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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о Наручиоцу:  

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду  

Адреса: Улица др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад 

Интернет страница: www.ff.uns.ac.rs  

 

2. Врста поступка јавне набавке: 

Јавна набавка мале вредности.  

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке представља набавка књига за потребе научних пројеката.     

 

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

Није у питању резервисана јавна набавка. 

 

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација: 

Не спроводи се електронска лицитација. 

 

7. Напомена уколико је набавка формирана по партијама: 

Јавна набавка се не спроводи у више партија. 

 

8. Контакт: 

Особа за контакт: 

Sonja Kostović, 021/485-3968,  Соња Костовић, sonja.kostovic@ff.uns.ac.rs 

 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

 

Добра - књиге за потребе научних пројеката.   

 

 

2. Назив и ознака из Општег речника набавке:  књиге за библиотеке - 22113000. 

   

 

 

 

 

 

mailto:sonja.kostovic@ff.uns.ac.rs
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

 

 

 

 

  

Редни 

број 

 

Наслов публикације Комада 

1. Prezreni na svetu, Franc Fanon 1 

2.  Crna koža, bele maske, Franc Fanon 1 

3. Ašil Mbembe, Politike neprijateljstva 1 

4. Statis Gurguris, Da li književnost misli? 1 

5. Sem Šepard, Onaj iznutra 1 

6. Alberto Mangel, Pakujem svoju biblioteku 1 

7. Tadeuš Ruževič, Izabrane pesme 1 

8. Stjuart Hol, Mediji i moć 1 

9. Stjuart Hol, Zapad i ostatak sveta: diskurs i moć 1 

10.  Žak Derida, Pozicije 1 

11. Piter Berk, Osnovi kulturne istorije 1 

12. Elfride Jelinek, Požuda 1 

13.  Rejmond Karver, Svi mi 1 

14. Vilijam Fokner, Avesalome, Avesalome 1 

15.  Vilijam Fokner, Svetlost u avgustu 1 

16. Vilijam Fokner, Svetilište 1 

17. Karl Gustav Jung, Duh bajke 1 

18. Karl Gustav Jung, Arhetipovi i kolektivno nesvesno 1 

19. Svetlana Aleksijevič, Černobiljska molitva 1 

20. Kroz lavirint psihodrame : prikazi iz prakse, uredila Jasna Veljković 1 

21. Dragana Đurić Jočić, Ivana Leposavić, Crtež ljudske figure kao 1 
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metod procene ličnosti i psihopatologije 

22. Tatjana T. Stefanović Stanojević, Milica Tošić Radev, Aleksandra 

Bogdanović, Strah je najgore mesto: studija o ranoj traumi iz ugla 

teorije afektivne vezanosti 

1 

23. Ante Fulgosi, Biološke osnove osobina ličnosti: uvod u 

prirodnoznanstvenu psihologiju 

1 

24. American Psychiatric Association, Diagnostic and statistical manual 

of mental disorders : DSM-5 

1 

25.  Milijana Kovačević, Iz prakse školskog psihologa 1 

26. Jelena Kuvač, Marijan Palmović, Metodologija istraživanja djecjega 

jezika 

1 

27. Wiliam L. Benoit i Pamela J. Benoit (prevod Ankica Zec), 

Persuazivne poruke: proces utjecanja 

1 

28. Psiholog u praksi, uredili James Hartley, Alan Branthwaite, (prevod 

Mirjana Krizmanić) 

