм
17.Лищена снпва-Чпзефина Анчелина-1 кпм
18.Прлпви ппнпвп лете-2 кпм
19.Све щтп ти никад нисам рекла-Селест Инг-1 кпм
20.Мпжда си тп била ти-Вари Макфарлејн-1 кпм
21.Црна ппрука-Патрища Кпрнвел-2 кпм
22.Бајка-Д.Ћпсић.1 кпм
23.Сибпла у пламену-Ч.С.А.Кпри-1 кпм
24.Игра змаја-Ј.Ф.Зендкер-4 кпм
25.Десет дана у „Исламскпј држави“-Ј.Тпденхефер-1 кпм
26.Спас 3-И.Бјелица-3 кпм
27.Крусп-Л.Зајлер-2 кпм
28.Дневник шуда Дуде Алапаше-Д.Бакић-1 кпм
29.Пфелијина муза-Р.Камерпн-2 кпм
30.Седам сестара-Л.Рајли-2 кпм
31.Празник безнашајнпсти-М.Кундера-2 кпм
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32.Летп крај језера-Х.Мекинпн-2 кпм
33.Пшај пд нане-С.Басара-1 кпм
34.Бубащвабе-Ј.Несбе-2 кпм
35.Најтингејл веј-С.Јанг-2 кпм
36.Безверје-И.Ивашкпвић-1 кпм
37.Рундек,између-А.Перкпвић-1 кпм
38.Дах живпта-П.Каланити-2 кпм
39.Коижевна раскрщћа-З.Аврампвић-2 кпм
40.Сусрет ппд непбишним пкплнпстима-В.Матијевић-2 кпм
41.Два гпппдина на пбали-М.Келмајер-1 кпм
42.Пбјасни ми-К.Гатен-2 кпм
43.Дущан Силни-Л.Мишета-2 кпм
44.Успех је у нама-Д.Јпванпвић-1 кпм
45.Пливер VII-А.Серб-2 кпм
46.П глади п љубави и слпбпди-З.Кубурпвић-3 кпм
47.101 приша п живптиоама-1 кпм
48.Један ппгрещан кпрак-М.Ппппвић-2 кпм
49.Другашије замищљена срећа-М.Леви-2 кпм
50.Црна коига кпрппрација-К.В.Лпбп-1 кпм
51.Летое тајне-Ч.Грин-1 кпм
52.На брегу кућа мала-Г.Стпјкпвић-2 кпм
53.Писма из Србије-Б.Љубенпвић-2 кпм
54.Али Хјуз има љубавни живпт,ппнекад-Ч.Мулен-1 кпм
55.Папина кћи-Д.Фп-2 кпм
56.Прпцеп у времену-Ч.Винтерспн-1 кпм
57.Једна нпћ-Пдбијаое-Ч.Е.Малпас-2 кпм
58.Ппвратак кући-Ј.Часи-2 кпм
59.Седам писама из Париза-С.Веран-2 кпм
60.Гпсппдин кпји није знап санс крит-С.Вељкпвић-2 кпм
61.Птица падавица-в.сТПЈИЉКПВИЋ-2 кпм
62.Клуб за вещаое-Т.Парспнс-2 кпм
63.Суђеое-Ч.Партеспн-2 кпм
64.Тужни шемпрес-А.Кристи-2 кпм
65.Ти и ја,Анђела-В.Арсенијевић-2 кпм
66.Какп да ппвећате интелигенцију свпје бебе-Г.Дпшан-2 кпм
67.Била једнпм једна...Пепељаста-М.Мејер-1 кпм
68.Месец у кавезу-С.Валде с-2 кпм
69.Кп сеје ветар-М.Лидерс-1 кпм
70.Емпципнални вампири на ппслу-А.Бернстин-1 кпм
71.Мица Мрдпрепић је нестала-Д.Медпуз-1 кпм
72.Мущкарац у грлуВ.Рудан-2 кпм
73.Ема Перпкљунић сасвим сама-Д.Медпуз-1 кпм
74.Љупка Пругпщапић у невпљи-Д.Медпуз-1 кпм
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75.Скривене слике-свеска 1-1 кпм
76.Дуоа Дугпбркић је птета-Д.Медпуз-1 кпм
77.Мпј саврщен свет-Т.Гејтс-Л.Пищпн-1 кпм
78.Скривене слике-свеска 2-1 кпм
79.Мали флаутиста-Е.Мане-3 кпм
80.Истприја тајних служби-пд фарапна дп НСА-В.Кригер-1 кпм
81.Вила Америка-Л.Клаусман-1 кпм
82.Ппсле љубави-Е.Фелдман-2 кпм
83.Пни-Ч.Сабљакпвић-1 кпм
84.Удпвица-Ф.Бартпн-2 кпм
85.Ппла света-Ч.Аберкрпмби-2 кпм
86.Писмп-К.Хјуз-2 кпм
87.Напиљски диплпмата-М.Лигупри-2 кпм
88.Сви нащи живпти-Л.Барнет-1 кпм
89.Седам мпра и три пкеана-Ј.Димитријевић-1 кпм
90.Путпваое у Мали Дриблинг-Б.Брајспн-1 кпм
91.Стп слушајева-Д.Хармс-1 кпм
92.Бајке Ханса Кристијана Андерсена-1 кпм
93.Тебе желим-Ђ.Флешер-1 кпм
94.У двпрани снпва-А.Кари-2 кпм
95.Крадљивац луридијума-Б.Пирс-3 кпм
96.Даркнет-У дигиталнпм ппдземљу-Ч.Бартлет-1 кпм
97.Нпћна щкпла-Заврщница-К.Ч.Дпбрти-2 кпм
98.Пщтри предмети-Ч.Флин-2 кпм
99.Бахпва спбарица-А.Г.Руфп-3 кпм
100.Ппклпни ми Париз-П.Арди-2 кпм
101.Андрићева лествица ужаса-С.Басара-1 кпм
102.Убити змаја-Л.Г.В.Пещпн-1 кпм
103.Кућа пд спли-М.Петрпвић-2 кпм
104.Дп ппнпвнпг сусрета-Д.Чефриз-1 кпм
105.Трамп-Цела приша-М.Крејнищ-1 кпм
106.Виза за небп-В.Булић-2 кпм
107.Демпн щкплске библиптеке-М.Банићевић-2 кпм
108.Шувар ватре-Д.Манпјлпвић-2 кпм
109.10% шпвек-А.Кплин-1 кпм
110.Шестпскпс-И.Златкпвић-2 кпм
111.Силицијумска дплина-К.Кезе-1 кпм
112.Тајне прише-М.Нпвакпвић-2 кпм
113.Вплети у Бепграду-И.Щтрљић-1 кпм
114.Срећпм,млекп-К.Ридл-1 кпм
115.Бпг ми је сведпк-М.Цитас-1 кпм
116.Сестре Рпманпве-Х.Рапаппрт-2 кпм
117.Светилищта и надалищта-Н.Тпмић-2 кпм
Page 10 of 40

