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На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15
и  68/15),  чл.  6.  Правилника  о  обавезним  елементима  конкурсне  документације  у
поступцима јавних набавки и  начину доказивања испуњености  услова  („Сл.  гласник
РС” бр. 29/2013),  одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 01-
217/2015 од 06.11. 2015. године, и решења о образовању комисије за јавну набавку број
01-52 од 14. 02. 2014. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности – књиге за библиотеку 
ЈН бр. 7/2015 

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 4

III

Врста, спецификација, квалитет, количина, опис добара,
место испоруке

25

IV

Услови за учешће у поступку и упутство како се доказује
њихова испуњеност 25

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду
28

VI Образац понуде 35
VIII Модел уговора 46

У VI  поглављу се  налазе  следећи обрасци:  општи подаци о понуђачу  (1),  подаци о
подизвођачу (2), подаци о понуђачу у заједничкој понуди (3), споразум као саставни део
заједничке понуде (3а),  изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. Закона о
јавним набавкама у поступку јавне набавке мале вредности (4),  изјава подизвођача о
испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама у поступку јавне набавке
мале вредности (5), изјава понуђача у складу са чланом 75. став  2. Закона о јавним
набавкама (6), изјава о независној понуди (7), спецификација трошкова (8) и понуда (9).

ОВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ИМА УКУПНО 47 СТРАНА.
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

I 1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Народна библиотека ,,Свети Сава“ 
Адреса: Љубићка 1, Аранђеловац
Интернет страница  www  .  biblioteka  -  arandjelovac  .  rs 

I.2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка бр. ЈН 7/2015 – књиге за бибилиотеку, се спроводи у поступку
јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се
уређују јавне набавке.

I 3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈН 7/2015 су добра – књиге за библиотеку

I 4 Контакт (лице или служба) 
Лице  за контакт: Владимир Тимотијевић
Е - mail адреса: biblsvsava  @  mts  .  rs 

I 5.Подаци о начину,месту и роковима за подношење понуда
Начин  и  место  подношења  понуда:  Понуде  са  припадајућом  документацијом
достављају  се  у  затвореној  и  запечаћеној  коверти  на  адресу  наручиоца: Народна
библиотека  ,,Свети Сава“, Љубићка 1, 34300 Аранђеловац,  са обавезном назнаком
на  коверти:  ,,НЕ  ОТВАРАТИ  – конкурсна  документација  за  јавну  набавку  бр.
ЈН7/2015“,  поштом или лично  доставити на адресу Библиотеке. На полеђини коверте
обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за
контакт и e-mail.
Последњи дан рока,  односно датум и сат за подношење понуда: Рок  подношење
понуда је 19. новембар 2015. године у 12 часова.
Последице  пропуштања рока  одређеног  за  подношење понуда:  Понуда  која  буде
примљена  након  датума  и  сата  одређеног  за  подношење  понуда  сматраће  се
неблаговременом.

I 6. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину
подношења пуномоћја
Место отварања понуда:  Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама  Народне
библиотеке ,,Свети Сава“ у Аранђеловцу, ул. Љубићка 1.
Дан и сат отварања понуда:  Понуде ће се отварати 19. новембар 2015. године у 13
часова.
Време  и  начин  подношења  пуномоћја:  Отварању  понуда  могу  присуствовати  сва
заинтересована  лица.  Представници  понуђача  морају  имати  потписано  и  оверено
овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку  пре отварања понуда. Време
подношења пуномоћја је 19. новембар 2015. од 12 до 13 часова.

I 7.  Обавештење о  року  у  коме ће  наручилац донети одлуку о  додели уговора:
Одлука о избору најповољније понуде, са образложењем, донеће се у року од 2 дана од
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дана  јавног  отварања  понуда  и  биће  достављена  у  року  од  3  (три)  дана  од  њеног
доношења свим понуђачима.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

II 1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈН 7/2015 су добра – књиге за библиотеку. Назив из општег
речника набавке 22113000 - књиге за библиотеке.

II 2. Партије
Предметна јавна набавка је обликована у 9 (девет) партија.

ПАРТИЈА I – БЕЛЕТРИСТИКА ЗА ДЕЦУ И ОДРАСЛЕ

1)   ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
Седиште понуђача (место, улица и број):
ПИБ број понуђача:
Име особе за контакт:
Одговорно лице понуђача (потписник уговора):
Телефон понуђача:
Електронска пошта понуђача:
Текући рачун и назив пословне банке понуђача:

Матични број понуђача:
Претежна шифра делатности понуђача:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИМО (заокружити начин подношења понуде):
       а) самостално;                             б) као заједничку понуду;           в) као понуду са подизвођачем
3)  Рок  важења  понуде  је  _______  дана  од  дана  отварања  понуде  (минимум  30  дана  од  дана
отварања понуде).
4) Број понуде понуђача:               

        

Р.бр.

БЕЛЕТРИСТИКА ЗА ДЕЦУ И ОДРАСЛЕ
Бр.

ком.

Укупна
цена без
ПДВ-а у

РСД

Укупна
цена са

ПДВ-ом у
РСД

 
Наслов Аутор

1 Казна за грех- Ноћ када су
дошли сватови

Јелена Бачић 
Алимпић

3

2 Иди постави стражара Харпер Ли 2
3 Мактуб Пауло Коељо 2
4 Греј Е.Л. Џејмс 2
5 Град звани Армагедон К.К.Хамфриз 2
6 Бела принцеза Филипа Грегори 2
7 Неимаров шегрт Елиф Шафак 2
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8 Елизабет је нестала Ема Хили 2
9 Стари гробови Тони Парсонс 2
10 Теслина пошиљка Вања Булић 2
11 Зашто псујем Ведрана Рудан 2
12 Анђео атентата Светислав Басара 2
13 Источно од раја Џон Стајнбек 1
14 Плодови гнева Џон Стајнбек 1
15 О мишевима и људима Џон Стајнбек 1
16 Мачка и миш Гинтер Грас 1
17 Лисац је одувек био ловац Херта Милер 2
18 Сва светлост коју не 

видимо
Ентони Дор 2

19 Неспоразум у Москви Симон де Бовоар 2
20 На путу Џек Керуак 2
21 Видела Еленор Катон 1
22 Убити птицу ругалицу Харпер Ли 2
23 Сеобе Милош Црњански 1
24 Писма из туђине Борислав Пекић 2
25 Кад су цветале тикве Драгослав 

Михаиловић
5

26 Фратарске приче Иво Андрић 2
27 Степски коњи Филип Кер 2
28 Књига о Арону Џим Шепард 2
29 Диоклецијан Иван Ивањи 2
30 Антоније и Клеопатра Колин Мекалоу 2
31 Цезар Колин Мекалоу 2
32 Кишни пси Дејан Стојиљковић 2
33 Лекари Горан Милашиновић 2
34 Једноставне приче Лазар Ристовски 2
35 Телеграфска авенија Мајкл Шејбон 2
36 Мали човече, шта сада? Ханс Фалада 1
37 Самоубиство Марк Алданов 2
38 И ово ће проћи Милена Бускетс 2
39 Рајска врата Љубица Арсић 2
40 Повратак Маја Трифунвић 2
41 Ева Вилијем Пол Јанг 2
42 Бог у сваком камену Камила Шамси 2
43 Писма онима којих нема Ајона Греј 2
44 Трака боје лаванде Хедер Берч 2
45 Кућа у Корнволу Лиз Феник 2
46 Ми Дејвид Николс 2
47 Док протиче време Џастин Го 2
48 Странци Крис Павон 1
49 Растанак са Занзибаром Лукас Хартман 2
50 Чувар тајни Кејт Мортон 2
51 Сама Исидора Бјелица 3
52 Дукат и дивљи пелин Душица Миловановић

Марика
2

53 Рецепт за љубав Кејти Форд 2
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54 Нас двоје Енди Џоунс 2
55 Тренуци среће Шели Кинг 2
56 Чим сам те видела Вари Макфарлејн 2
57 Где си? Марк Леви 2
58 Заведена С.К.Стивенс 2
59 Ћилибар и свила Неџма 2
60 Пре него што свима 

кажемо здраво
Срђан Драгојевић 2

61 Продукција- Ким Џонг Ил Пол Фишер 2
62 Хедхантерс Ивана Михић 2
63 Рођени зли Душан Недељковић 2
64 Оклопно срце Ју Несбе 2
65 Слепи миш Ју Несбе 2
66 Линда Лејф Г.В.Пешон 2
67 Невидљиви чувар Долорес Редондо 2
68 Дани лова Џејмс Патерсон 2
69 Љубавница Џејмс Патерсон 2
70 Раздаљина Хелен Гилтроу 1
71 Пацијент Хуан Гомес Хурадо 1
72 Најстроже чувана тајна Џефри Арчер 2
73 Ђаволов осмех Анели Вендеберг 1
74 Прогутана Дејвид Кроненберг 1
75 Потрага за Одри Софи Кинсела 3
76 Води ме на воду Јелена Вуковић 1
77 Осми живот Урош Тимић 1
78 Петар Месечко Александар 

Миљковић
1

79 Амор делирија Лорен Оливер 1
80 Краљица Терлинга Ерика Џохансен 1
81 Свет леда и ватре Џорџ Р.Р. Мартин 3
82 Игра престола  Џорџ Р.Р. Мартин 1
83 Олуја мачева 1 Крв и 