1 

29. Siniša Brlas, Psihologija komunikacije: udžbenik za nastavu 

psihologije komunikacije u području rada osobnih usluga u 

obrtničkim strukovnim školama 

1 

30. Marija Lebedina Manzoni, Psihološke osnove poremećaja u 

ponašanju 

1 

31. Dejvid Džajls, prevela sa engleskog jezika Jelena Vidić i Sonja 

Banjac, Psihologija medija 

1 

32. Salman Ahtar, prevela sa engleskog jezika Marina Vicanović, 

Psihologija dobrote: hrabrost, rezilijentnost, zahvalnost, praštanje i 

žrtvovanje 

1 

33. Stanislav Grof, prevodilac Dejan Dimitrijević, Psihologija 

budućnosti: primeri savremenog istraživanja svesti 

1 

34. Biljana Milojević Apostolović, Psihologija: udžbenik psihologije za 

drugi razred gimnazije i drugi i treći razred područja rada 

ekonomije, pravo i administracija 

1 

35. Dragan M. Pavlović, Aleksandra M. Pavlović, Neuropsihologija: od 

strukture do funkcije mozga 

1 

36. Dragan M. Pavlović, Aleksandra M. Pavlović, Više kortikalne 

funkcije: neuropsihologija i neurologija ponašanja 

1 

37. Dzon Bolbi, preveli Nataša Hanak i Aleksandar Dimitrijević, 

Sigurna baza: kliničke primene teorije afektivnog vezivanja 

1 

38. Marija Tešović, Ivana Bogavac, Ljiljana Jeličić, Rana stimulacija 

dece rodjene sa rizikom prevencija razvojnih poremećja 

1 

39. Nevenka Tadić, Psihoterapija dece i omladine 1 

40. Martha Boeglin, Akademsko pisanje korak po korak 1 
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41. Ivan Klajn, Bušenje jezika 1 

42. Mile i Nevenka Nedeljković, Godišnji običaji u Srba+kutija 1 

43. Džejms Borg, Govor tela 1 

44. Vera Vrbica-Matejić, Gramatika engleskog jezika za studente i 

srednjoškolce 

1 

45. Milorad Telebak, Kako se kaže 1 

46. Milan Šipka, Kultura govora 1 

47. Milica Grković, Lična imena u srpskom narodu 3 

48. Marija Kleut, Naučno delo od istraživanja do štampe 1 

49. Milorad Telebak, Pravogovor 1 

50. Ivan Klajn, Rečnik jezičkih nedoumica 1 

51. Nenad Miščević, Rođenje pragmatike 1 

52. Đorđe Čolović, Slave: običaji i tradicija 1 

53. Nenad Gajić, Slovenska mitologija 2 

 54. Svetislav Milovanović, Zoran Jovanović, Uvod u poslovnu 

komunikaciju 

1 

55. Ivan Klajn, Milan Šipka, Veliki rečnik stranih reči i izraza 1 

56. Srpko Leštarić, Zanimljivi srpski prezimenik 1 

57. Ranko Bugarski, Srpske slivenice 1 

58. Jovan Aleksić, Vrzino kolo 1 

59. Nina Aleksić, Ljiljana Gavrilović, Etnologija i antropologija 1 

60. Jovan Deretić, Kulturna istorija Srba 2 

61. Mirča Elijade, Rasprava o istoriji religija 1 

62. Mirča Elijade, Vodič kroz svetske religije 1 

63. Ksenija Končarević, Jezik i religija: pojmovnik teolingvistike 1 

64. Milan Ristović, Marko Popović, Miroslav Timotijević, Istorija 

privatnog života u Srba 

1 

65. Snežana Samardžija, Reči u vremenu – usmeno stvaralaštvo i epohe 

srpske književnosti 

1 

66. Ksenija Končarević, Jezik i kultura – slavistička perspektiva 1 

67. Volas Martin, Novije teorije pripovedanja 2 

68. Mičel Koen, Politika u operi 1 

69. Rajna Dragićević, Srpska leksika u prošlosti i danas 1 

70. Marija Stefanović, Kategorija animatnosti u srpskom i ruskom 

jeziku 

1 
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71. Veselina Đurkin, Složeni veznici u srpskom jeziku 1 