118.Ппхвала несавременпсти-Есеј-М.Лпмпар-1 кпм
119.Убити Лепнарда да Виншија-К.Галбес-1 кпм
120.Злп ппд Сунцем-А.Кристи-2 кпм
121.Девпјка из Бпстпна-А.Дајамант-2 кпм
123.Записи са Дунавскпг песка-С.В.Јанкпвић-2 кпм
124.Плес са тигрпм-Л.Рајт-3 кпм
125.Немаоићи-Два прла-Д.Стпјиљкпвић-4 кпм
126.Нпх архангела-В.Арсић-2 кпм
127.Кад мпзак прави глуппст-Д.Барнет-1 кпм
128.Па кап-В.Табащевић-1 кпм
129.Гранишни слушај-Б.Ђпкпвић-1 кпм
130.Ударип ме пубертет у главу-Р.Такариш-2 кпм
131.Беби Бричет Чпунс-Х.Филдинг-2 кпм
132.Стаљинпва кћи-Р.Саливан-2 кпм
133.Плазна Плазматишарница-1 кпм
134.Заслужена убиства-П.Свпнспн-1 кпм
135.Ппклада века-М.Луис-1 кпм
136.Неверпватни мприс и оегпви щкплпвани глпдари-Т.Пракет-1 кпм
137.Види ме-Н.Спаркс-4 кпм
138.Једна нпћ-Разрещеое-Ч.Е.Малпас-2 кпм
139.Срећа је кад вплищ,а не кад си впљен-Ж.Кпрплија-1 кпм
140.Виспке планине Ппртугалије-Ј.Мартел-1 кпм
141.Пет углпва-М.В.Љпса-2 кпм
142.Пплиција-Ј.Несбе-2 кпм
143.Щпијунка-П.Кпељп-2 кпм
144.Щангајска принцеза-Д.Шен-3 кпм
145.Какакраљ-С.Драгпјевић-1 кпм
146.Марта Смарт и Ващар загпнетки-У.Петрпвић-4 кпм
147.Мирис неба-И.Бјелица-4 кпм
148.Тринаести Зец и Свевидеће пкп-Т.Рип-1 кпм
149.Коига лишних прпмена-И.Кузманпвић-1 кпм
150.Петар Велики:Оегпв живпт и свет-I тпм-Р.К.Меси-1 кпм
151.Петар Велики:Оегпв живпт и свет-II тпм-Р.К.Меси-1 кпм
152.Љубав малим слпвима-Ф.Мираљес-1 кпм
153.Превејане прише-Ч.Метјуз-1 кпм
154.Мпје све на свету-К.Марщ-1 кпм
155.Ппследои сведпци-С.А.Алексијевиш-2 кпм
156.Дрвп лажи-Ф.Хардинг-4 кпм
157.Прптив двпструшне уцене-С.Жижек-1 кпм
158.Рибари-Ш.Пбипма-1 кпм
159.Девпјке-Е.Клајн-1 кпм
160.Пригинални-А.Грант-1 кпм
161.Тихи људи-С.Крејн-1 кпм
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162.Равнптежа-С.Слапщак-1 кпм
163.Кућа на ивици нпћи-К.Банер-3 кпм
164.Ухвати звезду падалицу-Д.Михаилпвић-1 кпм
165.Математика у свакпдневнпм живпту-К.Дресер-2 кпм
166.Присутнпст-Е.Кади-1 кпм
167.Замка-М.Рабе-1 кпм
168.Седам кратких лекција из физике-К.Рпвели-2 кпм
169.Малтерегп-Коига прва:Рубикпва стплица-М.Щелић-1 кпм
170.Букет за мпју Впљену-М.Сајмпн-1 кпм
171.Жена-С.Милпјкпвић-1 кпм
172.Трагпвима срца-К.Чпнспн-1 кпм
173.Укус ппљубца прелепе Щардпне-Х.Хејфпрд-1 кпм
174.Тражи се прави мущкарац-Т.Д.Чпунс-1 кпм
175.Лука спаса-А.Греј-1 кпм
176.Сусрет са судбинпм-Д.Ландин-1 кпм
177.Укус ппљупца нестащне Мерлп-Х.Хејфпрд-1 кпм
178.Укус ппљупца занпсне Спвиопн-Х.Хејфпрд-1 кпм
179.Гласница-Б.Д.Бенедикт-3 кпм
180.Паралелни свет-Б.Д.Бенедикт-2 кпм
181.Гнуснп-Д.Симпнс-2 кпм
182.Алма Малер-С.Димпски-1 кпм
183.Фантпм са далекпг пстрва-Г.Мекмилан-1 кпм
