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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: 

10/19 од  01.07.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 11/19 

од 01.07.2019. године сачињена је 

  

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

јавна набавка мале вредности добара – Набавка књига 1/19 

 

број набавке из Плана 1.1.1 

 
 
Конкурсна документација садржи: 

 
 

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

III Техничка спецификација предмета јавне набавке 5 

 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

18 

 

V Упутство понуђачима како да се сачини понуда 24 

 VI Образац понуде 30 

VII Модел уговора 37 

VIII Образац трошкова припреме понуде 50 

IX Образац изјаве о независној понуди 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Конкурсна документација садржи укупно педесет једну (51) страну. 
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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 1/19 

 

4. Предметна јавна набавка мале вредности обликована је у 7 (седам) партија 

 

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 

Електронска пошта: аl2book@yahoo.com  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

mailto:аl2book@yahoo.com
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
1. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ-1/19 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 7 (седам) партија, 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. 

4.  Партија 4- књиге за фонд библиотеке –22113000 – Књиге за библиотеке. 

5. Партија 5- књиге за фонд библиотеке –22113000 – Књиге за библиотеке. 

6. Партија 6- књиге за фонд библиотеке –22113000 – Књиге за библиотеке. 

7. Партија 7- књиге за фонд библиотеке –22113000 – Књиге за библиотеке. 
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III ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

- Партија 1 

                                                  
1. Ј. Тусoоn – М. Мишковић    1 

2. Изабарана дела -  З. Џумхур   1 

3. Дванаест немогућих  - група  аутора   1 

4. Милена Дравић-  више од уметности -  Т.Њежић   2 

5. Ген : Интимна историја – С. Мукарџи   2 

6. Кућа на језеру  - К. Мортон   2 

7. Људски апарат -  М.  Браковић   2 

8. Београдски трио – Г. Марковић  2 

9. Излећење -  Џ. Марчант   1 

10.   Ђаво и његови анђели – К . Флаш  1 

11.   Џелатова песма I – западни гласови- Н. Мајлер  1 

12.   Џелатова песма II -  источни гласови –Н.  Мајлер  1 

13.   Париска школа шарма- Џ. К. Колан   1 

14.   За сутра најављују коначно разведравање  -Б.  Росић  2 

15.   Живот и доба малог Грома – Б. Брајсон  2 

16.   Више  се не бојим -  Г. Ђукановић  1 

17.   Ко ти рече да си го , Адаме ? -  М. Келмајер  1 

18.   Ватра и лед -  В. Радусиновић  2 

19.   Готово је с Едијем  Белгелом  -  Е. Луј  2 

20.   Месечева сестра  -  Л. Рајли  3 

21.   Њен најбољи друг- Џ. Роџер – 2 

22.   Сродне душе -  К.  Мекдермон  4 

23.   Црно крило  -  Е.  Макдоналд    2 

24.   Пешчани  сат-  Т. Рис  2 

25.   Чудима  никада краја -  Д.  Бакић  2 

26.   Он  ми  је све – В.  Киланд  2 

27.   Књижара јучерашњих дана – Е. Мајерсон  2 

28.   Слатке  приче  -  С. Јелић  2 

29.   Александар од Југославије – В.  Драшковић  3 

30.   Повест оопсади Лисабона – Ж. Сарамаго  2 

31.   Бродијев извештај – Х. Л. Борхес  2 

32.   Моја  мрачна места – Џ.  Елрој    2  

33.   Унутрашње  двориште – Г. Петровић  2 

34.   Девојка – К. Куксон  2 

35.   Траг – П. Корнвел  2 

36.   Плетеница – Л. Коломбани  1 

37.   Јачи сте него што мислите – К. Бернт  1 

38.   Имам тридесет година...и тако изгледам  - А.  Ђусти  2 

39.   Чекај ме на последњој страници –С. Реј  2 

40.   Бог није стидљив  -  О.  Грјазнова  2 
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41.   Умрети у пролеће  -  Р. Ротман  2 