72. Klaus Welke, Konstruktionsgrammatik des Deutschen Ein 

sprachgebrauchsbezogener Ansatz 

1 

73. Pjer Burdije, Nacrt za autoanalizu 1 

74. Paul Celan, Od mraka do mraka 1 

75. Elizabet Abot, Istorija braka 1 

76. Elizabet About, Istorija celibata 1 

77. Džuli Enfild, Intimna istorija poljupca 1 

78. Artur Rembo, Pustinje ljubavi 1 

79. Kembridžova ilustrovana istorija, Antička Grčka, izdavač Stylos art 1 

80. Ilustrovana istorija sveta – drevni svet (od 900. p.n.e. do 430.n.e.), 

izdavač Mladinska knjiga 

1 

81. Paulo Freire, Pedagogija obespravljenih 1 

82. Armstrong, Thomas, Najbolje škole: kako istraživanje razvoja 

čovjeka  može usmjeravati pedagošku praksu 

1 

83. Loius, Legrand, Moralna izobrazba danas: ima li to smisla 1 

84. Keeley, Brian, Ljudski kapital : od predškolskog odgoja do 

cjeloživotnog obrazovanja 

1 

85. Grinspen, Stenley, Zahtevno dete 1 

86. Handbook of adult and continuing education, edited by Carol E. 

Kasworm, Amy D. Rose, Jovita M. Ross-Gordon 

1 

87. Emilija Lazarević, Specifične smetnje u učenju 1 

88. Stenli Grinspin i Nensi Torndajk Grinspin, Drvo učenja : kako na 

fundamentalan način prevazići smetnje u učenju 

1 

89. Piter Smit, Psihologija vršnjačkog nasilja : kako sa nasilništvom u 

školi 

1 

90. Saša Stepanović, ADHD i ADD : poremećaj pažnje iz drugog ugla 1 

91. Zoran Ilić, Problemi i poremećaji u ponašanju mladih i socijalna 

pedagogija : izazovi i stranputice 

1 

92. Jesper Jul, Život u porodici : najbitnije vrednosti u partnerskim 

odnosima i vaspitavanju dece 

1 

93. Kristina Tagliant, Evaluacija i zajednički evropski okvir 1 

94. Godine uzleta : Osnove programa predškolskog vaspitanja i 

obrazovanja 

1 

95. Živka Krnjaja, Dragana Pavlović Breneselović, Kaleidoskop : 

projektni pristup učenju 

1 

96. Živka Krnjaja, Dragana Pavlović Breneselović, Kaleidoskop: 1 
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osnove diversifikovanih programa predškolskog vaspitanja i 

obrazovanja 

97. Živka Krnjaja, Gde stanuje kvalitet, knj.3, razvijanje prakse dečjeg  

vrtića 

1 

98. Dragana Pavlović Breneselović, Gde stanuje kvalitet, knj.2, 

istraživanje sa decom prakse dečjeg vrtića  

1 

99. Živka Krnjaja i Dragana Pavlović Breneselović, Gde stanuje 

kvalitet, knj. 1, politika građenja kvaliteta u predškolskom 

vaspitanju 

1 

100. Standardi za razvoj i učenje dece ranih uzrasta u Srbiji, urednik 

Aleksandar Baucal 

1 

101. Jirgen Habermas, Teorija komunikativnog delovanja, I, II 2 

102. Romčević Branko, Preokret i premeštanje 1 

103. Dušan Radunović, Rani Bahtin 1 

104. Džulija Enas, Antička filozofija 1 

105. Pavle Ivić, Studije iz srpske srednjevekovne pismenosti 1 

106. Pavle Ivić, Pregled istorije srpskog jezika 1 

107. Pavle Ivić, Rasprave, studije, članci 3 - o istoriji jezika 1 

108. Pavle Ivić, Polemički i drugi srodni Spisi 1 

109. Pavle Ivić, Srpski narod i njegov jezik 1 

110. Jasmina Grković-Mejdžor, Istorijska lingvistika. Kognitivno-

tipološke studije 

1 

111. Miloš Kovačević, Bitne srbističke napomene 1 

112. Rajna Dragićević, Srpska leksika u prošlosti 1 

113. Rajna Dragićević, Savremena srpska leksikografija 1 

114. Pascale Casanova, Kafka Angry Poet, Seagull Books London Ltd, 

2015 

1 

115. Ulrich Stadler, Kafkas Poetik, De Gruyter, Berlin, 2019 1 

116. Mathias Mayer, Franz Kafkas Litotes, Fink Wilhelm 

GmbH+Co.KG, 2015 

1 

117. Elena Ferante, Moja genijalna prijateljica 1 

118. Loran Bine, Sedma funkcija jezika 1 

119. Modern Korean Fiction Bilingual Edition 1 (15-Volume Set)/15 

Korean novelist, Asia Publisher, 2012 

1:이청준(Chung-jun Lee): 병신과 머저리(The Wounded) 

2:김원일(Won-il Kim): 어둠의 혼(Soul of Darkness) 

3:현기영(Kee-young Hyun): 순이삼촌(Sun-i Samchon) 

1 
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4:박완서(Wan-seo Park): 엄마의 말뚝(Mother s stake). 1 

5:조정래(Jung-rae Cho): 유형의 땅(The Land of the Banished) 

6:김승옥(Seang-oak Kim): 무진기행(Record of a Journey to 

Mujin) 

7:황석영(Seok-young Hwang): 삼포 가는 길(The Road to Sampo) 

8:윤흥길(Heng-gil Yoon): 아홉 켤레의 구두로 남은 사내(The 

Man Who Was Left as Nine Pairs of Shoes) 

9:신상웅(Sang-woong Sin): 돌아온 우리의 친구(Our Friend's 

Homecoming) 

10:양귀자(Gui-ja Yang): 원미동 시인(The Poet of Wonmi-dong) 

11:오정희(Jung-hee Oh): 중국인 거리(Chinatown) 

12:신경숙(Kyung-sook Sin): 풍금이 있던 자리(The Place Where 

the Harmonium Was) 

13:최윤(Yoon Choi): 하나코는 없다(The Last of Hanako) 