184.Била једнпм једна Црвена-М.Мејер-1 кпм
185.Јуда-А.03-2 кпм
186.Камиј-П.Леметр-1 кпм
187.Планине Парнаса-Ш.Милпщ-1 кпм
188.Пвп је мпја свемирска авантура-К.Чач-1 кпм
189.Ппшелп је у Паризу-К.Кели-1 кпм
190.Мпждани удар-Впдиш за превенцију-1 кпм
191.Краљ Милутин-Л.Мишета-2 кпм
192.Педагпщки вампири и анђели-Р.Ппппв-1 кпм
193.Спфија у канчама смпра-Р.Ппппв-1 кпм
194.Најлепща у щкпли-Р.Ппппв-1 кпм
195.Астрплпщки впдиш за слпмљена срца-С.Цука-1 кпм
196.Велишанствена коига п живптима-Т.Чекспн-1 кпм
197.Велишанствена коига п динпсаурусима-Т.Чекспн-1 кпм
198.Зпвем се Мама-Ј.Греганпвић-2 кпм
199.Кибицфенстер-Д.Петришић-1 кпм
200.Пећина-Ж.Сарамагп-2 кпм
201.Реши на мпм длану-Г.Гласферд-1 кпм
202.Твпј анђеп шувар-М.Б.Мпјсилпвић-4 кпм
203.Стаклени престп-С.Ч.Мас-2 кпм
204.Пщтрица бријаша-В.С.Мпм-2 кпм
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205.Велика ватра-Б.Гаруфи-1 кпм
206.Улишна академија-Л.Ристпвски-1 кпм
207.Коига п мени-И.Кузманпвић-2 кпм
208.Српски витещки кпд-М.Алексић-1 кпм
209.Жеља да се буде кап сви други-Ф.Пикплп-1 кп
210.Варљива девпјка-П.Кпста-1 кпм
211.Стплеће у Алентежу-Ж.Сарамагп-2 кпм
212.Дубпки пад-А.Вендеберг-1 кпм
213.Хрпника настранпсти-Д.Микља-2 кпм
214.Јулијан-И.Иваои-2 кпм
215.Незнанац у Кпрнвплу-Л.Феник-2 кпм
216.Имате ли Рщума-Љ.Рщумпвић-3 кпм
217.Збирка занимљивпсти-Живптиое-В.Иган-1 кпм
218.Збирка занимљивпсти-Динпсауруси-П.Шизман-1 кпм
219.Акваријум-А.Каргашин-1 кпм
220.Свет у пламену-Б.Мпнферат-1 кпм
221.Слушај Бремен-Д.Великић-2 кпм
222.Накпн ппследоег плеса-1 кпм
223.Загпнетна наруквица Артура Пепера-Ф.Патник-1 кпм
224.Принцеза Кмеза-С.Прерадпвић-1 кпм
225.Лек за слпмљенп срце-Ана Бел-4 кпм
226.Весила вещтица Ника-Л.Стпјанпвић-1 кпм
227.Ппла рата-Ч.Аберкпмби-2 кпм
228.Прпфеспри смрти 1-Нпсаши кпвшега-Д.Лушић-2 кпм
229.Шпвек пп имену Уве-Ф.Бакман-2 кпм
230.Велика коига приша п живптиоама-група аутпра-1 кпм
231.Ја,Алекс Крпс-Ч.Патерспн-4 кпм
232.Ина-Крста Ппппвски-1 кпм
233.Берлин Александерплац-А.Деблин-2 кпм
234.Еврппска унија-птуђена држава-В.А.Кпрпнакис-1 кпм
235.Фптеља на Сени-А.Малуф-1 кпм
236.А пнда су нестали-К.Ерикспн-2 кпм
237.Тихп теше Мисисипи-В.Табащевић-1 кпм
238.Шувари казашке ивице-Љ.Арсић-2 кпм
239.Гпсппђа Енгелс-Г.Макреј-1 кпм
240.Драгпцена-М.делпс Сантпс-2 кпм
241.Затвпренп прекп зиме-Ј.Л.Хпрст-2 кпм
242.Науши да прпграмиращ-М.Вајнрајт-3 кпм
243.Драган Гага Никплић-Гпсппдин мангуп-група аутпра-2 кпм
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УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ЗА ПАРТИЈУ 2:
ПДВ _____ % ЗА ПАРТИЈУ 2 :
УКУПНО СА ПДВ-ОМ ЗА ПАРТИЈУ 2:

- Партија 3
1. Да пукнеш од смеха – Животиње – 5 ком.
2. Да пукнеш од смеха – Питалице – 5 ком.
3. Да пукнеш од смеха – Породица – 5 ком.
4. Да пукнеш од смеха – Чак Норис – 5 ком.
5. Кад прича причу прича – В. Видојковић – 2 ком.
6. Монструми су забавни – Џ. Ло Борик – 2 ком.
7. Алис између две ватре – Џ. Кертин – 2 ком.
8. Алис и Метан заувек – Џ. Кетрин – 2 ком.
9. Алис прискаче у помоћ – Џ. Кетрин – 2 ком.
10. Сламната колиба – Ц. Венсјуем -1 ком.
11. С њим и без њега – З. Зеварт - 1 ком.
12. Сјај звезда на плафону – Ј. Тидел - 1 ком.
13. Дај ми крила један круг – Владимир Андрић - 1 ком.
14. Длаковук – Д. Матицки - 1 ком.
15. Једнорог – Д. Матицки - 1 ком.
16. Да пукнеш од смеха - Црни! - 5 ком.
17. Да пукнеш од смеха -Дууугачки! -5 ком.
18. Да пукнеш од смеха - Перица (и Јовица) -5 ком.
19. Да пукнеш од смеха - Школа - 5 ком.
20. Фризуре за девојчице -1 ком.
21. Најлепше шаре за нокте -1 ком.
22. Лето када сам научила да летим - Ј. Петровић -3 ком.
23. Гејмери - О. Ушман - 1 ком.
24. Неко те посматра - О. Ушман -1 ком.
25. Дечак из леда - Г. Згардоли -1 ком.
26. Браћа металци -А. Халме - 1 ком.
27. Уметност невиђено ниских очекивања - О. Аспчерн - 1 ком.
28. Ми остали само живимо овде - П. Нес - 1 ком.
29. Шекспир за залјублјене - А.Перс -1 ком.
30. Ниче за особе под стресом - А.Перс -1 ком.
31. Дијета за тинејџерке -Ј. Јорга - 1 ком.