42.   Сајберпсихологија  - К. Кацер  1 

43.   Нове љубави – М.  Јанковић, Ј.Х. Ђорђевић  2 

44.   Бода – Слушај, сине , ове  велике речи – Ј. Тишма  1 

45.   Хронологија  уметности  -  И. Зачек  1 

46.   Масти – Гориво вашег организма – Џ. Меркола  1 

47.   Кћи плантажера  чаја – Џ. М. Тротер  2 

48.   Противзаконити ратови- Д. Ганзер  1 

49.   Queen – да ли је ово прави живот ? – М. Блејк  2 

50.   Пробуђене фурије – Р. Морган  2 

51.   Одабране приповетке – Б. Нушић  1 

52.   Други живот почиње кад схватиш да имаш само један ... –Р. Жордано  

2 

53.   Опака- К. Еспозито  2 

54.   Преживљавање – Д. Михаиловић  2 

55.   Добра или зла – А.  Ланд  2 

56.   Мапа која води до тебе – Џ. П. Монингер   2 

57.   Сабор јунака – П. Жебељан  2 

58.   Скривени живот животиња – П. Волебан   1 

59.   Ожиљак – Х.Г.- Хурадо   2 

60.   Школа за шпијуне – Д. Букин   2 

61.   Човек из пећине  - Ј.Л. Хорст   2 

62.   Десети  децембар – Џ. Сондерс   2 

63.   Надајмо се најбољем  -  К. Сетервал   2 

64.   Записи на салвети – Ч. Милош   2 

65.   Црвени адресар  -  С. Лундберг   2 

66.   Ветар и олуја -  Н. Нојхаус  2 

67.   Звуци  из подморнице – М. Јовановић    4 

68.   Цвеће за Алџернона – Д. Киз    2 

69.   Права Валерија  - Е.  Бенавент   2 

70.   Одаја  сећања – Х. Кејв   2 

71.   Пут у Индију-  Е.М.Форстер  2 

72.   Паднем седам пута , а устанем осам – Н. Хигашида  2 

73.   Историја средњовековног света -  I  том- С.В. Бауер  1 

74.     Изгубљено доба љубави и снега – Џ. Лам  2 

75.   Поново заједно – М. Леви    4 

76.   Са сваким дахом – Н.  Спаркс   4 

77.    Van  Gogh – Море без обала  -  З.  Ђукић  Ђуле   1ж 

78.   Persson  -Н. Лекић   2 

79.   Провалија -  Ф. Ваљехо   2 

80.   Добро   дошли у свемир – Х. Г. Тајсон , М.А. Страус , Џ. Р. Гот   1 

81.   21  лекција за 21.век- Ј.Н. Харари  1 

82.   Механе и кафане старог Београда  - В.Д. Голубовић   2 

83.   Реља – Авантуре Титовог шпијуна – Д. Ивеља   2 

84.   Чоколадни снови – С. Б. Криспел     2 

85.   Античка филозофија –Џ. Енас       1 

86.   Просвећени свет  -  С. Пинкер      1 

87.   Диносаури- Д. Норман     1 
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88.   Физика елементарних честица – Ф. Клоуз     1 