14:공지영(Ji-young Gong): 인간에 대한 예의(Human Decency) 

5:은희경(Hee-kyung Eun): 빈처(Poor Man s Wife), 

ISBN-10:8994006206 

ISBN-13: 978-8994006208 

120. Please Look After Mom/Kyung-Sook Shin, New York: A.A.Knopf, 

2011 

ISBN-10: 0307739511 

ISBN-13: 978-0307739513 

1 

121. 엄마를 부탁해/신경숙, 창비, 2008 

(Oemmafeul butakhe/ Sinkyeungsuk, Chanbi, 2008), 

ISBN-13: 978-8936433673 

ISBN-10: 8936433679 

 

1 

122. Modern Korean Fiction Bilingual Edition 2 (15-Volume Set) /15 

Korean novelist - Asia Publisher, 2012 

16 필론의 돼지-이문열Pilon’s Pig-Yi Mun-yol 

17 슬로우 불릿-이대환Slow Bullet-Lee Dae-hwan 

18 직선과 독가스-임철우Straight Lines and Poison Gas-Lim 

Chul-woo 

19 깃발-홍희담The Flag-Hong Hee-dam 

20 새벽 출정-방현석Off to Battle at Dawn-  

21 별을 사랑하는 마음으로-윤후명With the Love for the Stars-

Yun Hu-myong 

22 목련공원-이승우Magnolia Park-Lee Seung-u 

1 
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23 칼에 찔린 자국-김인숙Stab-Kim In-suk 

24 회복하는 인간-한강Convalescence-Han Kang 

25 트렁크-정이현In the Trunk-Jeong Yi-hyun 

26 판문점-이호철Panmunjom-Yi Ho-chol 

27 수난 이대-하근찬The Suffering of Two Generations-Ha Geun-

chan 

28 분지-남정현Land of Excrement-Nam Jung-hyun 

29 봄 실상사-정도상Spring at Silsangsa Temple-Jeong Do-sang 

30 은행나무 사랑-김하기Gingko Love-Kim Ha-kee 

ISBN-13: 978-8994006734 

123. A Concise History of Korea: From Antiquity to the Present / 

Michael J. Seth - Rowman & Littlefield Publishers; 2 edition, 2016. 

ISBN-13: 978-1442235175 

ISBN-10: 1442235179 

1 

124. The Korean War: A History (Modern Library Chronicles)/ Bruce 

Cumings- Modern Library, 2011. 

ISBN-10: 081297896X 

ISBN-13: 978-0812978964 

 

1 

125. 2019 Korean Language Proficiency Test TOPIK Topic 1 Pass one 

at a time (Korean Edition)/  Korean Language Proficiency Test- 

Education, 2019. 

ISBN-13: 979-1125453871 

 

1 

126. 2019 Korean Language Proficiency Test TOPIK Topic 2 Pass one 

at a time (Korean Edition)/  Korean Language Proficiency Test, 

Education, 2019. 

ISBN-13: 979-1125453437 

 

1 

127. A History of Korea (Macmillan Essential Histories) / Kyung Moon 

Hwang, Palgrave; Second Edition, 2016. 

ISBN-13:978-1137573568 

ISBN-10: 1137573562 

 

1 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Korean+Language+Proficiency+Test&text=Korean+Language+Proficiency+Test&sort=relevancerank&search-alias=books


Јавна набавка мале вредности, књиге за потребе научних пројеката, редни број 
набавке 50/2019 Page 11 
 

128. Zvuk groma/Kim Du Jong, Beograd, Geopoetika, 2017 30 

129. Ulhva, šamanka/Kim Tong Ni, Beograd, Geopoetika, 2019 30 

130. Fojnica: Osmanski dokumenti iz arhiva Franjevačkog samostana, 

ed. Michael Ursinus, Franjevački samostan Duha svetoga, Fojnica 

2019. 

1 

131. Mavro Orbini, Kraljevstvo Slovena, Ganeša, Beograd 2016. 1 

132. Danijel Patafta, Franjevačko 13. stoljeće, Kršćanska sadašnjost, 

Zagreb 2018. 

1 

133. Lazaro Iriarte, Povijest franjevaštva, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 

2013. 

1 

134. Gospodar prstenova-komplet, Publikum Praktikum, Beograd 2018. 1 

135. Hrvatski franjevački biografski leksikon, Leksikografski zavod 

Miroslav Krleža, Zagreb 2010. 

1 

136. Branko Mikulić, Kobne godine, Hrvatsko narodno vijeće u Bosni i 

Hercegovini, Sarajevo 2016. 

