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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, у даљем 

тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” 

бр. 29/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 02-687/2 од 

25. октобра 2013. године (ред. бр. ЈНМВ 59/2013) и Решења о образовању комисије за 

јавну набавку у поступку мале вредности бр. 02-687/3 25. октобра 2013. године, 

припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности  

ЈНМВ бр. 59/2013  

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 

 

 

 

 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 

опис добара, радова или услуга, начин спровођења 

контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 

извршења, место извршења или испоруке добара, 

евентуалне додатне услуге и сл. 
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IV 

Техничка документација и планови, односно 

документација о кредитној способности наручиоца у 

случају јавне набавке финансијске услуге кредита   
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V 

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

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 
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VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 7 

VII Образац понуде 14 

VIII Модел уговора 37 

IX Образац трошкова припреме понуде 39 

X Образац изјаве о независној понуди 40 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Филозофски факултет у Новом  Саду 

Адреса: 21000 Нови Сад, др Зорана Ђинђића 2 

Интернет страница: www.ff.uns.ac.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу 

са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке мале вредности бр. 59/2013 представљају  добра – књиге за 

потребе Централне библиотеке Филозофског факултета. 

 

4. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт: Вања Фекић 

Е - mail адреса: pravna.sluzba@ff.uns.ac.rs 

  

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

 

1. Предмет јавне набавке мале вредности бр. 59/2013 су добра -  књиге за потребе 

Централне библиотеке Филозофског факултета. 

 

2. Назив и ознака из општег речника набавке:  Књиге за библиотеке - 22113000. 

   

 

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. 
 

Врсту и количину потребних књига видету у поглављу VII – Образац понуде, тачка 5. - 

Опис предмета набавке. 

 



4 | P a g e  

 

Рок извршења испоруке добра не може бити дужи од 5 (пет) дана од дана потписивања 

уговора. 

 

 

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 

 

 

 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ члан 75. ЗЈН 

 

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

регистар. 

 

Доказ: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно надлежног привредног 

суда, односно из одговарајућег регистра (за предузетнике). 

Поднет доказ:             ДА                    НЕ 

___________________________________________________________________________ 
2.  Да понуђач  и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

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

дела против привреде, животне средине, кривично дело примања и давања мита, 

кривично дело преваре. 

Доказ: 

За правна лица - Извод из Казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и 

надлежне полицијске управе МУП-а да оно и његов законски заступник није осуђиван 

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

за неко од кривичних дела прoтив привреде, кривична дела против заштите животне 

средине, кривично дело примања или давања мита. 

За предузетнике и физичка лица - докази су исти осим уверења надлежног суда који 

се у овом случају не доставља. 

Напомена: доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, уколико 

понуђач има више законских заступника, дужан је потврду достави за сваког законског 

заступника. 

Поднет доказ:           ДА                        НЕ 

 

3.  Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објављивања  позива за подношење понуда. 

Доказ:  

За правна лица и предузетнике - Потврде привредног и прекршајног суда да му није 

изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне 

регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном 

друштву/субјекту изречена мера забране обављања делатности; 
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За физичка лица – потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања одређених послова. 

Напомена: доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда и мора бити 

издат након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.  

Поднет доказ:        ДА                          НЕ 

 

4.  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: 

Уверења Пореске управе, Министарства финасија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и допирносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалих јавних прихода, или потврда надлежног суда да се налази у 

поступку приватизације. 

Напомена: доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

Поднет доказ:         ДА                       НЕ 

 

5. Изјава понуђача да су при састављању својих понуда поштовали обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине и којим понуђач гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине. 

Изјава понуђача (у прилогу Конкурсне документације, обавезно попунити и доставити). 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ члан 76. ЗЈН 
 

6. 

Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом: 

А) да у претходне три обрачунске године (2010, 2011 и 2012) није исказао губитак у 

пословању; 

Б) да у претходних 12 месеци од дана објављивања јавног позива (рачунајући и дан 

објаве јавног позива на Порталу управе за јавне набавке) није имао блокаду текућих 

рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета (0 дана); 

В) да уредно исплаћује зараде запослених у смислу закона (до задњег дана у месецу за 

претходни обрачунски месец у односу на месец када је објављен јавни позив на Порталу 

управе за јавне набавке), а најдуже са кашњењем за један обрачунски месец. 

Г) да је понуђач у претходној пословној години (2012.) остварио приход од продаје 

књига који је већи од 8 милиона динара. 