89.   Математика  -  Т.  Гауерс     1 

90.   Помрачење  -   М.  Елзберг   2 

91.   Тамо је овде  -  М.Л.Пишчевић   2 

92.   Гвоздени  облаци -  Б.  Јанковић   4 

93.   Пупак света -  В. Анденовски     2 

94.   Облик  воде -  Г. Д . Торо , Д. Краус   2 

95.   Легенда о самоубиству -  Д.  Ван      2 

96.   Брит  -  Мари је била ту -  Ф. Бакман    2 

97.   С мојим мушкарцем  -  Џ.Е. Малпас     2 

98.   Амерички таблоид  - Џ.  Елрој   2 

     100.  Чаробна кухиња за особе са дијабетесом – В.О. Ћурчић   1 

     101.  Минхен – Р. Херис     2 

     102.  Ватра и крв – Џ. Р.Р. Мартин    3 

     103.  И не оста ниједан – А. Кристи   2 

     104.  Балкански шпијун – Д. Ковачевић     2 

     105.  Бела хризантема – М.Л.Бракт    2 

     106.  Сулудо богати Азијци – К.Кван    2 

     107.   Пут промене – С. Убовић   1 

     108.   Циркус  -  Ј. Карлос    2 

     109.   Све је овде дивно -  М.Т. Ли    2 

     110.   Зимски војник -  Д. Мејсон   2 

     111.   Ја, Пинк Пантер  2 : Архондиса  -  О. Ћирковић   2 

     112.   Нови путеви свиле  -  П.  Франкопан    1 

     113.   Изненада неко покуца на врата – Е. Керет    1 

     114.   Адреса -  Д. Великић    2 

     115.   Невидљиви академци – Т. Прачет    5 

     116.   Ништа лакше од умирања – Е. Незировић       1 

     117.   Леонардо да Винчи  -  В. Ајзаксон      1 

     118.   Онда  -  М. Капор   2 

     119.   Одахни руком и крени даље  -  Р. Холис    1 

     120.   Венецијска  маска  - Р. Лејкер          2 

     121.   Накривљена кућа -  А. Кристи          2 

     122.   Феликс -  В. Кецмановић                   2  

     123.   Синклерова страст – Џ. С. Скот        2  

     124.   Господин Надмени – П. Ворд , В. Киланд   2 

     125.   Мистерија три четвртине -  С. Хана     2 

     126.   Нетипичан тип -  Т.  Хенкс        1 

     127.   FBI  принцип -  Т. Хофман        2 

     128.   Кључ бесмртности – Х. Слипичевић      2 

      129.    Све у свему  -  И.  Димић             2 

      130.    Марсова  соба -   Р.  Кушнер       2 

      131.    Каже он, каже она – Е.   Кели     2  

      132.    24 сата у старом Египту – Д. П. Рајан     1 

      133.    Видимо се ових дана  -   Ф. Боско    2 

      134.    Лечење снагом природе   -   А.  Михалсен    1 

      135.    Триптих  -   К. Слотер                                  3 

      136.    Док још  нисмо биле ваше – Л. Вингејт     2 
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      137.    У сенци маслине -  Л. Рајли    4 

      138.    Последњи од нас – А. Д. Клермон  - Тонер    2 

      139.    Без заклона – Б. Кингсолвер         2 

      140.    Велики  кнез – Б. Гојковић       2 

      141.    Сарум -  I том  :  Стари Сарум  -   Е.  Радерфурд       2 

      142.    Сарум -  II  том : Нови Сарум -   Е.  Радерфурд         2 

      143.    Сарум – III том :  Империја  -     Е.  Радерфурд         2 

      144.    Тесла :  проналазач модерног   -Р.  Мансон            2 

      145.    Вила на Дедињу – И. Ивањи                                        2 

      146.    Његове беле рукавице – Ј. Б. Алимпић                    4  

      147.    Од А до Ш – И. Бјелица                                                 3 

      148.    Нећу да мислим на Праг -  С. Ћирић                         6 

      149.    Стаховита књига – У. Петровић                                  6 

      150.    Приче из главе -    В. Војновић                                   6 

      151.    Кућа хиљаду маске – И. Коларов                              6 

      152.    Кишни глистац -  А. Милошевић                               6 

      153.    Загонетне приче I – У. Петровић                               2 

      154.    Загонетне приче II – У. Петровић                              2 

      155.    Загонетне приче III – У. Петровић                             2 

      156.    Загонетне приче IV – У. Петровић                             2 

      157.    Загонетне приче  V – У. Петровић                             2 

      158.    Авен    - У. Петровић                                                     2 