1 

137. Kosta Nikolić, Jugoslavija, poslednji dani, Službeni glasnik, 

Beograd 2018. 

1 

138. Goran Musić, Radnička klasa Srbije u tranziciji, Rosa Luxemburg 

Stiftung, Beograd 2013. 

1 

139. Bernardo Rosi, Sveti Franjo i njegovo vrijeme, Alfa, Zagreb 2013. 1 

140. Franjo Šanjek, Kršćanstvo na hrvatskom prostoru, Kršćanska 

sadašnjost, Zagreb 1996. 

1 

141. Hubert Jedin, Velika povijet crkve II, Zagreb 1995. 1 

142. Franjo Emanuel Hoško, Franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj kroz 

stoljeća, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2000 

1 

143. Franjo Emanuel Hoško, Franjevci i poslanje  Crkve u kontinetalnoj 

Hrvatskoj, Zagreb 2000. 

1 

144. Zoran M. Jovanović, Istorija Franjevačkog reda u Beogradu i župe 

sv. Ante Padovanskog, Beograd 2015. 

1 

145. Smilja Marjanović-Dušanić, Sveto i propadljivo, Clio, Beograd 

2017. 

1 

146. Leksikon ikonografije, simbolike i liturgike zapadnog kršćanstva, 

Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2007. 

1 
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IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

 

Ова конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове. 
 

 

 

V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 

чл. 75. Закона, и то: 

 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

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; 

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; 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  

 

 

 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

1) Услов да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар: Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда:  

 

2) Услов 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: 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 (за кривична 

дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до 10 и 10 

година) и уверење Вишег суда (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена 
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казна затвора преко 10 година), 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; 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 законских заступника дужан је да достави доказ 

за сваког од њих. Предузетници: Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта).  

 

3) Услов 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: 

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 Агенције за приватизацију да се 

понуђач налази у поступку приватизације.  

 

У складу са Законом, понуђачи могу уместо достављања појединачних доказа о 

испуњености обавезних услова из члана 75 Закона, доставити потписану и оверену 

Изјаву.   

 

4) Услов да је Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине:  - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат 

је у поглављу XII). 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.  

 

Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за  сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из 

члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 

подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, 

а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача.   
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Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а Наручилац ће  ОБАВЕЗНО  пре доношења одлуке о додели уговора тражити од 

понуђача чија је понуда на основу Извештаја о стручној оцени понуда оцењена као 

најповољнија, копију свих или појединих доказа. 

 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ 

доставља у изворном електронском облику. 

 

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. 

Наведена изјава, уколико није дата на српском језику, мора бити преведена на српски 

језик од стране овлашћеног судског тумача. 

 

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. 

 

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. 
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VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се 

достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на 

страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског 

тумача. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуда мора да буде поднета на преузетом, оригиналном обрасцу понуде из конкурсне 

документације. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се 

саставља тако што понуђач читко уписује тражене податке у обрасце који су саставни 

део конкурсне документације.  

Свака страна обрасца понуде мора бити оверена печатом и парафирана од стране 

понуђача. 

Пожељно је (не обавезно) да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у 

целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или 

замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или 

печат. 

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, адресу понуђача и број телефона.  

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:  

Универзитет у Новом Саду 

Филозофски факултет у Новом Саду 

Улица др Зорана Ђинђића 2 

са назнаком: 

“ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ, ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КЊИГА ЗА ПОТРЕБЕ  

НАУЧНИХ ПРОЈЕКАТА, ЈН 50/2019“  

 (уписати на предњу страну коверте) 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до дана 

28.11.2019. године до 9.00 часова. 

 

Поступак отварања понуда ће се одржати дана 28.11.2019. године у 11,00 часова у 

просторијама деканата Филозофског факултета, први спрат, Улица др Зорана 

Ђинђића 2, 21000 Нови Сад. 
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Отварање понуда је јавно, присуство је слободно, активно учешће могу остварити 

заинтересована лица која Комисији поднесу пуномоћ за заступање (представљање) 

понуђача. 

Пуномоћ мора бити одштампана на меморандуму понуђача,  потписана од стране 

овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. 

 

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 наручулац 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:  

 

 Све доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке.  

 Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде. 

 Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене.  

 Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора. 

 Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди.  

 Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 

75 став 2. ЗЈН  

 Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 

75 Закона.  

 Конкурсном документацијом. 

 У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је 

предвиђено конкурсном документацијом.  

 

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 који ће 

потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев 

образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу 

(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона...), 

који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе 

понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 

печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који 

подразумевају давање изјава 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 и мора бити достављен уз понуду. 