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ЗА ПАРТИЈУ 3:
ПДВ _____ % ЗА ПАРТИЈУ 3:
УКУПНО СА ПДВ-ОМ ЗА ПАРТИЈУ 3:
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IV
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин
дефинисан у следећој табели, и то:
Р.бр

1.

2.

3.

4.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Да је регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач.
1) ЗЈН);
Да он и његов законски заступник није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1.
тач. 2) ЗЈН);
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да
нема забрану обављања делатности која је на снази
у време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

НАЧИН
ДОКАЗИВАЊА
ИЗЈАВА (Образац 5. у
поглављу VI ове конкурсне
документације),
којом
понуђач
под
пуном
материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује
да испуњава услове за
учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. ст. 1. тач.
1) до 4) и став 2. ЗЈН,
дефинисане
овом
конкурсном
документацијом

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у
табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са
чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у
поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане
овом конкурсном документацијом.
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 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ
подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне
услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове
конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном,
примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене
доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или
појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,,
односно извод из одговарајућег регистра.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности
редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења
Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује
да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и
кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције
Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене
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евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта
законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује 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 (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у
табеларном приказу обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у
поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1.
тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, и то:
- доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у
регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је
јавно доступан на интернет страници АПР - www. apr.gov.rs
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач_______________________________________________________________у
поступку јавне набавке мале вредности добара – Набавка књига 1/2017
за потребе Библиотеке Вук Караџић из Алексинца, испуњава све услове из чл. 75. и 76.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
 Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан
у одговарајући регистар;
 Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
 Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности,
која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
 Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране
државе када има седиште на њеној територији);
 Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који
начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана
75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

Page 18 of 40

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач ______________________________________________________________
[навести назив подизвођача]
у поступку јавне набавке добара– Набавка књига 1/2017 за потребе Библиотеке Вук
Караџић из Алексинца ЈНМВ 1/2017, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст.
1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ
2. ЗАКОНА

У складу са чланом 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач_________________________________________________________________у
поступку јавне набавке мале вредности добара – Набавка књига 1/2017
за потребе Библиотеке Вук Караџић из Алексинца, поштује обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и да je ималац ауторских права интелектуалне својине.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда треба да буде састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико је одређени документ на страном
језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог
документа на српски језик.
2. Начин на који понуда мора да буде сачињена
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:
Библиотека Вук Караџић, Алексинац, улица Књаза Милоша бр. 161, 18220 Алексинац,
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности - Набавка књига 1/2017
за потребе Библиотеке Вук Караџић (За партију број _____назначити број партије )
- НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
07.04.2017. године до 12 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум пријема понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи:








Образац понуде (Образац 1);
Образац спецификације (Образац 2);
Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);
Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
Модел уговора;
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3. Партије
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора
обухвати најмање једну целу партију. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли
понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије. У случају
понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да
може оцењивати за сваку партију посебно.