      159.    Пети лептир   -  У. Петровић                                       3 

      160.    Царство олуја -  С. Џ. Мас                                            6 

      161.    101 чињеноца коју треба да знаш о томе како радиш -    7 

      162.    101 чињеница коју треба да знаш о експериментима у науци    7 

      163.    101 чињеница коју треба да знаш о познатим  научницима        7 

      164.    101 чињеница коју треба да знаш о изумима и открићима          7 

      165.    Урнебесна хемија                                                                                     

2 

      166.    Великани- Кристофер Колумбо ,путник без граница – А. Гати     7 

      167.    Великани- Архимед , чаробњак с бројевима   -  Т. Перчивале     7 

      168.    Великани- Наполеон, од војника до цара – Ј. Оливијери              7 

      169.    Великани- Марко Поло , откривање чуда – Г. Згадоли           7 

      170.    Великани- Ана Франк , глас сећања – Е .П. Гвера                     7 

      171.    Великани- Галилео Галилеј  ,истраживач небе – А. Страда   7 

      172.    Грчки митови за  децу : грчки митови о љубави –С. Роси      7 

    173.    Грчки митови за децу : Чудовишта и хероји  -  С.Роси      7 

    174.    Грчки митови за децу : Богови и хероји   -  С.Роси            7 

    175.    Велики народи из прошлости – Грци – К .Хил                   7 

    176.    Велики народи из прошлости – Египћани  – К .Хил          7 

    177.    Велики народи из прошлости – Римљани – К. Хил          7 
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УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ЗА ПАРТИЈУ 1: 
 

ПДВ _____ % ЗА ПАРТИЈУ 1 : 
 

УКУПНО СА ПДВ-ОМ ЗА ПАРТИЈУ 1: 
 

 

 

  

 

 Партија 2 

1.      Једног дана у децембру –Џ. Силвер        2 

2. Ово ће мало да боли –  А. Кеј                    1 

3. Правило 5 секунди – М. Робинс                1 

4. Софија – К. Бонвичини                                 2 

5. Страдања душе  I – И. Стоун                       3 

6. Страдање душе  II – И. Стоун                      3 

7. Романова – А. Лохон                                    2 

8. Без излаза – Т. Адамс                                  3 

9. Кад љубав победи време –М. Хејг          1 

10. Споменар – Ф. Карни                                  2 

11. 64 дана : дневник самоубице  - С. Е. Цурк                 1 

12. Непоправљиви романтик – Ф. Талис     

13. Небојша Глоговац  - Т. Њежић                                      2 

14. За љубав моје даме- К. Каран , Л. Загерис                 3 

15. Зашто сањамо ? – А. Роб                                                 2 

16. Љубила сам Толстоја – П. Рид                                       2 

17. Комплетна кето исхрана за почетнике – Е. Рамос    1 

18. Онај прави – Џ. Марс                                                        3 

19. Ђакомо Казанова – М. Струкул                                      2 

20. Golden Sky – З. Јовановић                                               4 

21. Паша од кухиње – С. Ерсин                                            3 

22. Романса у Будимпешти – Р. Гастон                              2 

23. Реци да си моја – Е. Норебек                                        3 

24. Остављена принцеза – Л. Емори                                  2 

25. Агата – А. К. Боман                                                           3 

26. Бесмртни – К. М .Валенте                                              2 

27. Кристијан – М. Габријел                                                2 

28. Деца зла -    М. Мајић                                                     4 

29.  У чаробној ноћи – Е. Џејмс                                          3 

30. Дечак у пругастој пиџами- Џ. Бојн                             2 

31. Мисли и обогати се... – Н. Хил                                     1                       

32. Сада ме пољуби  – Р. Емануели                                   2 

33. Паметна жена,богата жена – Д. Бах                           2 

34. Ана – А. Праус                                                                  2 

35. Сањарење – А. Квик                                                       4 

36. Анабел – Л. Бенгтсдотер                                               2 

37. Наивна жабицаи седам мудрости – О. Клерк          1 

38. Дама са псетанцетом и друге приповетке – А. П. Чехов   2 
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39. Мудар родитељ-срећно дете- Х. Монтгомери                    2 

40. Аутсајдер – С. Кинг                                                                      4 

41. Тринаест – С. Кавана                                    2 

42. Изнад жеља – П. Л. Мир                             2 

43. Дете Тоскане – Р. Боуен                              2 

44. Опсесија – Н. Робертс                                  4 

45. Окружени идиотима – Т. Ериксон            3 

46. Педесет пет – Џ. Деларги                            2 

47. Осећања крви – Б. Меклален                    2 

48. Машин грех – Д. Дезомбре                        3 

49. Моја прича – Е. Ферари                               1 

50. Вече из снова – Р. Серл                                2 

51. Мистерија Монмартра – Б. Рестлунд       2 

52. На крилима ватре : наследство  - Т. Т. Садерланд     6 

53.  Повратак у живот – З. Сцхултз                                        2 

54. Чедомир Илић – М. Ускоковић                                       1 

55. Сам свој лидер и менаџер за један дан –К. Бланчард     1 

56. На крилима ватре : пророчанство – Т. Т. Садерланд        6 

57. Није човек , није чигра- Г. Малетић                                       8 

58. Савршен дармар – В. Андрић                                                  8 

59. Баштованов сан – Ј. Петровић                                                 8 

60. Срећан крај – О. Јанковић                                                        7 

61. Чудна чавка чаврљала – С. Марковић                                  7 

62. Арчи и Дора спасавају напуштеног пса                                7 

63. Остављена принцеза – Л. Емори                                            7 
64.  