Доказ: 

А) доказује се достављањем Извештаја АПР о бонитету (БОН-ЈН) - Уколико понуђач не 

поседује Извештај АПР-а о бонитету (БОН-ЈН) за 2012, доставља копију финансијског 

извештаја за 2012 са потврдом о пријему редовног годишњег финансијског извештаја 

АПРа или са доказом о предаји препоручене поштанске пошиљке редовног годишњег 

финансијског извештаја на адресу АПР-а; 

Б) доказује се достављањем Извештаја АПР о бонитету (БОЊН) који покрива наведени 

период, или Потврдом НБС-а о броју дана неликвидности; 

В) доказује се достављањем копије задњег обрасца ПП ОПЈ овереног код пореске управе 

о исплаћеним зарадама запослених; 

Г) Биланс успеха за 2012.годину (Агенција за привредне регистре), или извештај 

Пореске управе. 
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Поднет доказ:         ДА                       НЕ 

 

 

7. 

Да располаже довољним кадровским капацитетом за извршење предметне набавке, 

и то: 

најмање 12 стално запослених. 

Доказ: 

доказује се достављањем М образаца за тражене запослене, фотокопије решења о 

распоређивању запослених на тражено радно место и фотокопије дипломе о стручној 

квалификацији. 

Поднет доказ:         ДА                       НЕ 

 

8. 

Да располаже довољним техничким капацитетом: 

8.1. 

најмање 1 доставно возило регистровано  на понуђача 

Доказ: 

- фотокопија саобраћајне дозволе 

Поднет доказ:         ДА                       НЕ 

8.2. 

Понуђач мора да поседује изложбено-продајни простор (књижара) на територији 

Града Новог Сада, у власништву или под закупом, као и магацински простор од 

најмање 100 м2. 

Доказ: 

Уговор о закупу пословног простора или доказ о власништву непокретности. 

Поднет доказ:         ДА                       НЕ 

 

 

Упутство за доказивање испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН за 

учешће у поступку јавне набавке 
1. Докази за испуњеност услова под тачкама 1., 2., 3. и 4., из Обрасца за оцену 

испуњености услова не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуде; 

2. Доказ из тачке 3 (три) мора бити издат након објављивања позива за подношење 

понуда; 

а) У случају да група понуђача поднесе заједничку понуду, понуђачи-извршиоци имају 

неограничену солидарну одговорност према наручиоцу. 

Сваки понуђач из групе понуђача (укључујући и носиоца понуде) који подносе 

заједничку понуду, у обавези је да достави доказе о испуњавању обавезних услова за 

учешће у поступку, који су наведни од тачке 1 до 5. обавезних услова, а додатне услове  

понуђачи испуњавају заједно. 

Обавезни 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 потписати уговор; 

3) понуђачу који ће у име групе дати средство обезбеђења; 

4) понуђачу који ће издати рачун; 
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5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

6) обавезама сваког понуђача из групе за извршење уговора. 

б)  У случају ангажовања подизвођача,  понуђач у потпуности одговара наручиоцу за 

извршење уговорене набавке без обзира на број подизвођача. 

За све своје подизвођаче наведене у понуди понуђач мора да поднесе све тражене доказе 

о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку, који су наведени у конкурсној 

документацији од тачке 1 до тачке 4 у истом облику и на начин како се то тражи од 

понуђача, а додатне услове од тачке 5 до 9 понуђач подноси самостално. 

Напомена: У случају подношења заједничке понуде и подношења понуде са 

подизвођачима, образац обавезних и додатних услова ископирати и попунити. 

3. Понуђач доказује испуњеност услова из тачке 5. Обрасца за оцену испуњености 

услова у поступку јавне набавке достављањем потписане и оверне печатом Изјаве која је 

саставни део Конкурсне документације. 

4. Доказе о испуњености додатних услова под тачкама 6, 7, 8  Обрасца за оцену 

испуњености услова у поступку јавне набавке понуђач је дужан да достави приликом 

подношења понуде; 

5. Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама; 

6. Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је 

понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих 

или појединих доказа о испуњености услова; 

7. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 7 (седам) 

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

његову понуду одбити као неприхватљиву; 

8. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама 

надлежних органа, с тим што је обавезан  да наведе интернет страницу на којој су 

тражени подаци јавно доступни; 

9. 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; 

10. Лице уписано у регистар понуђача који води Организација надлежна за регистрацију 

привредних субјеката није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност 

обавезних услова из члана 75.  

став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН. 

 

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

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

 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуда се сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се непосредно у 

писарници Наручиоца (соба број 17 на адреси Филозофског факултета)  или путем 

поште, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, 

читко попуњена - откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена печатом и 

потписана од стране овлашћеног лица понуђача (лице овлашћено за заступање). Уколико 
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Понуду потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 

потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

Понуђач је у обавези да у понуди наведе све тражене податке на Обрасцу понуде, да исту 

потпише и овери. 

 

Конкурсна документација коју понуђач доставља заједно са понудом мора бити 

комплетна – са свим преузетим нумерисаним странама, укључујући и странице 

документације које понуђач не попуњава. 

  

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, број телефона и  

име особе за контакт. 