да
се
да
се

Докази из чл. 75. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више
партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити
достављени у једном примерку за све партије.
4. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. Начин измене, допуне и опозива понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Јавна библиотека
Вук Караџић, Алексинац, улица Књаза Милоша бр. 161, 18220 Алексинац, са назнаком:
,,Измена за јавну набавку мале вредности - Набавка књига 1/2017 за потребе
Библиотеке Вук Караџић (За партију број _____назначити број партије ) - НЕ
ОТВАРАТИ”,
или
„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности - Набавка књига 1/2017 за
потребе Библиотеке Вук Караџић (За партију број ______назначити број партије ) НЕ ОТВАРАТИ”,
или
„Опозив за јавну набавку мале вредности - Набавка књига 1/2017 за потребе
Библиотеке Вук Караџић (За партију број _____назначити број партије ) - НЕ
ОТВАРАТИ”,
или
„Измена и допуна за јавну набавку мале вредности - Набавка књига 1/2017 за
потребе Библиотеке Вук Караџић (За партију број ____назначити број партије ) НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
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6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, као заједничку понуду или подноси понуду са
подизвођачем.
7. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе
да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке
који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који обавезно садржи податке о:
1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2. Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор.
3. Понуђачу који ће издати рачун;
4 Рачуну на који ће бити вршена плаћања;
5. Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Носилац посла је дужан да:
1. На Обрасцу понуде наведе опште податке о свим понуђачима из групе понуђача;
2. За сваког од понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова у
складу са чланом 80. Закона.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
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9. Начин и услови плаћања и друге околности од којих зависи прихватљивост
понуде
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:
Рок плаћања не може бити краћуи од 15 ни дужиод 45 дана у складу са Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник
РС” бр. 119/12 и 68/15)].
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
9.3. Захтев у погледу места испоруке добара
Место испоруке: F-co просторије Наручиоца - Јавна библиотека Вук Караџић,
Алексинац, улица Књаза Милоша бр. 161, 18220 Алексинац.
Предметна добра морају бити упакована, у амбалажи и на начин који је прописан за ову
врсту добара и који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при
утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу.
9.4. Захтев у погледу рока испоруке
Понуђач се обавезује да испоручује предметна добра након договора са наручиоцем, а
најкасније у року од 7 дана од позива наручиоца.
10. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине,
заштити при запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење
уговора о јавној набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства
надлежног за финансије.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству надлежном за пољопривреду и заштиту животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
надлежном за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
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12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца:
Библиотека Вук Караџић, Алексинац, улица Књаза Милоша бр. 161, 18220 Алексинац
или путем електронске поште на cku.javnenabavke@gmail.com тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана
пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатне
информације или појашњења конкурсне документације“
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
13. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код
понуђача односно његовог подизвођача
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (у складу са чланом 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
14. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на
списку негативних референци
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за
предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом
понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда
наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро
извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора са ПДВ-ом,
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са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење
посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
15. Врста критеријума за доделу уговора
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
16. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора
у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најниже понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења
понуде.
17. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
18. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
19. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно Наручиоцу, електронском
поштом на: cku.javnenabavke@gmail.com , или препорученом пошиљком са
повратницом на адресу: Библиотека Вук Караџић, Алексинац, улица Књаза
Милоша бр. 161, 18220 Алексинац. 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, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
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. У том случају подношења
захтева за заштиту права долази до застоја 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 5 (пет) дана од дана пријема одлуке.
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца
предузете у поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли
бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда,
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца
за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног
захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу
у изнoсу од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања
понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на
број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту
права, сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права, корисник: буџет Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама 138 - 167. Закона.
22. Рок у којем ће бити закључен уговор
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор
у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана
149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити
уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са
чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Page 27 of 40

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

За партију 1
Понуда бр __________ од _______2017. године за јавну набавку мале вредности добара
– Набавка књига 1/2017 за потребе Библиотеке Вук Караџић – партија 1
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

Page 28 of 40

За партију 2
Понуда бр __________ од _______2017. године за јавну набавку мале вредности добара
– Набавка књига 1/2017 за потребе Библиотеке Вук Караџић – партија 2
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
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За партију 3
Понуда бр __________ од _______2017. године за јавну набавку мале вредности добара
Набавка књига 1/2017 за потребе Библиотеке Вук Караџић – партија 3
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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Понуђачи су у обавези да попуне модел уговора за сваку партију посебно за коју
конкуришу
VII МОДЕЛ УГОВОРА –партија 1
ЈАВНА БИБЛИОТЕКА ВУК КАРАЏИЋ
КЊАЗА МИЛОША 161
Број:
Алексинац:
УГОВОР О КУПОВИНИ КЊИГА