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ЗА ПАРТИЈУ 2: 

 

ПДВ _____ % ЗА ПАРТИЈУ 2 : 
 

УКУПНО СА ПДВ-ОМ ЗА ПАРТИЈУ 2: 
 

 

- Партија 3  

1. Оне су промениле Србију – изузетне српкиње – Т. Лош   2 

2. Извесна представа о правди – Д. Марти     1 

3. Велике српске љубави –Ж. Радивојевић         2 

4. 100 портрета о другима – М. Бећковић           2 

5. Српска црква у комунизму и посткомунизму ( 19475-200 ) – Ј. Јањић     

1 

6. Писма без курира – С. П. Крцун     2 

7. Бг приче  I-III – З. Николић         2 

8.  ДИС хармонија – А. Југовић     2 

9. Меморандум  САНУ  -1 

10. Ленка  Дунђерска  - П.  Зубац    2                             

11. Неоштрине – С. Савић       2 

12. Туђа кост – С. Савић          2 

13. Орландо – В. Вулф            2 

14. Мушки буквар – В. Витман    2 
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15. Британија и Србија – В. Костић      2 

16. Земља , новац , држава – Б. Мијатовић     2 

17. Београд у великом рату – М. Брун              2 

18. Европа после 1980 – И. Т. Беренд               1 

19. Илустрована историја београтских кафана  - Б. Мијатовић    2 

20. Три приче о  самоубицама -  Г. Марковић     2 

21. Кабинет чудеса – Д. Престон       2 

22. Порекло – Д. Браун    2 

23. Роман рубикова коцка – С. Радоњић    2 

24. Ковчег комедијант  - П. Марковић        2 

25. Голуб – П. Зискинд                                    2 

26. Цар Душан ( трилогија ) – В. Ђорђевић           2 

27. Видовдан – судњи дан – Д. Стојиљковић            2 

28. Руски крст – З. Шапоњић             2 

29. Спрски домаћини – М. Бркић     2 

30. Шта ми ово треба –Е. Кустурица      2 

31. Босански рат – Д. Ћосић     2 

32. Врзино коло – Ј. Алексић    1 

33. Како сам успео – К. Малден    1 

34. Солун – град духова  - М. Мазовер    2 

35. Критика практичног ума – И. Кант    2 

36. Друга књига – Ж. Лаушевић      3 

37. Све прође , па и доживотна – Ж.  Л аушевић     3 

38. Мале тајне – Г. Марковић       2 

39. На обали – Љ. Дугалић            1 

40. Радецки марш  -   Ј.  Рот          2 

41. Манталитети народа света -  Г. Гачев     1 

42. Лавиринт живота – О. Б удимир       2 

43. Увир на извору  -  О . Б удимир         2 

44. Пут облака -  О. Б удимир                   2 

45. Књиге које су промениле историју 

46. Завеса – А. Кристи    2 

47.  Најављује се убиство – А. Кристи    2 

48. Заувек –   Т. К учан         2 

49. Капија  -   Т. К учан         2 

50. Одувек –   Т. Кучан        2 

51. Индиго -    Т. Кучан       2 

52. Профајлер – Т. К учан  2 

53. Бивиргата -  Т. К учан      2 

54. Свици у тегли – С.  Кручичан     2 

55. Кад се поново сретнемо   - Р. Т . Барлов      2 

56. Улица добре среће  - М. Мантегхи      2 

57. Сурф на црвеном таласу  - А. Е . Ђуричић        2 

58. Шарени свет казивања    1-6 

59. Лепота вековног стварања      1 

60. Тајна вековног блага                 1 

61. Београтска казивања                2 
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УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ЗА ПАРТИЈУ 3: 
 