злато
Џорџ Р.Р. Мартин 1

84 Олуја мачева 2 Челик и 
снег

Џорџ Р.Р. Мартин 1

85 Гозба за вране 1 Џорџ Р.Р. Мартин 1
86 Гозба за вране 2 Џорџ Р.Р. Мартин 1
87 Плес са змајевима 1 Џорџ Р.Р. Мартин 1
88 Плес са змајевима 2 Џорџ Р.Р. Мартин 1
89 Успавана и вретено Нил Гејмен и Крис 

Ридл
2

90 Музика тишине Патрик Ротфус 2
91 Абадонова капија Џејмс С.А.Кори 2
92 Стефан Првовенчани Лука Мичета 2
93 Ружа и трње Краљица Наталија 2
94 Краљевска династија Кристина Оксенберг 2
95 Прозраци 2 Светлана Велмар 

Јанковић
2

96 Гласови из глуве собе Благоје Граховац 1
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97 У туђем веку 2 Добрица Ћосић 2
98 Амерички снајпериста Крис Кајл 2
99 Дневник из Гвантанама Мохамед Улх Слахи 2
100 Ким и Тинтин Кристијан Ајзерт 2
101 Мој отац Пабло Ескобар Хуан Пабло Ескобар 2
102 Блато, зној и сузе Бер Грилс 2
103 Ништа није истина и све је

могуће
Питер Померанцев 2

104 Нада Будисављевић- Моја 
сестра Јованка Броз

Жарко Јокановић 2

105 Риба у води Марио Варгас Љоса 2
106 Књижевни водич кроз 

Београд
Јово Анђић 1

107 Ајнштајн Волтер Ајзаксон 2
108 Прилагодљиви мозак Норман Дојџ 1
109 Тајни живот бројева Холм Фрибе и Филип 

Албертс
1

110 Логика у свакодневном 
животу

Кристоф Дресер 1

111 Кључ тела Џулија Ендерс 2
112 Декодирање стварности Влатко Ведрал 2
113 Нашминкана за 10 минута Борис Ентруп 2
114 Не одустај од љубави Жана Королија 2
115 Љубав без илузија Ивана Кузмановић 2
116 Закони судбине Ридигер Далке 1
117 Менаџмент Франк Арнолд 1
118 Моја глума Ружица Сокић 2
119 Теорија завере 3, Школа 

за убице
Дејан Лучић 2

120 Тинејџери на длану Џејн Дауншајер и 
Нила Гру

2

121 Емоционални вампири Алберт Џ. Бернстин 1
122 Сва су деца надарена Ули Хаузер и Гералд 

Хитер
2

123 Нежне године Ремо Х. Ларго 1
124 Зашто скачем Ноаки Хигашида 2
125 Велика књига прича за 

лаку ноћ
Група аутора 1

126 Ларус- реци ми где? Елизабет Мару 1
127 101 прича са села Група аутора 1
128 Енциклопедија Ларус за 

малишане
Група аутора 1

129 Десет ала у кревету Група аутора 1
130 Крилата деца Срђан Драгојевић 1
131 Насмејани свет Мирослав Антић 2
132 Мравац мрав Јелица Грегановић 2
133 Нећеш ми веровати Бранко Ћопић 1
134 Зунзарина палата Брана Цветковић 1
135 Бајке за девојчице Група аутра 1
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136 Бајке за дечаке Група аутора 1
137 Свемирска принцеза- 

Рођендан
Група аутора 1

138 Свемирска принцеза- 
заљубљени Манчула

Група аутора 1

139 Свемирска принцеза- 
Побуњена принцеза

Група аутора 1

140 Тачно отприлике Александра Урошевић 1
141 Са мном има нека грешка Влада Стојиљковић 1
142 Три чвора на трепавици Љубивоје Ршумовић 1
143 Принц од папира Владислав Војиновић 1
144 Мили Мерлети 1- 

Принцеза у фармеркама
Елена Пеђуци 1

145 Мили Мерлети 2- 
Рокерска мини сукња

Лена Пеђуци 1

146 Желим Градимир Стојковић 2
147 Урнебесна физика Светислав Пауновић, 

Бранко Стевановић, 
Игор Коларов

2

148 Сара и заборављени трг Зоран Пеневски 2
149 Дванаесто море Игор Коларов 2
150 Легенда о неосвојивом 

граду
Гордана Малетић 2

Укупна цена

Утврђена цена је фиксна до коначног завршетка целокупног посла:

Рок испоруке: _______     дана од дана  закључења уговора;

Рок плаћања: _______    дана од дана  пријема исправног рачуна 
испостављеног по верификованој испоруци добара

Рок за замену добара:  ________  дана од дана пријема писане рекламације 
купца

Испоруке предметних добара вршиће се на адресу:  Народна библиотека ,,Свети
Сава“, ул. Љубићка 1, Аранђеловац
Понуђач се обавезује да испоруку добара временски најави и испоручи у целости.
Уколико се утврди да испоручена добра имају недостатке тако да се због тих недостатака не
могу  употребити,  Продавац  се  обавезује  да  та  добра  замени  другим  исправним  добрима  у
понуђеном року за замену добара по писаној рекламацији Купца.
Уколико  понуду  подноси  Група  понуђача,  образац  понуде  попуњава,  потписује  и
оверава  печатом  овлашћени  представник  групе  понуђача,  односно  уколико  нема
овлашћеног  представника,  сваки  понуђач  из  Групе  понуђача  потписује  и  оверава
печатом образац понуде.
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ПАРТИЈА II – КЊИГЕ ЗА ДЕЦУ И ОДРАСЛЕ

1)   ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
Седиште понуђача (место, улица и број):
ПИБ број понуђача:
Име особе за контакт:
Одговорно лице понуђача (потписник уговора):
Телефон понуђача:
Електронска пошта понуђача:
Текући рачун и назив пословне банке понуђача:

Матични број понуђача:
Претежна шифра делатности понуђача:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИМО (заокружити начин подношења понуде):
       а) самостално;                             б) као заједничку понуду;           в) као понуду са подизвођачем
3) Рок важења понуде је _______ дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана од дана отварања
понуде).
4) Број понуде понуђача:               

        

Р.бр.

Књиге за децу и одрасле
Бр.

ком.

Укупна
цена без
ПДВ-а у

РСД

Укупна
цена са

ПДВ-ом у
РСД

 
Наслов Аутор 

1 Штрумпфови – Невоље са 
тортом

2

2 Штрумпфови – Љубавне 
муке

2

3 Штрумпфови – Летећи 
Штрумпф

2

4 Штрумпфови – Лажни 
Штрумпф

2

5 Том и Џери – Велика књига 
авантура

2

6 Анђелина балерина – 
Анђелинина нова школа

2

7 Анђелина балерина – 
Анђелинин плесни партнер

2

8 Анђелина балерина – Мала 
звезда

2

9 Анђелина балерина – Час 
балета

2

10 Бебина прва књига – Бебе 
животиња

2

11 Бебина прва књига – 
Саобраћај

2
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12 Бебина прва књига – 
Природа

2

13 Бебина прва књига – Моје 
тело

2

14 Мале авантуре – Алексин 
багер

2

15 Мале авантуре – Бојанов 
возић

2

16 Мале авантуре – Микијев 
бродић

2

17 Мале авантуре – Марков 
аутомобил

2

18 Мали пингвин и његов тата 2
19 Мали пингвин и његова 

мама
2

20 Илустрована Библија за децу Светлана Курчубић 
Ружић, Срђан Бјелотић

2

21 Чаробњак из Оза Приредила Светлана 
Курчубић Ружић

2

22 Џеронимо Стилтон – Велика 
фрка у Бразилу

2

23 Џеронимо Стилтон – 
Џеронимо се сели

2

24 Џеронимо Стилтон – Пирати
на интернету

2

25 Џеронимо Стилтон – Тајна 
седам бабушки

2

26 Столеће: Ватрени прстен Пјердоменико Бакларио 2
27 Столеће: Камена звезда Пјердоменико Бакларио 2
28 Мој живот са Агатоном Чедомир Петровић 2
29 Кромпиров цват Драгорад Драгићевић 2
30 Црно срце Сали Грин 2
31 Опет сам те сањао Љиљана Шарац 2
32 Крв у леду Марија Микетић 2
33 Белег на души Марија Гојковић 2
34 Кроз прстохват цимета Александра 

Михајловић
2

35 У туђој кући Ридијан Брук 2
36 Детективова ћерка Лесли Томсон 2
37 Невидљиви човек из Салема Кристофер Каршон 2
38 Погоди ко сам М. Џ. Арлиџ 2
39 Сигнал Патрик Ли 2
40 Кошмар Стив Мозби 2
41 Најтраженији човек Џон ле Каре 2
42 Краљица Херц Питер Џејмс 2
43 Карневал сенки Р. Џ. Елори 2
44 Сива планина Џон Гришам 2
45 Лос Анђелес Џејмс Патерсон, Марк 

Саливен
2
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46 Тик-так Џејмс Патерсон, Мајкл 
Ледвиџ

2

47 Невидљиви Џејмс Патерсон, Дејвид
Елис

2

48 Свилена буба Роберт Галбрајт 2
49 Амерички шпијун Олен Стајнхауер 2
50 Пси у дивљини Ијан Ренкин 2
51 Иродов рукопис Масимо Пјетрозели 2
52 Греси једне мајке Данијела Стил 2
53 Велика девојка Данијела Стил 2
54 Кривица Дарија Бињарди 2
55 Откад си отишла Дарија Бињарди 2
56 Француски баштован Санта Монтефјоре 2
57 Валентинино последње 

путовање
Санта Монтефјоре 2

58 Чувај ме Данијела Сачердоти 2
59 За љубав је довољан клик Рози Едвардс 2
60 Славуј над Пиринејима Кристин Хана 2
61 Господарево сироче Адам Џонсон 2
62 Марсовац Енди Вир 2
63 Девојка која је спасла краља 

Шведске
Јунас Јунасон 2

64 Љубавница Златног краља Дејна Карпентер 2
65 Пред свитање Сузан Луис 2

Укупна цена

Утврђена цена је фиксна до коначног завршетка целокупног посла.