Закључен између:
1. Библиотека Вук Караџић (у даљем тексту КУПАЦ) коју заступа директор Синиша
Голубовић сa једне стране,
Адреса: Алексинац, ул. Књаза Милоша бр. 161, 18220 Алексинац
ПИБ: 100304998
Матични број: 17029371
и
2. _______________________________________________________ (у даљем тексту
ПРОДАВАЦ) кога заступа ____________________________________________________
са друге стране
Адреса: _____________________________________________________
ПИБ: ____________________
Матични број: ______________
Текући рачун: ___________________
Контакт телефон/факс: ________________
Члан 1.
Предмет овог уговора је куповина књига за потребе Купца за у складу са
спроведеним
поступком јавне набавке мале вредности Набавка књига 1/201 за партију број 1 .
Саставни део овог уговора је понуда понуђача_____________, бр. _________ од
___________ године,.
Члан 2.
Уговорена цена је фиксна, у складу са прихваћеном понудом и најниже
понуђеном ценом, као критеријумом набавке. Укупна цена понуде без ПДВ-а износи
__________ РСД, а са обрачунатим ПДВ-ом износи __________ РСД.
Члан 3.
Купац се обавезује да ће плаћање извршити у року од__________дана од дана
испоруке добара и службеног пријема рачуна.
Начин плаћања је вирмански на текући рачун Продавца.
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Члан 4.
Продавац гарантује купцу за квалитет испоручене робе.
Понуђач се обавезује да испоручује предметна добра у року од _____________ дана,
а најкасније у року од 7 дана од писаног позива наручиоца.
Место испоруке добара из чл. 1. овог Уговора јесте Библиотека Вук Караџић,
Алексинац, улица Књаза Милоша бр. 161, 18220 Алексинац.
Предметна добра морају бити упакована, у амбалажи и на начин који је прописан за
ову врсту добара и који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при
утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу.
Члан 5.
Сва обавештења, захтеви, инструкције или друга саопштења за коју уговорне
стране сматрају да су неопходна за благовремено и савесно извршавање преузетих
обавеза, морају бити предата другој уговорној страни у писаној форми, електронском
облику, факсом или препорученом поштом са повратницом.
Члан 6.
Све евентуалне измене, допуне као и раскид овог уговора могу се вршити у
писаној форми уз обострану сагласност уговорних страна.
Члан 7.
Овај уговор се закључује на период до испоруке предметних добара и примењује
од дана потписивања од стране овлашћених лица.
Члан 8.
Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора, уговорне стране
ће решавати споразумно, у противном надлежан је Привредни суд у Нишу.
Члан 9.
За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 10.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих свака
уоворна страна задржава по 2 (два) примерка.

ПРОДАВАЦ:

КУПАЦ:
ДИРЕКТОР,
Синиша Голубовић

________________
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Понуђачи су у обавези да попуне модел уговора за сваку партију посебно за коју
конкуришу
VII МОДЕЛ УГОВОРА –партија 2
ЈАВНА БИБЛИОТЕКА ВУК КАРАЏИЋ
КЊАЗА МИЛОША 161
Број:
Алексинац:
УГОВОР О КУПОВИНИ КЊИГА

Закључен између:
1. Библиотека Вук Караџић (у даљем тексту КУПАЦ) коју заступа директор Синиша
Голубовић сa једне стране,
Адреса: Алексинац, ул. Књаза Милоша бр. 161, 18220 Алексинац
ПИБ: 100304998
Матични број: 17029371
и
2. _______________________________________________________ (у даљем тексту
ПРОДАВАЦ) кога заступа ____________________________________________________
са друге стране
Адреса: _____________________________________________________
ПИБ: ____________________
Матични број: ______________
Текући рачун: ___________________
Контакт телефон/факс: ________________
Члан 1.
Предмет овог уговора је куповина књига за потребе Купца за у складу са
спроведеним поступком јавне набавке мале вредности Набавка књига 1/2017 за
партију број 2 .
Саставни део овог уговора је понуда понуђача_____________, бр. _________ од
___________ године,.
Члан 2.
Уговорена цена је фиксна, у складу са прихваћеном понудом и најниже
понуђеном ценом, као критеријумом набавке. Укупна цена понуде без ПДВ-а износи
__________ РСД, а са обрачунатим ПДВ-ом износи __________ РСД.
Члан 3.
Купац се обавезује да ће плаћање извршити у року од__________дана од дана
испоруке добара и службеног пријема рачуна.
Начин плаћања је вирмански на текући рачун Продавца.
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Члан 4.
Продавац гарантује купцу за квалитет испоручене робе.
Понуђач се обавезује да испоручује предметна добра у року од _____________ дана,
а најкасније у року од 7 дана од писаног позива наручиоца.
Место испоруке добара из чл. 1. овог Уговора јесте Библиотека Вук Караџић,
Алексинац, улица Књаза Милоша бр. 161, 18220 Алексинац.
Предметна добра морају бити упакована, у амбалажи и на начин који је прописан за
ову врсту добара и који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при
утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу.
Члан 5.
Сва обавештења, захтеви, инструкције или друга саопштења за коју уговорне
стране сматрају да су неопходна за благовремено и савесно извршавање преузетих
обавеза, морају бити предата другој уговорној страни у писаној форми, електронском
облику, факсом или препорученом поштом са повратницом.
Члан 6.
Све евентуалне измене, допуне као и раскид овог уговора могу се вршити у
писаној форми уз обострану сагласност уговорних страна.
Члан 7.
Овај уговор се закључује на период до испоруке предметних добара и примењује
од дана потписивања од стране овлашћених лица.
Члан 8.
Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора, уговорне стране
ће решавати споразумно, у противном надлежан је Привредни суд у Нишу.
Члан 9.
За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 10.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих свака
уоворна страна задржава по 2 (два) примерка.