ПДВ _____ % ЗА ПАРТИЈУ 3: 
 

УКУПНО СА ПДВ-ОМ ЗА ПАРТИЈУ 3: 
 

 

- Партија 4 

 

  

1.       Афтер       1 -  А . Тод                     8 

2. Афтер       2 - После судара   -  А. Тод   8 

3. Афтер       3 -  После пада  -  А. Т од      8 

4. Афтер       4 – После пада  II – А. Т од   8 

5. Афтер       5 – После срећног краја  - А. Тод    8 

6. Афтер      6 -   Бефоре – А.Тод                             8 

7. Нова земља – Е. Тол                                             2 

8. Моћ садашњег тренутка –Е. Тол                       2 

9. Очарана тобом – С. Деј                                       2 

10. Машине као ја – И. Макјуан                              2 

11. Боје пожара – П. Леметр                                    2 

12. Три пута три    1  -   Ф.  Моћа                             3 

13. Три пута три    2 –   Ф. Моћа                              3 

14. Но и ја – Д.Д. Виган                                            2 

15. Ана и Лука на Калемегдану  - М. Пантић      8 

16. Ана и Лука на Златибору  -  М. Пантић          8 

17. Ана и Лука на Копаонику – М. Пантић          8 

18. Ана и Лука упознају Србију – Београд 1  - М. Пантић   8 

19. Ана и Лука упознају Србију  - Београд 2 – М. Пантић   8 

20. Ана и Лука у Новом Саду – М. Пантић                              8 

 

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ЗА ПАРТИЈУ 4: 
 

ПДВ _____ % ЗА ПАРТИЈУ 4: 
 

УКУПНО СА ПДВ-ОМ ЗА ПАРТИЈУ 4: 
 

 

- Партија 5 

 

 

1. Имај снагу ! – Ш. Кумс             7 

2. Само храбро ! – Ш. Кумс         7 

3. Без брига ! -  Д. Мари               7 

4. Осети срећу ! – С. Кларксон     7 

5. Графички   роман – Сат- Д. Лазаревић    6 

6. Кад си мета пубертета за дечаке – Н. Новак     7 

7. Кад си мета пубертета за девојчице – Н. Новак   7 

8. Трилогија – Патуљци и виле – М. Петковић       6 
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9. Како је бити астечки свештеник – Џ. Фарандон    7 

10. Како је бити египатски балсемер –Џ. Фарандон    7 

11. Како је бити енглески витез – А. Ганери        7 

12. Како је бити јапански самурај – Џ. Фарандон    7 

13. Како је бити пират са Кариба – Џ. Фарандон      7 

14. Како је бити праисторијски ловац – А. Ганери     7 

15. Како је бити римски гладијатор – А. Ганери         7 

16. Како је битивикиншки ратник – А. Ганери            7 

17. Мали партизановац – Г. Марковић                        7 

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ЗА ПАРТИЈУ 5: 
 

ПДВ _____ % ЗА ПАРТИЈУ 5: 
 

УКУПНО СА ПДВ-ОМ ЗА ПАРТИЈУ 5: 
 

 

- Партија 6 

 

1. Брзи коњић               8 

2. Нови диносаурус      8 

3. Пепа купује поклон   8 

4. Чоколадна мистерија – Т. Стилтон    8 

5. Златокоса и три медведа                     8 

6. Путовање кроз време : Мисија диносауруса   8 

7. Старији- Љ. Шарац        2 

8. Само мајка – Е. Карпетер       2 

9. У потрази за Гледис   -  С. М. Вељковић      2 

10. Чудесна жена митологија – Свет митова     2 

11. Чудесна жена митологија  – Хероји 2 

12. Чудесна жена митологија – Зликовци 2 

13. Чудесна жена митологија –  Чудовишта  2 

14. Чудесни ратници из Троје   5 

15. Јурњава у музеју           5 

16. Сирена са рајског острва    5 

17. Џиновска невоља                5 

18. Џеронимове авантуре : Шерлок Холмс    5 

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ЗА ПАРТИЈУ 6: 
 

ПДВ _____ % ЗА ПАРТИЈУ 6: 
 