Рок испоруке: _______     дана од дана  закључења уговора;

Рок плаћања: _______    дана од дана  пријема исправног рачуна 
испостављеног по верификованој испоруци добара;

Рок за замену добара:  ________  дана од дана пријема писане рекламације 
купца;

Испоруке предметних добара вршиће се на адресу:  Народна библиотека ,,Свети
Сава“, Аранђеловац, ул. Љубићка 1
Понуђач се обавезује да испоруку добара временски најави и испоручи у целости.
Уколико се утврди да испоручена добра имају недостатке, тако да се због тих недостатака не
могу  употребити,  Продавац  се  обавезује  да  та  добра  замени  другим  исправним  добрима  у
понуђеном року за замену добара по писаној рекламацији Купца.
Уколико  понуду  подноси  Група  понуђача,  образац  понуде  попуњава,  потписује  и
оверава  печатом  овлашћени  представник  групе  понуђача,  односно  уколико  нема
овлашћеног  представника,  сваки  понуђач  из  Групе  понуђача  потписује  и  оверава
печатом образац понуде.
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ПАРТИЈА III – ЕПСКА ФАНТАСТИКА

1)   ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
Седиште понуђача (место, улица и број):
ПИБ број понуђача:
Име особе за контакт:
Одговорно лице понуђача (потписник уговора):
Телефон понуђача:
Електронска пошта понуђача:
Текући рачун и назив пословне банке понуђача:

Матични број понуђача:
Претежна шифра делатности понуђача:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИМО (заокружити начин подношења понуде):
       а) самостално;                             б) као заједничку понуду;           в) као понуду са подизвођачем
3) Рок важења понуде је _______ дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана од дана отварања
понуде).
4) Број понуде понуђача:               

        

Р.бр.

Епска фантастика
Бр.

ком.

Укупна
цена без
ПДВ-а у

РСД

Укупна
цена са

ПДВ-ом у
РСД

 
Наслов Аутор 

1. Вукови судбине - трилогија Милош Петковић 2
2. Перунов хроничар Милош Петковић 2
3. Рог словенских богова Милош Петковић 2
4. Шапат Ђавоље вароши Милош Петковић 2
5. Копље Светог Георгија Александар Тешић 2
6. Змај и ждрал Александар Тешић 2
7 Тајна старе воденице Милош Петковић 2
8 Последњи град, део 2, Рат Небојша Петковић 2
9 Винча – Знамење богова Иван Драјзл 2

Укупна цена

Утврђена цена је фиксна до коначног завршетка целокупног посла;

Рок испоруке: _______     дана од дана  закључења уговора;

Рок плаћања: _______    дана од дана  пријема исправног рачуна 
испостављеног по верификованој испоруци добара;

Рок за замену добара:  ________  дана од дана пријема писане рекламације 
купца;
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Испоруке предметних добара вршиће се на адресу: Народна библиотека ,“Свети
Сава“, Аранђеловац, ул. Љубићка 1
Понуђач се обавезује да испоруку добара временски најави и испоручи у целости.
Уколико се утврди да испоручена добра имају недостатке тако да се због тих недостатака не
могу  употребити,  Продавац  се  обавезује  да  та  добра  замени  другим  исправним  добрима  у
понуђеном року за замену добара, по писаној рекламацији Купца.
Уколико  понуду  подноси  Група  понуђача,  образац  понуде  попуњава,  потписује  и
оверава  печатом  овлашћени  представник  групе  понуђача,  односно  уколико  нема
овлашћеног  представника  сваки  понуђач  из  Групе  понуђача  потписује  и  оверава
печатом образац понуде.

ПАРТИЈА IV – ПОПУЛАРНЕ КЊИГЕ ЗА ДЕЦУ

1)   ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
Седиште понуђача (место, улица и број):
ПИБ број понуђача:
Име особе за контакт:
Одговорно лице понуђача (потписник уговора):
Телефон понуђача:
Електронска пошта понуђача:
Текући рачун и назив пословне банке понуђача:

Матични број понуђача:
Претежна шифра делатности понуђача:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИМО (заокружити начин подношења понуде):
       а) самостално;                             б) као заједничку понуду;           в) као понуду са подизвођачем
3) Рок важења понуде је _______ дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана од дана отварања
понуде).
4) Број понуде понуђача:               

        

Р.бр.

Популарне књиге за децу
Бр.

ком.

Укупна
цена без
ПДВ-а у

РСД

Укупна
цена са

ПДВ-ом у
РСД

 
Наслов Аутор 

1. (Не) питај ме како сам Ивана Лукић 2
2. Дођи на једно чудно место Весна Алексић 2
3. Грозоново дете Џулија Доналдсон 2
4. Грозон Џулија Доналдсон 2
5. Грозон истражује природу Џулија Доналдсон 2
6. Пустоловина на острву птица Александар Секулов 2
7. Брат Вук Карла Маја де Алмеида 2
8. Књига питања за децу Грегори Сток 2
9. Књига питања Грегори Сток 2
10. Жућина прва шетња Ерик Хил 2
11. Где је Жућа? Ерик Хил 2
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12. Ко шта носи? Кристина Местурини 2
13. Од чега шта настаје? Кристина Местурини 2
14. Шта чему служи? Емануела Бусолати 2
15. Шта је унутра? Емануела Бусолати 2
16. Шта се крије? Емануела Бусолати 2
17. Потражи и пронађи Емануела Бусолати 2
18. Одрасли и младунци Емануела Бусолати 2
19. Ко где живи? Емануела Бусолати 2
20. Шта све Ана зна... о спорту Симеон Маринковић 2
21. Шта све Ана зна... у вртићу Симеон Маринковић 2
22. Мачак Марко и друге приче Наташа Бартула 2
23. Врло ретка приповетка Брана Цветковић 2
24. Прича дуга три ланца из 

ловачког ранца
Добрица Ерић 2

25. Свитац пшеничар и воденичар Добрица Ерић 2
26. Маче у џепу Десанка Максимовић 2
27. Ако ми случајно не верујете Весна Алексић 2
28. Желите ли да видите звезду? Улф Старк, Мати Леп 2
29. Приче од А до Ш Симеон Маринковић 2
30. Замисли живот без тоалета Фиона Макдоналд 2
31. Замисли живот без струје Фиона Макдоналд 2
32. Тезеј и Минотаур Џејмс Форд 2
33. Да пукнеш од смеха 9 Вид Стамболовић 2
34. Тајна немуштог језика Ивана Нешић 2
35. Хоћу и ја да будем прва Бетина Обрехт 2
36. Планина три пећине Улов Енквист Пер 2
37. Мој дека је бештија Фабрицио Силеј 2
38. Алис и Меган заувек Џуди Кертин 2
39. Дечко, који није био из 

Ливерпула
Кајо Ритер 2

40. Заувек другарице Силвија Ронкаља 2
41. Трговац снегом Сем Гејтон 2
42. Матје Идалф и Фантомска Муња Кристиф Мори 2
43. Матје Идалф и Чаролија трња Кристоф Мори 2
44. Књига случајности Оса Линд 2
45. Књиге које су прогутале мог оца Алфонсо Круз 2
46. 17 година и невиђено згодан Ема Гранхолм 2
47. За старије од 16 Ана Салдања 2
48. Клик Група аутора 2
49. Чудовишта која смо волели 1 Ранко Мунитић 2
50. Енциклопедија јунака, 

суперхероја и осталих 
полубогова

Ан Бланшар, Франсис 
Мизио, Жан-Бернар Пуј

2

51. Сингидунум Стефан Поп-Лазић 2
52. Средњовековни Kотор Валентина Живковић 2
53. У време Првог српског устанка Владимир Јовановић 2
54. Београд у доба кнеза Милоша 

Обреновића
Ана Столић 2

55. Лепенски вир Душан Борић 2
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56. Београд између два рата (1918-
1941)

Радина Вучетић 2

57. Шта да радиш ако ти се 
родитељи разведу 

Кент Винчестер, 
Роберта Бејер

2

58. Шта да радиш када умре неко 
кога волиш 

Тревор Ромен 2

59. Луткалина Вула Мастори 2
Укупна цена

Утврђена цена је фиксна до коначног завршетка целокупног посла.