 

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
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Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

 

4. 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:  

 

Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, 21000 Нови Сад, Улица др Зорана 

Ђинђића 2,  са назнаком: 

 

„Измена понуде за јавну набавку књига,   ЈН бр. 50/2019, НЕ ОТВАРАТИ”, или 

 

„Допуна понуде за јавну набавку  књига, ЈН бр. 50/2019, НЕ ОТВАРАТИ”, или 

 

„Опозив понуде за јавну набавку књига, JН бр. 50/2019, НЕ ОТВАРАТИ”, или 

 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку књига, ЈН бр. 50/2019, 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. 

 

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ   

 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење обавеза из јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст.1) до 

6) Закона, и то: 

 

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

 понуђачу који ће издати рачун; 

 рачуну на који ће бити извршено плаћање 

 обавезама сваког од понуђача из групе 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 

наведени, у складу са Конкурсном документацијом и Упутством о доказивању  

успуњености услова. 
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Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара, или 

заједничку понуду. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за за обавезе из поступка 

јавне набавке и уговора о јавној набавци, задругари одговарају неограничено 

солидарно. 

 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље VII) 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 поглављу V конкурсне документације, 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. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

 

Понуђач прихвата плаћање по сукцесивно испорученим књигама (насловима),  у року од 

најдуже 45 дана од дана пријемa исправног рачуна. 

Искључена је могућност авансног плаћања. 

 

8.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добра:   

 

Место испоруке: Филозофски факултет, Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2 

Рок испоруке:  ______ дана од дана пријема писмене поруџбенице. 

 

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде: 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда, у складу са 

чланом 90. Закона о јавним набавкама. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност. 

 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

 

Обавеза понуђача и Наручиоца да изврше рачунску проверу цена из понуде. 

 

10. 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 и привреде. 

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. 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може у писаном облику, у складу са чланом 63. Закона о јавним 

набавкама, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде на адресу: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, 

Др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад, или на мејл адресу: 

sonja.kostovic@ff.uns.ac.rs, и то 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, информацију 

објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

mailto:pravna.sluzba@ff.uns.ac.rs
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом: 

  

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

набавка књига, ЈН  бр. 50/2019“ 
 

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. 

 

14. 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 (члан 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.  

 

15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ И ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА 

УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ 

РЕФЕРЕНЦИ 

 

Наручилац задржава право да на основу доказа којим се потврђује да понуђач није 

извршавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама за исти 

предмет набавке, и то: 

 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
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4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року; 

5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 

односи; 

6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен 

конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим 

поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1), који се односи на 

поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет 

јавне набавке истоврсан. 

 

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.  

Меница за добро извршење посла издаје се у висини  од 15%,  (уместо 10% из тачке 12. 

Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, 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 меница за добро извршење посла мора да се продужи. 

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“.  

 

17. 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 најнижу понуђену цену, наручилац ће 

извршити избор жребањем, у присуству овлашћених представника понуђача.  

 

 

18. 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.  

 



Јавна набавка мале вредности, књиге за потребе научних пројеката, редни број 
набавке 50/2019 Page 22 
 

 19. 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. 

 

20. 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 или препорученом 

пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог 

поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 

другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 

учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву 

на Порталу јавних набавки, 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 

10 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: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 

50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на 

коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет 

Републике Србије.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 60.000,00 

динара. 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или 

радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора 

или обустави поступка, такса износи 60.000,00  динара.  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
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Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде (додели уговора) донети у року од 

најдуже 20 дана од дана отварања понуда. 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 

од 5 дана од дана протека 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.  

Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (Члан 

113. став 3. Закона о јавним набавкама). 

 

22.  ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА И ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКЕ 

 

Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неисправна или неодговорајућа, ако 

садржи неистините податке, или ако не одговара свим обавезним захтевима из 

конкурсне документације. Понуда може бити одбијена ако је неприхватљива. 

Неблаговремена понуда је понуда која није предата Наручиоцу у року одређеном у 

јавном позиву. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка 

отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете 

неблаговремено.  

Исправна понуда је понуда која је благовремено поднета, за коју је после отварања 

понуда, а на основу прегледа, утврђено да потпуно испуњава све услове из Закона о 

јавним набавкама и конкурсне документације.  

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, исправна и за коју је утврђено да 

потпуно испуњава све услове и захтеве из спецификације.  

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, исправна и одговарајућа, која не 

ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази 

износ процењене вредности конкретне јавне набавке. 

 

Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови за избор 

најповољније понуде из члана. 109. Закона о јавним набавкама.  

Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису 

могли предвидети у време покретања поступка због чега се јавна набавка неће 

понављати у току исте буџетске године (чл. 109. став 2. Закона о јавним набавкама).  

Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка. 
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр. ________ од _____ 2019. године за јавну набавку добра, књиге за потребе 

научних пројеката, ЈН 50/2019.  

 

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:  

 

Шифра делатности:  

 

 

 

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. 

 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
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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: 

 

  

Шифра делатности подизвођача: 

 

 

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. 

 

 

1) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
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 Порески идентификациони број: 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Шифра делатности: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Шифра делатности: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Шифра делатности: 

 

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. 

Рок важења понуде: ______ дана (минимално 30 дана).  

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – добра, књиге за потребе научних пројјеката.   

Књиге за библиотеке – 22113000. 

Детаљан списак (спецификација) је дата у Глави III Конкурсне документације. 

У ___________, дана ________ 2019.   М.П.                __________________ 

                                                                                 /потпис одговорног лица/ 

 

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. 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

Дана: 

Број:  02-673/__ 

 

 

 

УГОВОР  

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ КЊИГА ЗА  

ПОТРЕБЕ НАУЧНИХ ПРОЈЕКАТА  

 

Закључен између: 

 

1. Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду са седиштем у Новом Саду, 

Улица др Зорана Ђинђића 2, порески идентификациони број – ПИБ: 100237441, 

матични број: 08067074, који заступа проф. др Ивана Живанчевић- Секеруш, 

деканица, 

(у даљем тексту: Наручилац). 

и 

 

2. ................................................................................................................. 

са седиштем у ....................................., улица .........................................., 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ................................... Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс: 

који заступа.........................................(у даљем тексту: Понуђач), 

 

Основ уговора: 

Јавна набавка  ЈН 50/2019.   

Број и датум Одлуке о додели уговора:............................................... 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 

 

 

Члан 1. 

 

 Уговорне стране констатују да: 

 

1) је Филозофски факултет у Новом Саду, сходно одредбама члана 39. став 1. Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015, 68/2015), Одлуком о додели 

уговора бр. _____ од ______ године доделио Уговор о набавци књига за потребе 

научних пројеката, а на основу изабране најповољније понуде, која представља 

саставни део овог Уговора. 
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Члан 2. 

 

Предмет овог Уговора је набавка књига за потребе научних пројеката Филозофског 

факултета у складу са  спецификацијом из понуде.   

Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да укупна вредност Уговора износи __________ динара без 
урачунатог пореза на додату вредност, односно ___________динара са урачунатим 
порезом на додату вредност (обавезно уписати укупну вредност књига из 
спецификације).  
Факултет  ће уговорену цену платити у целости на основу фактуре Извршиоца посла у 

року  од максимално 45  дана од дана пријема фактуре.                                                                  

У цену су урачунати укупни трошкови. Цена је фиксна и не може се мењати. 

Уговорне стране задржавају право једностраног раскида Уговора, достављањем 

писменог обавештења другој страни, у ком случају свака страна је обавезна да испуњава 

своје уговорне обавезе у току трајања отказног рока од 30 дана. 

Члан 4. 

 

Извршилац посла (понуђач)  је дужан да у року од ____ дана примитка поруџбенице, 

изврши испоруку добара – књига.  

Извршилац посла је дужан да уз фактуру приложи потписану и оверену отпремницу. 

Наручилац задржава право наручивања издања ван листе спецификације,  до утрошка 

планиране вредности набавке. 

 

Члан 5. 

 

На све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

Члан 6. 

 

Све евентуалне спорове који настану збиг непоштовања одредби овог Уговора решаваће 

надлежни суд у Новом Саду. 

Члан 7. 

 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава 

по 3 (три). 

 

ЗА ПОНУЂАЧА                                                         ЗА ФАКУЛТЕТ 

 

____________________                                              ___________________ 

     Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, деканица 
Напомена: 

 

-  Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем.  

- Понуђач модел уговора треба да овери печатом и потпише, чиме потврђује да је 

сагласан са његовом садржином. 
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- Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 

набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ 

негативне референце.  