УКУПНО СА ПДВ-ОМ ЗА ПАРТИЈУ6: 
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- Партија 7 

 

 

1. Дневник ноћи -  Т. Лиготи                   1 

2. Станар  -    Р. Топор                         1 

3. Мапа дана  -    Р. Ригс                     1 

4. Некрономикон  -   Х. Ф.  Лавкрафт    1 

5. У планинама лудила  -  Х. Ф.  Лавкрафт    1 

6.  Уклета кућа на брду – Ш. Џексон     1 

7. Хладна рука у мојој  -    Р.   Ејкман     1 

8. Више од истине – Ђ. Кадијевић          1 

9. Писар таме – Т. Лиготи     1 

10. Шаптач у тами – Х.Ф. Лавкрафт            1 
 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ЗА ПАРТИЈУ 7: 
 

ПДВ _____ % ЗА ПАРТИЈУ 7: 
 

УКУПНО СА ПДВ-ОМ ЗА ПАРТИЈУ 7: 
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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 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН 

ДОКАЗИВАЊА 
 

 

1. 

Да је регистрован код надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 

1) ЗЈН); 

 

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 

 

 

2. 

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); 

3. 

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); 

4. 

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). 

 

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.  

➢ 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.  
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➢ 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 

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, 
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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 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач_______________________________________________________________у 

поступку јавне набавке мале вредности добара – Набавка књига 1/19 

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); 

 

 

Место:_____________                                                                  Понуђач: 

 

 

Датум:_____________                         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.  
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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 

     

 

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач  ______________________________________________________________ 

[навести назив подизвођача]  

 

у поступку јавне набавке добара– Набавка књига 1/19 за потребе Библиотеке Вук 

Караџић из Алексинца ЈНМВ 4/2018, 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:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________      

                                                    

 

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 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 

Понуђач_________________________________________________________________у 

поступку јавне набавке мале вредности добара – Набавка књига 1/19 

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:_____________                                                                  Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

 

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 1/19 

за потребе Библиотеке Вук Караџић (За партију број 

__________________________назначити број партије ) - НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10.07.2019. 

године до 12,30 часова.   

  Отварање понуда одржаће се 10.07.2019. године, у 13 00 часова у радним 

просторијама Наручиоца, на адреси: Библиотека Вук Караџић, Алексинац, улица Књаза 

Милоша бр. 161, 18220 Алексинац  

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници 

понуђача. 

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 да 

обухвати најмање једну целу партију. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда 

односи на целокупну набавку или само на одређене партије. У случају да понуђач поднесе 

понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за 

сваку партију посебно. 

 

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 1/19 за потребе 

Библиотеке Вук Караџић (За партију број _____назначити број партије ) - НЕ 

ОТВАРАТИ”, 

  или 

 „Допуна понуде за јавну набавку мале вредности - Набавка књига 1/19 за потребе 

Библиотеке Вук Караџић (За партију број ______назначити број партије ) - НЕ 

ОТВАРАТИ”, 

  или 

„Опозив за јавну набавку мале вредности - Набавка књига 1/19 за потребе 

Библиотеке Вук Караџић (За партију број _____назначити број партије ) - НЕ 

ОТВАРАТИ”, 

 

  или 

„Измена и допуна за јавну набавку мале вредности - Набавка књига 4/19 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. 

 

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. 
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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. 

 
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 дужe од 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. 
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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. 

 

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 al2book@yahoo.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. 
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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, 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. 
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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: al2book@yahoo.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.  

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.  
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 
За партију 1 

 

Понуда бр __________ од _______2019. године за јавну набавку мале вредности добара –  

Набавка књига 1/19 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  

 

 

 

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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За партију 2 

 

Понуда бр __________ од _______2019. године за јавну набавку мале вредности добара – 

Набавка књига 1/19 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  

 

 

 

 

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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За партију 3 

 

Понуда бр __________ од _______2019. године за јавну набавку мале вредности добара –  

Набавка књига 1/19 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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За партију 4 

 

Понуда бр __________ од _______2019. године за јавну набавку мале вредности добара –  

Набавка књига 1/19 за потребе Библиотеке Вук Караџић – Партија 4 

 