Рок испоруке: _______     дана од дана  закључења уговора;

Рок плаћања: _______    дана од дана  пријема исправног рачуна 
испостављеног по верификованој испоруци добара;

Рок за замену добара:  ________  дана од дана пријема писане рекламације 
купца;

Испоруке предметних добара вршиће се на адресу:  Народна библиотека ,,Свети
Сава“, Аранђеловац, Љубићка 1
Понуђач се обавезује да испоруку добара временски најави и испоручи у целости.
Уколико се утврди да испоручена добра имају недостатке тако да се због тих недостатака не
могу  употребити,  Продавац  се  обавезује  да  та  добра  замени  другим  исправним  добрима  у
понуђеном року за замену добара по писаној рекламацији Купца.
Уколико  понуду  подноси  Група  понуђача,  образац  понуде  попуњава,  потписује  и
оверава  печатом  овлашћени  представник  групе  понуђача,  односно  уколико  нема
овлашћеног  представника  сваки  понуђач  из  Групе  понуђача  потписује  и  оверава
печатом образац понуде.

ПАРТИЈА V – СЛИКОВНИЦЕ И ДЕЧЈЕ КЊИГЕ

1)   ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
Седиште понуђача (место, улица и број):
ПИБ број понуђача:
Име особе за контакт:
Одговорно лице понуђача (потписник уговора):
Телефон понуђача:
Електронска пошта понуђача:
Текући рачун и назив пословне банке понуђача:

Матични број понуђача:
Претежна шифра делатности понуђача:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИМО (заокружити начин подношења понуде):
       а) самостално;                             б) као заједничку понуду;           в) као понуду са подизвођачем
3) Рок важења понуде је _______ дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана од дана отварања
понуде).
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4) Број понуде понуђача:               
        

Р.бр.

Сликовнице и дечје књиге
Бр.

ком.

Укупна
цена без
ПДВ-а у

РСД

Укупна
цена са

ПДВ-ом у
РСД

 
Наслов Аутор 

1. Крила лептира Хугин Тор Гретарсон 2
2. Страх од мрака Хугин Тор Гретарсон
3. Школица за суперхероје Роберт Такарич, Мијат 

Мијатовић
2

4. Школица за диносаурусе Роберт Такарич, 
Младен Анђелковић

2

5. Ћерка краља кондора Милош Мијатовић и 
Мирко Чолак

2

6. Потрага за Светим гралом Милош Мијатовић, 
Јован Укропина

2

7. Перун и тајна ватре Милош Мијатовић, 
Синиша Бановић

2

8. Риба која говори Милош Мијатовић, 
Александар Золотић

2

9. Али-баба и 40 разбојника Милош Мијатовић, 
Озрен Миждало

2

10. Херакле у подземном свету Милош Мијатовић, 
Јован Укропина

2

11. Торов чекић Милош Мијатовић, 
Бојан Радовановић

2

12. Чаробна крушка Милош Мијатовић, 
Мијат Мијатовић

2

13. Хијавата Милош Мијатовић, 
Мијат Мијатовић

2

14. Мудра Ајша Милош Мијатовић, 
Бојан Радовановић

2

15. Баба Јага Милош Мијатовић, 
Тихомир Челановић

2

16. Мали врабац Милош Мијатовић, 
Алекса Јовановић

2

17. Леси се враћа кући Ерик Најт 5
18. Фантом из опере Гастон Леру 2
19. Пирати Ан-Софи Бауман 1
20. Одакле шта потиче? Изабел Мињар, Мари 

Парад
1

21. Људско тело Ањес Вандервил 1
22. Плес Северин Онфроа 1
23. Фудбал Жан-Мишел Билију 1
24. Младунци Виржини Алађиди 1
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25. Свемир Делфин Гринберг 1
26. Возила Жан-Мишел Билију 1
27. Владари и вође Милош Мијатовић 1
28. Научници Милош Мијатовић 1
29. Композитори Милош Мијатовић 1
30. Технологија Питер Кент 1
31. Звезде и планете Мајк Голдсмит 1
32. Елементарне непогоде Маргарет Хајнз 1
33. Марко Краљевић и његова браћа Слободан Станишић 1
34. Милош Обилић јунак над 

јунацима
Слободан Станишић 1

35. Опаки владари које не желите да 
упознате

Фиона Мекдоналд 1

36. Деспот Стефан витез Реда змаја Слободан Станишић 1
37. Симонида најмлађа српска 

краљица
Слободан Станишић 1

38. Јефимија прва српска 
књижевница

Слободан Станишић 1

39. Кнегиња Милица и девет 
Југовића

Слободан Станишић 1

40. Принцеза Оливера на двору 
султана Бајазита

Слободан Станишић 1

41. SMS приче Игор Коларов 2
42. Смејалице Бојан Љубеновић 2
43. О љубави с љубављу Светлана Матић, 

Александар Чотрић
2

44. Београдска мумија Бранко Милорадовић 2
45. Бајка о цару Пчелару Добрица Ерић 2
46. Приче из главе Владислава Војиновић 2
47. Каљави коњ Весна Алексић 1
48. Књига за заљубљене девојчице Бојан Љубеновић 1
49. Књига за заљубљене дечаке Бојан Љубеновић 1
50. Ферно, огњени змај Адам Блејд 1
51. Подли зликовци које не желите 

да упознате
Џим Пајп 1

52. Аркта, планински див Адам Блејд 1
53. Тагус, човек-коњ Адам Блејд 1
54. Нанук, снежно чудовиште Адам Блејд 1
55. Епос, ватрена птица Адам Блејд 1
56. Окрутни ратници које не желите 

да упознате
Фиона Мекдоналд 1

Укупна цена

Утврђена цена је фиксна до коначног завршетка целокупног посла.

Рок испоруке: _______     дана од дана  закључења уговора;
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Рок плаћања: _______    дана од дана  пријема исправног рачуна 
испостављеног по верификованој испоруци добара;

Рок за замену добара:  ________  дана од дана пријема писане рекламације 
купца;

Испоруке предметних добара вршиће се на адресу:  Народна библиотека ,,Свети
Сава“, Аранђеловац, Љубићка 1
Понуђач се обавезује да испоруку добара временски најави и испоручи у целости.
Уколико се утврди да испоручена добра имају недостатке тако да се због тих недостатака не
могу  употребити,  Продавац  се  обавезује  да  та  добра  замени  другим  исправним  добрима  у
понуђеном року за замену добара по писаној рекламацији Купца.
Уколико  понуду  подноси  Група  понуђача,  образац  понуде  попуњава,  потписује  и
оверава  печатом  овлашћени  представник  групе  понуђача,  односно  уколико  нема
овлашћеног  представника  сваки  понуђач  из  Групе  понуђача  потписује  и  оверава
печатом образац понуде.

ПАРТИЈА VI – КЊИЖЕВНОСТ И НАУКА

1)   ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
Седиште понуђача (место, улица и број):
ПИБ број понуђача:
Име особе за контакт:
Одговорно лице понуђача (потписник уговора):
Телефон понуђача:
Електронска пошта понуђача:
Текући рачун и назив пословне банке понуђача:

Матични број понуђача:
Претежна шифра делатности понуђача:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИМО (заокружити начин подношења понуде):
       а) самостално;                             б) као заједничку понуду;           в) као понуду са подизвођачем
3) Рок важења понуде је _______ дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана од дана отварања
понуде).
4) Број понуде понуђача:               

        

Р.бр.

Књижевност и наука
Бр.

ком.

Укупна
цена без
ПДВ-а у

РСД

Укупна
цена са

ПДВ-ом у
РСД

 
Наслов Аутор 

1. Енциклопедија страха Љубомир Ерић и 
сарадници

1

2.  Крагујевачки лексикон Група аутора 1
3. Сабори раскола Горан Васин 2
4. Српски интелектуалци у 
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политици Ђорђе Ђурић 2
5. Српске новине Предраг Пејчић 1
6. Мржње, ратови Дарко Гавриловић 1
7. Рудник – шапат висина Растко Ајтић и други 1
8. Рударско путовање по Србији Сигмунд фон Хердер 1
9. Путовања кроз Византију Влада Станковић 1
10. Равна Гора Милош Тимотијевић и 

Саша Савовић 1
11. Диоклецијан Мирослава Марковић 1
12. Димитрије Давидовић Радош Љушић 1
13. Повратак грофа од Такова Владо Ст. Маријан 1
14. Прирок и суштаство 1 Слободан Жуњић 1
15. Прирок и суштаство 2 Слободан Жуњић 1
16. Прирок и суштаство 3 Слободан Жуњић 1
17. Прирок и суштаство 4 Слободан Жуњић 1
18. Психопатологија свакодневног 

живота Марко Муњиза 1
19. Јован Скерлић говори у народној

скупштини 1912-1914 Приредио Маринко 
Вучинић

2

20. Србија и Срби Вилијем Дентон 1
21. Антологија српског дадаизма Приредио Предраг 

Тодоровић
1

22. Утопија смеха Игор Перишић 1
23. Геометрија прошлости Ненад Николић 1
24. Ако икад умрем Видосав Стевановић 1
25. Роман краљице Наталије Драгутин Ј. Илић 1
26. Херодотова философија Томас де Квинси 1
27. Антихрист Фридрих Ниче 1
28. Како бити увек у праву Артур Шопенхауер 1
29. Писмо о толеранцији Џон Лок 1
30. Ђордано Бруно и комуникација Александра Манчић 1
31. О џелату Жозеф де Местр 2
32. О природи Парменид из Елеје 2
33. О злоупотреби речи Џон Лок 1
34. Градови Сања Домазет 1
35. Музичке сликовнице 

осамдесетих Петар Јончић 1
36. Лепра Небојша Тумара 2
37. Родољупци и родомрсци Зоран Аврамовић 2
38. Или-или Серен Кјеркегор 1
39. Јелена, жена које има Силвија Новак Бајцар 1
40. Много смо јачи! 