ПРОДАВАЦ:

КУПАЦ:
ДИРЕКТОР,
Синиша Голубовић

________________

Page 36 of 40

Понуђачи су у обавези да попуне модел уговора за сваку партију посебно за коју
конкуришу
VII МОДЕЛ УГОВОРА –партија 3
ЈАВНА БИБЛИОТЕКА ВУК КАРАЏИЋ
КЊАЗА МИЛОША 161
Број:
Алексинац:
УГОВОР О КУПОВИНИ КЊИГА

Закључен између:
1. Библиотека Вук Караџић (у даљем тексту КУПАЦ) коју заступа директор Синиша
Голубовић сa једне стране,
Адреса: Алексинац, ул. Књаза Милоша бр. 161, 18220 Алексинац
ПИБ: 100304998
Матични број: 17029371
и
2. _______________________________________________________ (у даљем тексту
ПРОДАВАЦ) кога заступа ____________________________________________________
са друге стране
Адреса: _____________________________________________________
ПИБ: ____________________
Матични број: ______________
Текући рачун: ___________________
Контакт телефон/факс: ________________
Члан 1.
Предмет овог уговора је куповина књига за потребе Купца за у складу са
спроведеним поступком јавне набавке мале вредности Набавка књига 1/2017 за
партију број 3 .
Саставни део овог уговора је понуда понуђача_____________, бр. _________ од
___________ године,.
Члан 2.
Уговорена цена је фиксна, у складу са прихваћеном понудом и најниже
понуђеном ценом, као критеријумом набавке. Укупна цена понуде без ПДВ-а износи
__________ РСД, а са обрачунатим ПДВ-ом износи __________ РСД.
Члан 3.
Купац се обавезује да ће плаћање извршити у року од__________дана од дана
испоруке добара и службеног пријема рачуна.
Начин плаћања је вирмански на текући рачун Продавца.
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Члан 4.
Продавац гарантује купцу за квалитет испоручене робе.
Понуђач се обавезује да испоручује предметна добра у року од _____________ дана,
а најкасније у року од 7 дана од писаног позива наручиоца.
Место испоруке добара из чл. 1. овог Уговора јесте Библиотека Вук Караџић,
Алексинац, улица Књаза Милоша бр. 161, 18220 Алексинац.
Предметна добра морају бити упакована, у амбалажи и на начин који је прописан за
ову врсту добара и који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при
утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу.
Члан 5.
Сва обавештења, захтеви, инструкције или друга саопштења за коју уговорне
стране сматрају да су неопходна за благовремено и савесно извршавање преузетих
обавеза, морају бити предата другој уговорној страни у писаној форми, електронском
облику, факсом или препорученом поштом са повратницом.
Члан 6.
Све евентуалне измене, допуне као и раскид овог уговора могу се вршити у
писаној форми уз обострану сагласност уговорних страна.
Члан 7.
Овај уговор се закључује на период до испоруке предметних добара и примењује
од дана потписивања од стране овлашћених лица.
Члан 8.
Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора, уговорне стране
ће решавати споразумно, у противном надлежан је Привредни суд у Нишу.
Члан 9.
За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 10.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих свака
уоворна страна задржава по 2 (два) примерка.

ПРОДАВАЦ:

КУПАЦ:
ДИРЕКТОР,
Синиша Голубовић

________________

Page 38 of 40

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____________________________
________________________________________________________, доставља
износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

укупан

ИЗНОС ТРОШКА У
ДИНАРИМА

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.
Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно

Датум:_________

М.П.

Потпис понуђача
__________________________
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У
складу
са
чланом
____________________________________________

26.

Закона,

_________________________________________________________________ даје:
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности добара – Набавка књига 1/2017 за потребе
јавне библиотеке Вук Караџић поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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