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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За партију 5 

 

Понуда бр __________ од _______2019. године за јавну набавку мале вредности добара –  

Набавка књига 1/19 за потребе Библиотеке Вук Караџић – Партија 5 

 

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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За партију 6 

 

Понуда бр __________ од _______2019. године за јавну набавку мале вредности добара –  

Набавка књига 1/19 за потребе Библиотеке Вук Караџић – Партија 6 

 

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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За партију 7 

 

Понуда бр __________ од _______2019. године за јавну набавку мале вредности добара –  

Набавка књига 1/19 за потребе Библиотеке Вук Караџић – Партија 7 

 

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 који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

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 у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

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 Војкан 

Поповић 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 1/19 за партију број 1 и понудом 

Продавца бр. _______ од _______. 

 

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. 

 

Члан 4. 

Продавац гарантује купцу за квалитет испоручене робе.  
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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) истоветна примерка од којих свака уоворна 

страна задржава по 2 (два) примерка. 

 

 

 

 ПРОДАВАЦ:                                                                                                КУПАЦ: 

                                                                                                                     ДИРЕКТОР,  

________________                                                                              Војкан Поповић      
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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 Војкан 

Поповић 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 1/19   за партију 

број 2 и понудом Продавца бр. _______ од _______. 

 

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. 

 

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. 
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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) истоветна примерка од којих свака уоворна 

страна задржава по 2 (два) примерка. 

 

 

 

 ПРОДАВАЦ:                                                                                                КУПАЦ: 

                                                                                                                     ДИРЕКТОР,  

________________                                                                              Војкан Поповић      
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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 Војкан 

Поповић 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 1/19   за партију број 3 и 

понудом Продавца бр. _______ од _______. 

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. 

 

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. 
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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) истоветна примерка од којих свака уоворна 

страна задржава по 2 (два) примерка. 

 

 

 

 ПРОДАВАЦ:                                                                                                КУПАЦ: 

                                                                                                                     ДИРЕКТОР,  

________________                                                                                 Војкан Поповић     
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VII МОДЕЛ УГОВОРА –партија 4 

 
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 Војкан 

Поповић 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 1/19   за партију број 4 и 

понудом Продавца бр. _______ од _______. 

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. 

 

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. 
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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) истоветна примерка од којих свака уоворна 

страна задржава по 2 (два) примерка. 

 

 

 

 ПРОДАВАЦ:                                                                                                КУПАЦ: 

                                                                                                                     ДИРЕКТОР,  

________________                                                                                 Војкан Поповић     
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VII МОДЕЛ УГОВОРА –партија 5 

 
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 Војкан 

Поповић 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 1/19   за партију број 5 и 

понудом Продавца бр. _______ од _______. 

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. 

 

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. 



Page 45 of 51 

 

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) истоветна примерка од којих свака уоворна 

страна задржава по 2 (два) примерка. 

 

 

 

 ПРОДАВАЦ:                                                                                                КУПАЦ: 

                                                                                                                     ДИРЕКТОР,  

________________                                                                                 Војкан Поповић     
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VII МОДЕЛ УГОВОРА –партија 6 

 
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 Војкан 

Поповић 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 1/19   за партију број 6 и 

понудом Продавца бр. _______ од _______. 

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. 

 

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. 
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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) истоветна примерка од којих свака уоворна 

страна задржава по 2 (два) примерка. 

 

 

 

 ПРОДАВАЦ:                                                                                                КУПАЦ: 

                                                                                                                     ДИРЕКТОР,  

________________                                                                                 Војкан Поповић     
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VII МОДЕЛ УГОВОРА –партија 7 

 
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 Војкан 

Поповић 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 1/19   за партију број 7 и 

понудом Продавца бр. _______ од _______. 

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. 

 

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. 
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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) истоветна примерка од којих свака уоворна 

страна задржава по 2 (два) примерка. 

 

 

 

 ПРОДАВАЦ:                                                                                                КУПАЦ: 

                                                                                                                     ДИРЕКТОР,  

________________                                                                                 Војкан Поповић     
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VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____________________________ 

________________________________________________________, доставља укупан износ 

и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА 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 4/2018 за потребе  

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. 
 

 
 