Дерби мој дерби
Вуле Журић
Божо Копривица 1

41. Приче од воде Михајло Пантић и 
Милан Туцовић 1

42. Магија српских обреда Бојан Јовановић 1
43. Српска књига мртвих Бојан Јовановић 1
44. Дух хеленства Аница Савић Ребац 1

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН7/2015 - 19/47 19



45. Велики повратак Турске? Дарко Танасковић 1
46. А ко си ти? Предраг Мики 

Манојловић
1

47. Вина и винородни терени 
Шумадије и Велике Мораве

Ђорђе Ћирић 2

48. Кратка историја немачке 
књижевности

Хајнц Шлафер 1

49. Водич кроз нови талас у СФРЈ Владимир Ђурић Ђура 1
50. Атлас бизарне географије Владимир Ђурић Ђура 1
51. Никола Тесла, Трећи рајх и 

ванземаљци
Владимир Ђурић Ђура 1

52. Збег Слободан Гавриловић 2
Укупна цена

Утврђена цена је фиксна до коначног завршетка целокупног посла.

Рок испоруке: _______     дана од дана  закључења уговора;

Рок плаћања: _______    дана од дана  пријема исправног рачуна 
испостављеног по верификованој испоруци добара;

Рок за замену добара:  ________  дана од дана пријема писане рекламације 
купца;

Испоруке предметних добара вршиће се на адресу:  Народна библиотека ,,Свети
Сава“, Аранђеловац, Љубићка 1
Понуђач се обавезује да испоруку добара временски најави и испоручи у целости.
Уколико се утврди да испоручена добра имају недостатке тако да се због тих недостатака не
могу  употребити,  Продавац  се  обавезује  да  та  добра  замени  другим  исправним  добрима  у
понуђеном року за замену добара по писаној рекламацији Купца.
Уколико  понуду  подноси  Група  понуђача,  образац  понуде  попуњава,  потписује  и
оверава  печатом  овлашћени  представник  групе  понуђача,  односно  уколико  нема
овлашћеног  представника  сваки  понуђач  из  Групе  понуђача  потписује  и  оверава
печатом образац понуде.

ПАРТИЈА VII – СВЕТСКА И ДОМАЋА БЕЛЕТРИСТИКА

1)   ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
Седиште понуђача (место, улица и број):
ПИБ број понуђача:
Име особе за контакт:
Одговорно лице понуђача (потписник уговора):
Телефон понуђача:
Електронска пошта понуђача:
Текући рачун и назив пословне банке понуђача:
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Матични број понуђача:
Претежна шифра делатности понуђача:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИМО (заокружити начин подношења понуде):
       а) самостално;                             б) као заједничку понуду;           в) као понуду са подизвођачем
3) Рок важења понуде је _______ дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана од дана отварања
понуде).
4) Број понуде понуђача:               

        

Р.бр.

Светска и домаћа белетристика
Бр.

ком.

Укупна
цена без
ПДВ-а у

РСД

Укупна
цена са

ПДВ-ом у
РСД

 
Наслов Аутор 

1. Шеста стража Сергеј Лукјањенко 2
2. У другом животу Стивен Вотсон 2
3. Док је небо горело Џил Макмилан 2
4. Никад не реци никад Кети Зан 2
5. Мизери Стивен Кинг 2
6. Ходници времена Фредрик Т. Олсон 2
7. Трагом Атлантиде А. Г. Ридл 2
8. Станица Једанаест Емили Сент Џон 

Мандел
2

9. Укус освете Јуси Алдер-Олсен 2
10. Све ће плима однети Сила и Ролф Берјилинд 2
11. Господин Холмс: Нерешена 

мистерија
Мич Калин 2

12. Дневник једног шпијуна Агент Каспер и Луиђи 
Карлети

2

13. Роман у сликама Гордана Куић 2
14. Духови прошлости Џоди Пико 2
15. Необичан дар Ејде Вон Мери Чејмберлен 2
16. Како убити Монику Кендас Бушнел 2
17. Млађа Памела Редмонд 

Сатран
2

18. Као ниједна друга Ема Чејс 2
19. Обећај ми заувек Џасинда Вајлдер 2
20. Као да смо једно Џасинда Вајлдер 2
21. Соната за лошег човека Александар Гаталица 2
22. Две године, осам месеци и 

двадесет осам ноћи
Салман Ружди 2

23. Нулти број Умберто Еко 2
24. Све за 30 минута Џејми Оливер 2
25. Принцеза Султана: Неисплакане 

сузе
Џин Сасон 2

26. Заблудели син Данијела Стил 2
27. Кутија за снове Нора Робертс 2
28. Олуја страсти Аманда Квик 2
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29. Не веруј никоме Сандра Браун 2
30. Љубав нађе пут Ник и Канае Вујичић 2
31. Златна маска Харолд Робинс 2
32. Страх од умирања Ерика Џонг 2
33. Шалу на страну Ник Хорнби 2
34. На крају дуге Кристина Бејкер Клајн 2
35. Требало је да знаш Џин Ханф Корелиц 2
36. Срећна породица калуђера који 

је продао свој ферари
Робин Шарма 2

Укупна цена

Утврђена цена је фиксна до коначног завршетка целокупног посла.

Рок испоруке: _______     дана од дана  закључења уговора;

Рок плаћања: _______    дана од дана  пријема исправног рачуна 
испостављеног по верификованој испоруци добара;

Рок за замену добара:  ________  дана од дана пријема писане рекламације 
купца;

Испоруке предметних добара вршиће се на адресу:  Народна библиотека ,,Свети
Сава“, Аранђеловац, Љубићка 1
Понуђач се обавезује да испоруку добара временски најави и испоручи у целости.
Уколико се утврди да испоручена добра имају недостатке тако да се због тих недостатака не
могу  употребити,  Продавац  се  обавезује  да  та  добра  замени  другим  исправним  добрима  у
понуђеном року за замену добара по писаној рекламацији Купца.
Уколико  понуду  подноси  Група  понуђача,  образац  понуде  попуњава,  потписује  и
оверава  печатом  овлашћени  представник  групе  понуђача,  односно  уколико  нема
овлашћеног  представника  сваки  понуђач  из  Групе  понуђача  потписује  и  оверава
печатом образац понуде.

ПАРТИЈА VIII – БЕЛЕТРИСТИКА ЗА ДЕЦУ

1)   ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
Седиште понуђача (место, улица и број):
ПИБ број понуђача:
Име особе за контакт:
Одговорно лице понуђача (потписник уговора):
Телефон понуђача:
Електронска пошта понуђача:
Текући рачун и назив пословне банке понуђача:

Матични број понуђача:
Претежна шифра делатности понуђача:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИМО (заокружити начин подношења понуде):
       а) самостално;                             б) као заједничку понуду;           в) као понуду са подизвођачем
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3) Рок важења понуде је _______ дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана од дана отварања
понуде).
4) Број понуде понуђача:               

        

Р.бр.

Белетристика за децу
Бр.

ком.

Укупна
цена без
ПДВ-а у

РСД

Укупна
цена са

ПДВ-ом у
РСД

 
Наслов Аутор 

1. Школско двориште Мирослава Михајлов 
Царевић

2

2. Недостајеш Роберт Такарич 2
3. Волим да ме воле Славка Петковић 

Грујичић
2

4. Кајсије за Хану Јовица Ђурђић 2
5. Дечак и његов штит Јован Лубардић 2
6. Шкрти берберин Александар Поповић 2
7. Сезона лова на свице Виолета Јовић 2
8. Волети ветар Слађана Ристић 2
9. Михајло Пупин од идвора до 

грађанина света
Милутин Тасић 1

10. Велики српски светитељи Милутин Тасић 1
11. Велике српске хероине Милутин Тасић 1
12. Историја српске књижевности за

децу и младе
Миомир Милинковић 2

13. Бонтон Славка Петковић 
Грујичић

1

14. Буквар дечијих дужности Бошко Ломовић 2
15. Позориштанције Бранко Стевановић 1
16. Необичне приче о спортистима 

света и Србије
Раша Попов 2

17. Досетке и наивности из дечијег 
света

Јован Јовановић Змај 2

18. Кад се свет заплете Ана Ивановић 2
Укупна цена

Утврђена цена је фиксна до коначног завршетка целокупног посла.

Рок испоруке: _______     дана од дана  закључења уговора;

Рок плаћања: _______    дана од дана  пријема исправног рачуна 
испостављеног по верификованој испоруци добара;

Рок за замену добара:  ________  дана од дана пријема писане рекламације 
купца;
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Испоруке предметних добара вршиће се на адресу:  Народна библиотека ,,Свети
Сава“, Аранђеловац, Љубићка 1
Понуђач се обавезује да испоруку добара временски најави и испоручи у целости.
Уколико се утврди да испоручена добра имају недостатке тако да се због тих недостатака не
могу  употребити,  Продавац  се  обавезује  да  та  добра  замени  другим  исправним  добрима  у
понуђеном року за замену добара по писаној рекламацији Купца.
Уколико  понуду  подноси  Група  понуђача,  образац  понуде  попуњава,  потписује  и
оверава  печатом  овлашћени  представник  групе  понуђача,  односно  уколико  нема
овлашћеног  представника  сваки  понуђач  из  Групе  понуђача  потписује  и  оверава
печатом образац понуде.