 

IX  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

 

  

Редни број 

публикације  

Јединична цена без ПДВ Јединична цена са ПДВ Комада 

1.   1 

2.    1 

3.   1 

4.   1 

5.   1 

6.   1 

7.   1 

8.   1 

9.   1 

10.   1 

11.   1 

12.   1 

13.    1 

14.   1 

15.    1 

16.   1 

17.   1 

18.   1 

19.   1 

20.   1 

21.   1 

22.   1 

23.   1 

24.   1 

25.    1 

26.   1 
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27.   1 

28.   1 

29.   1 

30.   1 

31.   1 

32.   1 

33.   1 

33.   1 

34.   1 

35.   1 

36.   1 

37.   1 

38.   1 

39.   1 

40.   1 

41.   1 

42.   1 

43.   1 

44.   1 

45.   1 

46.   1 

47.   1 

48.   1 

49.   1 

50.   1 

51.   1 

52.   1 

53.   2 

54.   1 

55.   1 

56.   1 

57.   1 

58.   1 
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59.   1 

60.   2 

61.   1 

62.   1 

63.   1 

64.   1 

65.   1 

66.   1 

67.   2 

68.   1 

69.   1 

70.   1 

71.   1 

72.   1 

73.   1 

74.   1 

75.   1 

76.   1 

77.   1 

78.   1 

79.   1 

80.   1 

81   1 

82.   1 

83.   1 

84.   1 

85.   1 

86.   1 

87.   1 

88.   1 

89.   1 

90.   1 

91.   1 
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92.   1 

93.   1 

94.   1 

95.   1 

96.   1 

97.   1 

98.   1 

99.   1 

100.   1 

101.   2 

102.   1 

103.   1 

104.   1 

105.   1 

106.   1 

107.   1 

108.   1 

109.   1 

110.   1 

111.   1 

112   1 

113.   1 

114.   1 

115.   1 

116.   1 

117.   1 

118.   1 

119.   1 

120.   1 

121.   1 

122.   1 

123.   1 

124.   1 
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125.   1 

126.   1 

127.   1 

128.   30 

129.   30 

130.   1 

131.   1 

132.   1 

133.   1 

134.   1 

135.   1 

136.   1 

137.   1 

138.   1 

139.   1 

140.   1 

141.   1 

142.   1 

143.   1 

144.   1 

145.   1 

146.   1 

 

Цена,  укупна: збир свих јединичних цена за све тражене примерке, за укупан број 

тражених примерака:  

Без ПДВ: ____________________ динара, са ПДВ: _____________________              

   Датум                                                                                        Понуђач    
 

                                                                                                                __________________ 

У ______________               М.П.                                                Потпис одговорног лица 

Дана: ________.2019. године                                          
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће унети у предвиђени 

простор јединичну цену без ПДВ, изражену искључиво у динарима. 

Понуђачи су обавезни да искажу цену за сваку ставку (наслов) из спецификације.  

У супротном, Наручилац ће понуду одбити као неодговарајућу.  

На крају, у предвиђени простор уписати збир свих јединичних без ПДВ  односно, збир 

јединичних цена са ПДВ. На крају, одговорно лице својим потписом и печатом оверава 

образац структуре цене (обавезно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Јавна набавка мале вредности, књиге за потребе научних пројеката, редни број 
набавке 50/2019 Page 35 
 

 

 

X  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 ТРОШКОВА 

 

 

ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ 

(у РСД) 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

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 

 

Место и датум:                                        Понуђач:                                                    

______________    _________________________________ 

                                                                              (штампано име и презиме одг. особе) 

 

 

М.П.     _____________________________ 

                  (читак отисак печата)                             (пун потпис) 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у  

поступку јавне набавке добара мале вредности, књиге за потребе научних пројеката, 

редни број набавке: 50/2019, поднео  независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

Место и датум:                                              Понуђач: 

 

_______________                                                              _________________ 

                                                                           (штампано име и презиме одговорне особе) 

 

                                                           

                          М.П.                                                _____________________________ 

                   (читак отисак печата)                                                  (пун потпис) 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 

да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 

набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 

поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 

негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75  ЗАКОНА 

 

 

  

 

 

И З Ј А В А  О  И С П У Њ А В А Њ У  О Б А В Е З Н И Х  У С Л О В А 

 

 

 Под кривичном и материјалном одговорношћу Понуђач  

 

____________________________________________________________________ПОТВРЂУЈЕ 

да испуњава услове прописане чланом 75. Закона  о јавним набавкама за учешће у поступку 

јавне набавке добара мале вредности, књиге за научних пројеката, редни број набавке: 

50/2019, и то: 

 

1. 

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар;  

 

2. 

 

Да он и његов 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 измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 

  

  

Потпис и печат  овлашћеног 

лица 
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У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 

следећу  

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 

 

Понуђач _____________________________________________ (навести назив 

понуђача) у поступку јавне набавке добара,  редни број 50/2019, набавка књига за 

потребе научних пројеката, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема 

изречене мере забране обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 

 

 

 

          

 

 

 

 

      Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                                   __________________ 

 

 

 

 

 

Напомена:  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 