ПАРТИЈА IX – КЊИГЕ ЗА ДЕЦУ

1)   ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
Седиште понуђача (место, улица и број):
ПИБ број понуђача:
Име особе за контакт:
Одговорно лице понуђача (потписник уговора):
Телефон понуђача:
Електронска пошта понуђача:
Текући рачун и назив пословне банке понуђача:

Матични број понуђача:
Претежна шифра делатности понуђача:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИМО (заокружити начин подношења понуде):
       а) самостално;                             б) као заједничку понуду;           в) као понуду са подизвођачем
3) Рок важења понуде је _______ дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана од дана отварања
понуде).
4) Број понуде понуђача:               

        

Р.бр.

Књиге за децу
Бр.

ком.

Укупна
цена без
ПДВ-а у

РСД

Укупна
цена са

ПДВ-ом у
РСД

 
Наслов Аутор 

1. Ужасна тетка Дејвид Валијамс 2
2. Штреберка Холи Смејл 2
3. Магични ковчег бајки 2
4. Малчице неподношљив слон Дејвид Валијамс 2
5. Златни мост Еве Фелер 2
6. Ловци на облаке Алекс Ширер 2
7. Веома гладна гусеница Ерик Карл 2
8. Збркана бајка Ирена Тиодоровић 2

Укупна цена
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Утврђена цена је фиксна до коначног завршетка целокупног посла.

Рок испоруке: _______     дана од дана  закључења уговора;

Рок плаћања: _______    дана од дана  пријема исправног рачуна 
испостављеног по верификованој испоруци добара;

Рок за замену добара:  ________  дана од дана пријема писане рекламације 
купца;

Испоруке предметних добара вршиће се на адресу:  Народна библиотека ,,Свети
Сава“, Аранђеловац, Љубићка 1
Понуђач се обавезује да испоруку добара временски најави и испоручи у целости.
Уколико се утврди да испоручена добра имају недостатке тако да се због тих недостатака не
могу  употребити,  Продавац  се  обавезује  да  та  добра  замени  другим  исправним  добрима  у
понуђеном року за замену добара по писаној рекламацији Купца.
Уколико  понуду  подноси  Група  понуђача,  образац  понуде  попуњава,  потписује  и
оверава  печатом  овлашћени  представник  групе  понуђача,  односно  уколико  нема
овлашћеног  представника  сваки  понуђач  из  Групе  понуђача  потписује  и  оверава
печатом образац понуде.

III  ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
КВАЛИТЕТ, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

  Врста, количина, и опис добара који су предмет јавне набавке, детаљно су приказани
по партијама. Врста добра су – књиге за библиотеку (за потребе попуњавања фонда
библиотеке). Формиране су у девет партија, у којима су наведени аутори, називи дела и
количина.  Добра  морају  бити  стандардног  квалитета, односно  морају  испуњавати
захтеве прописане важећим законским прописима.

Место испоруке је седиште наручиоца - Народна библиотека ,,Свети Сава“, улица
Љубићка 1, 34 300 Аранђеловац.

Контрола испоручених добара се врши од стране стручне службе наручиоца. 
Представник наручиоца је обавезан да приликом испоруке добара изврши 
квалитатитвни и квантитативни пријем добара на начин одређен уговором.

 IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ( ЧЛ. 75.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА) И УПУТСТВО КАКО СЕ

ДОКАЗУЈЕ ЊИХОВА ИСПУЊЕНОСТ

IV 1. IV 1. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ
Право учешћа у поступку јавне набавке је слободно и под једнаким условима за сва
домаћа и страна правна лица, предузетнике и физичка лица која испуњавају обавезне
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услове из члана 75. Закона о јавним набавкама и који о томе доставе доказе, у складу са
чланом 77. наведеног закона и упутствима из ове конкурсне документације.

IV 2. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
У складу са чланом 75. Став 1. Закона о јавним набавкама , понуђач у поступку јавне
набавке мора доказати:
а) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1. Закона);
б) 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. Закона);
в)  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. 3. Закона);
д) да изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе 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 Закона).
.

IV 3. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
Ис  пу  њ  е  ност           об  а  в  е  зних           у  сло  в  а           за           у  че  ш  ће           у     п  ост  уп  ку           п  ред  м  е  тне   ј  а  в  не
н  а  б  а  в  к  е  ,           у    с  к  ладу           са            чл  а  ном         77         .         став         4.         З  ак  он  а  ,         п  он  у  ђ  а  ч         док  а  зује
дост  а  в  љ  ањ  ем           Изј  а  в  е       (образац изјаве понуђача дат је у  поглављу VI  Конкурсне
документације), којом под пуном материјалном и кривичном   одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац изјаве понуђача у складу са чланом 75. став 2. Закона, дата је на страни ____
конкурсне документације.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача (Образац Изјаве подизвођача, дат је у поглављу VI  Конкурсне
документације) потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа. Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду зато
што  не  садржи  доказ  одређен  Законом  о  јавним  набавкама  или  конкурсном
документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни, односно понуђач који је уписан у регистар понуђача који води
АПР,  сходно члану 78.  став  5.  није  дужан да  приликом подношења понуде  доказује
испуњеност обавезних услова, тј. да доставља доказ о њиховој испуњености.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на
увид  оригинал  или  оверену  копију  свих  или  појединих  доказа.  Уколико  понуђач  у
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остваљеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид
ове доказе. Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико  је  доказ  о  испуњености  услова  електронски  документ,  понуђач  доставља
копију електронског  документа у  писаном облику,  у  складу са  законом који  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.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде,
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима
државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за
то,  наручилац  ће  дозволити  понуђачу  да  накнадно  достави  тражена  документа  у
примереном року.

IV 4. Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са
чланом 81. Закона о јавним набавкама
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1-3
Закона  о  јавним  набавкама  и  да  достави  доказе  о  њиховој  испуњености  (односно
изјаву). Исто се односи и на услов из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама.

Понуда  се  у  случају  подношења  заједничке  понуде  подноси  као  једна  целина
(упакована у један коверат, пакет и сл.).

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а што је детаљније дефинисано
под тачком V 8.

IV 5. Услови које мора да испуни сваки подизвођач у складу са чланом 80. Закона о
јавним набавкама
Понуђач је дужан да испуни све услове из члана 75. став 1. тач.  1-3) ЗЈН, као и да
достави  изјаву  подизвођача,  потписану  од  стране  овлашћеног  лица  подизвођача  и
оверену  печатом.  Исто  се  односи  и  на  услов  из  члана  75.  став  2.  Закона  о  јавним
набавкама.

Понуђач је  дужан да без одлагања писаним путем обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из  поступка јавне набавке,  која  наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци и да је документује на прописан начин.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

V 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.

V 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. 
Понуда се подноси на обрасцима датим у конкурсној документацији која је објављена
на Порталу јавних набавки 9. новембра 2015. године.

Коверта или кутија са понудом мора имати ознаку: ,,ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН 7/2015 – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте или кутије
понуђач наводи своју адресу, телефон, адресу електронске поште и лице за контакт.

Понуда се доставља лично или путем поште на адресу:  Народна библиотека ,,Свети
Сава“, Љубићка 1, 34 300 Аранђеловац.  Наручилац ће, по пријему одређене понуде,
на  коверти,  односно  кутији  у  којој  се  понуда  налази,  обележити  време  пријема  и
евидентирати  број  и  датум  понуде  према  редоследу  приспећа.  Уколико  је  понуда
достављена  непосредно,  наручилац ће понуђачу  предати  потврду пријема понуде.  У
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда  се  сматра  благовременом  уколико  је  примљена  од  стране  наручиоца
најкасније  до  19.  новембра 2015.  године  у  12  часова. Све  понуде  које  наручиоцу
пристигну  након  наведеног  рока  сматраће  се  неблаговременим  и  оне  неће  бити
разматране, већ ће, након окончања поступка отварања понуда, бити враћене понуђачу
неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Јавно отварање понуда наручилац ће обавити 19. новембра 2015. године са почетком у
13 часова у просторијама Народне библиотеке ,,Свети Сава”,  Улица Љубићка бр.  1.
Представници понуђача, који присуствују јавном отварању, морају комисији наручиоца
поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

Понуда се сматра прихватљивом уколико је понуђач попуни по свим ставкама и овери
све обрасце који су у складу са обрасцима из конкурсне документације, осим ако је на
самом обрасцу дефинисано другачије. Понуда, односно образац понуде и други обрасци
предвиђени  конкурсном документацијом  морају  бити  јасни  и  недвосмислени,  као  и
оверени печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. Такође, модел уговора мора
бити потписан и оверен од стране понуђача.

Обрасци дати у конкурсној  документацији се  попуњавају читко,  хемијском оловком,
писаћом машином или на рачунару, а овлашћено лице понуђача их потписује и оверава
печатом.  Свака  учињена  исправка,  бељење  или  подебљавање,  морају  бити  оверени
печатом и потписани (или парафирани) од стране овлашћеног лица. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да обрасце  дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из
групе понуђача који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној
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документацији,  и  з  у  з  ев         обра  з  аца    к  оји подраз  у  мевају    д  авање         и  з  јаве под         мате  р      и  ј  ал  н  ом         и
к  ривич  н  ом         од  г      ов  о  р  н  ошћу         (  и  з  јаве         о         и  с  п  у  њавању         у  с  лова         из         чла  н  а         7  5      .         ЗЈН      ,         и  з  јава  о
н  езави  с  н  ој         по  н  уди),         к      оји         м  о  рају         б  и  ти         п  о  тписа  н  и         и         печат  о      м         ов  е  ре  н  и од         с  т  р      а  н  е         с  вак  о  г
по  н  у  ђ  ача         из         гру  п  е  по  н  у  ђ  ача. Уколико се понуђачи определе да један понуђач из
групе понуђача потписује и печатом  оверава обрасце дате у конкурсној
документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјаве под  материјалном
и   кривичном  одговорношћу),   наведено   треба   дефинисати   споразумом  којим  се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона о јавним
набавкама.

V  3.  ОБАВЕШТЕЊЕ  О  МОГУЋНОСТИ  ДА  ПОНУЂАЧ  ПОНУДУ  МОЖЕ
ПОДНЕТИ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА
КОЈИ  ПОНУДА  МОЖЕ  БИТИ  ПОДНЕТА,  УКОЛИКО  ЈЕ  ПРЕДМЕТ  ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА:

Ова јавна набавка је обликована у девет партија.
Понуђач  може  да  поднесе  понуду  за  једну  или  више  партија.  Понуда  мора  да
обухвата најмање једну целокупну партију.  Понуђач је дужан да наведе да ли се
понуда односи на целокупну набавку или само на одређену партију.
-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.
-У случају да понудом нису обухваћене све ставке, тј. сви тражени елементи једне
партије, понуда се одбија као неисправна.

V 4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

V 5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ:

Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним Обавештењем пре истека
рока за подношење понуда.
Уколико  се  измена  понуде  односи  на  понуђену  цену,  цена  мора  бити  изражена  у
динарима а не у процентима.
Свако  обавештење  о  изменама,  допунама  или  повлачењу  понуде  мора  бити
припремљено означено и достављено са ознаком на коверти:

,,измена понуде за јавну набавку мале вредности јн 7/2015 – не отварати“ или 
,,допуна понуде за јавну набавку мале вредности јн 7/2015 – не отварати“ или 
,,измена  и  допуна  понуде  за  јавну  набавку  мале  вредности  јнмв  7/2015  –  не
отварати“ или 
,,опозив понуде за јавну набавку мале вредности јнмв 7/2015 – не отварати“.

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче, нити да мења своју
понуду.
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V  6.  ОБАВЕШТЕЊЕ  ДА  ПОНУЂАЧ  КОЈИ  ЈЕ  САМОСТАЛНО  ПОДНЕО
ПОНУДУ  НЕ  МОЖЕ  ИСТОВРЕМЕНО  ДА  УЧЕСТВУЈЕ  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

V 7. УЧЕШЋЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:

Уколико понуђач подноси понуду са подивођачем, дужан је да у обрасцу понуде
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке
које ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета
набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач  у  обрасцу  понуде  наводи  назив  и  седиште  подизвођача,  уколико  ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу  IV  конкурсне  документације,  у  складу  са  упутством  како  се  
доказује  испуњеност  услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.

V 8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из из члана 75. став 1.
тачка 1) до 3) Закона о јавним набавкама. Такође, сваки понуђач мора навести да је при
састављању  својих  понуда  испоштовао  услове  наведене  у  члану  75.  став  2.  Закона.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено, солидарно према
наручиоцу.
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V 9. НАЧИН, РОК И УСЛОВИ  ПЛАЋАЊА,  ИСПОРУКЕ,  ЗАМЕНЕ  ДОБАРА,
КАО  И  ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД  КОЈИХ  ЗАВИСИ  ПРИХВАТЉИВОСТ
ПОНУДЕ:

Плаћање ће  се  вршити након извршене  испоруке  добара,  на  основу рачуна  који ће
добављач  доставити  наручиоцу.  Рок  плаћања  износи  45  дана  од  дана  пријема
рачуна. Исплата се врши на текући рачун добављача. Наручилац не дозвољава аванс.

Рок  испоруке  књига  не  може  бити  дужи  од  20  дана  од  дана  закључења  уговора.
Наручилац  захтева  испоруку  свих  тражених  наслова  у  захтеваном  року.  Књиге  се
испоручују путем поште или од стране добављача на адресу наручиоца.

Рок замене књига, уколико се после примопредаје укажу неки недостаци, не може бити
дужи од 10 дана од дана пријема писане рекламације наручиоца.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају
истека  рока  важења  понуде,  наручилац  је  дужан  да  од  понуђача  у  писаном  облику
захтева  продужење  рока  важења  понуде.  Понуђач  који  прихвати  продужење  рока
важења понуде, не може мењати понуду.

V 10.  ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена у понуди мора бити исказана у динарима, за сваки наслов појединачно и укупно
(за  све  тражене  наслове)  са  и  без  урачунатог  ПДВ-а.  Ако  је  у  понуди  исказана
неуобичајено  ниска  цена,  наручилац  ће  поступити  у  складу са  чланом 92.  Закона  о
јавним набавкама.

V 11.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ  ОРГАНУ  ИЛИ  ОРГАНИЗАЦИЈИ,  ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ  ГДЕ  СЕ  МОГУ  БЛАГОВРЕМЕНО  ДОБИТИ  ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ  О  ПОРЕСКИМ  ОБАВЕЗАМА,  ЗАШТИТИ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ  ПРИ  ЗАПОШЉАВАЊУ,  УСЛОВИМА  РАДА  И  СЛ.,  А  КОЈИ  СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Подаци  о  пореским  обавезама  се  могу  добити  у  Пореској  управи,  Министарства
финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.

V 12. ЗАШТИТА ПОДАТАКА:

Наручилац је дужан да:
- Чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у

складу са законом, понуђач означио у понуди:
- Одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених

у понуди:
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- Чува као пословну тајну и имена, заинтересованих лица и понуђача ,као и податке о
поднетим понудама, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената, критеријума и рангирање
понуде.

V 13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОД НАРУЧИОЦА

Понуђач  може,  у писаном облику (или путем електронске поште или факса),  на
адресу наручиоца Аранђеловац, Љубићка 1, са назнаком на лицу коверте: ,,Не отварати
– ЈН7/2015“  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде (електронском поштом на адресу  biblsvsava@mts.rs  или факсом
на  034/712-148). Тражење  информација  и     појашњења  телефонским  путем  није
дозвољено.

V 14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ:

Наручилац  може захтевати  од понуђача  додатна  објашњења која  ће  му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача, односно његових подизвођача.
Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских  грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако  се  понуђач  не  сагласи  са  исправком  рачунских  грешака,  наручилац  ће  његову
понуду одбити као неприхватљиву.

V 15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
- учинио повреду конкуренције;
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања
позива за подношење понуда.

Доказ може бити:
-правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;
-исправа  о  реализованом  средству  обезбеђења  испуњења  обавеза  у  поступку

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
-исправа о наплаћеној уговорној казни;
-рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном

року;
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-извештај  надзорног  органа  о  изведеним  радовима  који  нису  у  складу  са
пројектом, односно уговором;

-изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

-доказ  о  ангажовању  на  извршењу  уговора  о  јавној  набавци  лица  која  нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

V 16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Одлука  о додели уговора о јавној  набавци добара ЈН 7/2015 (књиге за  библиотеку),
донеће се применом критеријума најниже понуђене цене за сваку партију посебно.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену,  као најповољнија
понуда биће изабран понуђач који је понуди најкраћи рок испоруке добара.

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од седам дана од дана отварања
понуда.

V  17.  ОБАВЕШТЕЊЕ  О  НАЧИНУ  И  РОКУ  ПОДНОШЕЊА  ЗАХТЕВА,ЗА
ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА:

Захтев   за   заштиту   права   може   да   поднесе   понуђач,   односно   свако
заинтересовано  лице  односно пословно удружење у име наведених лица.

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

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим  уколико законом  није другачије одређено. 

Захтев  за  заштиту  права  којим  се  оспорава  врста  поступка,  садржина  позива  за
подношење понуда  или  конкурсне  документације  сматраће  се  благовременим ако  је
примљен  од  стране  наручиоца  најкасније  три  дана  пре  истека  рока  за  подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
чланом  63.  став  2.  Закона  о  јавним  набавкама  указао  наручиоцу  на  евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац их није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока  за  подношење  понуда,  а  након  истека  рока  из  претходног  пасуса,  сматраће  се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка, рок
за подношење захтева  за заштиту права је  пет  дана  од дана њеног објављивања 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.
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Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
износу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број је
ознака јавне набавке, сврха: ЗЗП, са  назнаком набавке на  коју се односи,  корисник:
Буџет Републике Србије).  Потпуна  упутства  налазе  се  на  интернет  страници
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html .  Поступак
заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138-167. Закона.

V 18. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:

Уговор о јавној набаци ће бити достављен понуђачу ком је уговор додељен  у року од 8
(осам) дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Образац 1

Понуда број ____ од ___________ за јавну набавку мале вредности број ЈН 7/2015.

Општи подаци о понуђачу

Назив понуђача

Седиште понуђача (град, општина, адреса)

Матични број понуђача

ПИБ

Име и презиме директора

Особа за контакт

Адреса е-поште

Телефон

Телефакс

Број рачуна понуђача и назив банке

ПОНУДУ ПОДНОСИ

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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Образац 2

Подаци о подизвођачу

Назив подизвођача

Седиште 

Матични број

Порески идентификациони број

Име и презиме директора

Особа за контакт

Адреса е-поште
Телефон

Телефакс

Проценат  укупне  вредности  набавке
који ће извршити подизвођач
Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач
Број  рачуна  подизвођача  и  назив
банке

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.

Образац 3

Подаци о понуђачу у заједничкој понуди

Назив понуђача

Седиште понуђача (град, општина, адреса)
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Матични број понуђача

ПИБ

Име и презиме директора

Особа за контакт

Адреса е-поште

Телефон

Телефакс

Број рачуна понуђача и назив банке

Напомена 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју  примерака,  да  се  попуни  и  достави  за  сваког  понуђача  који  је  учесник  у
заједничкој понуди.
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Образац 3а

Образац споразума као саставног дела заједничке понуде

У складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама, понуђачи из групе понуђача који
подносе заједничку понуду у предмету јавне набавке добара – књига за библиотеку, код
Народне библиотеке ,,Свети Сава'' Аранђеловац, број јавне набавке ЈН 7/2015, склопили
су

СПОРАЗУМ КАО САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Према коме су сагласни:

1. да је члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред начучиоцем_____________________
__________________________________________________________________

2. Опис послова свих понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
    ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________

Место ___________________ Потпис и печат понуђача из групе 
Датум____________________ понуђача који подносе заједничку

понуду

______________________________

______________________________

______________________________

_____________________________

Напомена:  Овај образац споразума попуњавају,  потписују и оверавају понуђачи који
подносе заједничку понуду. Уколико се понуђачи определе да један понуђач из групе
понуђача потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев
обазаца  који  подразумевају  давање  изјава  под  кривичном  и  материјалном
одговорношћу), то се дефинише овим споразумом.

Образац 4
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Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама у
поступку јавне набавке мале вредности

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, као заступник понуђача/групе понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач/понуђач из групе понуђача (заокружити својство) _____________________
________________________________________________________  (назив),  у  поступку
јавне  набавке  мале  вредности  –  набавка  књига  за  библиотеку,  код  Народне
библиотеке  ,,Свети Сава“  Аранђеловац,  број  набавке  ЈН 7/2015,  испуњава  услове  из
члана  75.  Закона  о  јавним  набавкама,  односно  услове  дефинисане  конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку и то:

1. да  је  понуђач  регистрован  код  надлeжног  органа,  односно  уписан  у
одговарајући регистар;

2. да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривичнадела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе, ако има седиште
на њеној територији.

У _________________________      МП            За понуђача
Дана _______________________  ______________________

Напомена
Уколико понуђач подноси понуду самостално, овом изјавом доказује да испуњава све
услове  из  тач.  1-3,  а  уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  изјава  мора  бити
потписана  од  стране  овлаћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе  понуђача  и  оверена
печатом. Образац по потреби копирати у довољном броју примерака.

Образац 5
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Изјава подизвођача о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама у
поступку јавне набавке мале вредности

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач_________________________________________________________________
__________  (назив),  у  поступку  јавне  набавке  мале  вредности  –  набавка  књига  за
библиотеку,  код  Народне  библиотеке  ,,Свети  Сава“  Аранђеловац,  број  набавке  ЈН
7/2015,  испуњава  услове  из  члана  75.  Закона  о  јавним  набавкама,  односно  услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:

1. да  је  подизвођач  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у
одговарајући регистар;

2. да  подизвођач  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;

3. да је подизвођач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе, ако има седиште
на њеној територији.

У _________________________      МП          За подизвођача
Дана _______________________

________________________

Напомена
Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  изјава  мора  бити  потписана  од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. Образац по потреби копирати
у довољном броју примерака.
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Образац 6

Изјава понуђача у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама

У складу  са  чланом  75.  став  2.  Закона  о  јавним  набавкама,  изјављујем  да  сам  при
састављању  понуде  за  јавну  набавку  мале  вредности  –  књиге  за  библиотеку,  код
Народне библиотеке ,,Свети Сава“ Аранђеловацц, број ЈН 7/2015, поштовао обавезе које
произилазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,  запошљавању и  условима  рада,
заштити животне средине, као и да ми није изречена забрана обављања делатности која
је на снази у време подношења понуде.

У _______________________   МП За понуђача
Дана ____________________ ______________________

Напомена 
Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  изјава  мора  бити  потписана  од  стране
овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе  понуђача  и  оверена  печатом.  Образац
копирати у довољном броју примерака.
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Образац 7

У  складу  са  чланом  26.  Закона  о  јавним  набавкама,  понуђач  ___________________
_________________________________________________________________  (навести
назив) даје

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу,  потврђујем  да  сам  понуду  у
поступку јавне набавке добара – књиге за библиотеку, код Народне библиотеке ,,Свети
Сава“  Аранђеловац,  број  ЈН7/2015,  поднео  независно,  без  договора  са  другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум МП           За понуђача
___________________ ______________________
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Образац 8

У  складу  са  чланом  88.  став  1. Закона,  понуђач__________________________
________________________________ (навести  назив) доставља  укупан  износ  и
структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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: МП Потпис понуђача
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Образац 9

                                            Општи подаци о Понуђачу

Назив и седиште: ________________________
Матични број: ___________________________
ПИБ:  ___________________________________
Особа за контакт: _________________________

На основу објављеног позива за доделу уговора за јавну набавку добара бр. ЈН
7/2015 достављамо

                                        ПОНУДУ бр:_____________

Да квалитетно извршимо испоруку тражених добара у складу са наведеним условима из
конкурсне документације,поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

1. а) самостално б) заједничка понуда в) са подизвођачима

2. Рок плаћања                дана од дана испостављања фактуре (рок не може бити

дужи од 45 дана од дана испостављања фактуре)

3. Рок за испоруку књига              дана од дана закључења уговора (рок не може
бити 
  дужи од 20 дана од дана закључења уговора)

4. Рок за замену књига _            дана од дана примопопредаје књига (рок не може

бити дужи од 10 дана од дана примопопредаје књига)

5. Рок важења понуде износи                     дана  од дана  отварања понуде (рок
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не може бити краћи од 30 дана)

Напомена:  Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 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.

У ________________________   МП     ЗА ПОНУЂАЧА
ДАНА____________________ ___________________

VIII МОДЕЛ УГОВОРА
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* сви недостајући подаци биће преузети из понуде оног понуђача ком је додељен
уговор о јавној набавци

 УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА  – КЊИГЕ ЗА
БИБЛИОТЕКУ

Број јавне набавке ЈН 7/2015

Закључен _____________. године у Аранђеловцу између:

1. Народне библиотеке ,,Свети Сава“ у Аранђеловцу, ул. Љубићка 1, ПИБ 100766155 (у
даљем тексту: купац), коју заступа в.д. директора, Биљана Радашиновић и 
2.  _____________________________ из  ___________,  __________________,  ПИБ
__________ (у  даљем  тексту:  продавац),  кога  заступа
_____________________________________________.

Члан 1.
Овим уговором се регулишу међусобни односи купца и продавца у погледу куповине
књига, по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности код Народне библиотеке
,,Свети Сава“ број ЈН 7/2015.

Члан 2.
Продавац се обавезује да купцу испоручи оне наслове књига, у оној количини и по цени
како  је  то  наведено  у  списку  књига  који  се  односи  на  партију  број  ____  -
_______________________________________  (навести  назив  партије)  из  Конкурсне
документације бр. ЈН 7/2015, објављене на Порталу јавних набавки 9. новембра 2015.
године, као и рачун и то у року од ___________ дана од дана закључења уговора.

Списак књига из става 1. овог члана је саставни део уговора.

Члан 3.
Купац је  дужан  да  на  име  испоручених  добара  изврши уплату  износа,  наведеног  у
достављеном рачуну , на текући рачун продавца, у року од 45 дана од дана пријема
рачуна.

Члан 4.
Продавац се обавезује да испоруку добара временски најави и испоручи у целости.

Уговорне  стране  су  дужне  да  изврше  квалитативну  и  квантитативну  примопредају
добара. Представник купца потписом отпремнице потврђује испоруку добара. 

Приликом  примопредаје,  представник  купца  је  дужан  да  испоручена  добра  на
уобичајени  начин  прегледа  и  да  своје  примедбе  о  видљивим  недостацима  одмах
саопшти продавцу. Уколико се након примопредаје утврди да испоручена добра имају
недостатке због којих се не могу употребити, продавац се обавезује да та добра замени
другим исправним добрима у року од __ дана, по писаној рекламацији купца.

Члан 5.
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Купац задржава право да раскине уговор због лоше сарадње која обухвата лоше услуге,
непоштовање рока и повећања цене која је наведена у рачуну понуђача из члана 2. овог
уговора.

Члан 6.
Продавац  ће  предмет  уговора  из  члана  1.  вршити
___________________________________  (самостално/са  подизвођачима/са  групом
понуђача).

Члан 7.
На питања која овим уговором нису изричито уређена, примењују се одредбе Закона о
облигационим односима и добри пословни обичаји.

Члан 8.
Купац и продавац су сагласни да све евентуалне спорове настале поводом реализације
овог уговора реше споразумно, у духу добрих пословних обичаја, а уколико то не буде
могуће, пристају на надлежност стварно надлежног суда у Крагујевцу.

Члан 9.
Уговор је састављен у четири истоветна примерка са важношћу оригинала, од којих
свака уговорна страна задржава по два.

          ЗА ПРОДАВЦА      ЗА КУПЦА

МП  ___________________                МП __________________
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