 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу, број телефона и  име особе за контакт 

код свих  учесника у заједничкој понуди. 

 

Понуду доставити на адресу: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, 21000 

Нови Сад, др Зорана Ђинђића 2, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра – књиге 

за потребе Централне библиотеке Филозофског факултета, ЈНМВ бр. 59/2013 - НЕ 

ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца најкасније до 5.11.2013. године (уторак) до 9,00 часова. 

Јавно отварања понуда ће се одржати истог дана (5.11.2013.године, уторак) у 10,00 

часова, у кабинету продекана за финансије Факултета, 1. спрат. 

Активно учешће у поступку отварања понуда ће остварити представници понуђача који 

Комисији поднесу уредну пуномоћ за заступања у конкретној набавци (59/2013).  

    

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 

потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 

понуде.  

Понуда 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 и као такве неће бити разматране и неотворене ће се вратити понуђачу. 

 

Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и изјава 

мора се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача. 

 

Понуда мора да садржи комплетну Конкурсну документацију преузету са сајта 

Факултета или Управе за јавне набавке, почев од странице 1, свака страница 

документације мора бити печатирана и парафирана, сваки Образац уредно 

попуњен. 

 

 

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: Филозофски факултет, др 

Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добра – књиге за потребе Централне библиотеке 

Филозофског факултета, ЈНМВ 59/2013 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добра – књиге за потребе Централне библиотеке 

Филозофског факултета, ЈНМВ 59/2013 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добра – књиге за потребе Централне библиотеке 

Филозофског факултета, ЈНМВ 59/2013 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – књиге за потребе Централне 

библиотеке Филозофског факултета, ЈНМВ 59/2013 - 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 ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 

 

 

 

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.  
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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. 

 

 

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

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 јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 

Закона и то податке о:  

• 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 понуђача за извршење уговора. 

 

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

поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

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

заједничку понуду у име задругара. 

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 обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругара. 

 

8. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

 

8.1.Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда 

 
Напомена: рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

 

 

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

 

Рок плаћања је 10 (десет) дана од дана пријема фактуре, уз пописану и оверену 

отпремницу. 

 

Плаћање се врши вирмански, уплатом на рачун понуђача. 
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Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
 

8.3. Захтев у погледу рока извршења добра 

 

Рок испоруке добра не може бити дужи од 5 (пет) дана од дана потписивања уговора. 

 

 

8.4. Исказивање цена у обрасцу понуде 

 

У обрасцу понуде цена се исказује као јединична за сваки наслов по комаду без пореза на 

додату вредност, порез на додату вредност и цена са порезом на додату вредност, као и 

укупно за све наслове без пореза на додату вредност, порез на додату вредност и цена са 

порезом на додату вредност.  

 

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, 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. 

 

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. 

 

 

10. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца 

Филозофски факултет Нови Сад, др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад, или 

електронском поштом на адресу pravna.sluzba@ff.uns.ac.rs,  тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, a најкасније 5 дана 

пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 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 додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 59/2013. 
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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. 

 

12. 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.  

 

 

13. 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“.  

Услов за примену овог критеријума је да понуђач понуди најмање 90% од тражених 

наслова. 

 

14. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио већи број наслова.  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти број тражених 

наслова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок 

плаћања.  

 

15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
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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.  (Образац изјаве из 

поглавља V одељак 3). 

16. 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. 

17. 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, електронском поштом на e-

mail:pravna.sluzba@ff.uns.ac.rs  или препорученом пошиљком са повратницом на адресу: 

Филозофски факултет Нови Сад, др Зорана Ђинђића 2. 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 3 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 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 од 

40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: 

Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: 

Буџет Републике Србије).  

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

 

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 



14 | P a g e  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 
 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку добра – књиге за 

потребе Централне библиотеке Филозофског факултета, бр. ЈНМВ 59/2013, 

 

 

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:  
 

 



15 | P a g e  

 

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  

 
  

 

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: 
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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: 
 

 

 

 

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: 
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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. 

 

 

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - добро – књиге за потребе Централне 

библиотеке Филозофског факултета у Новом Саду – Књиге за библиотеке - 

22113000. 

 

 

 

 
SPISAK KNJIGA ZA NABAVKU 

 
 

1. Psihijatrija : udžbenik za studente medicine / urednice Aleksandra Nedić i 
Olga Živanović. Novi Sad : Medicinski fakultet, 2011. (ISBN 978-86-7197-
341-0) 
 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

2. Petzova statistika / Boris Petz, Vladimir Kolesarić, Dragutin Ivanec. - 
      Jastrebarsko : Naklada Slap, 2012. (ISBN -) 

 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

3. Razvojna psihopatologija i psihijatrija od dojenačke dobi do adolescencije / 
Charles Wenar. - Jastrebarsko : Naklada Slap, ? (ISBN - 
 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

4. Edukacijska psihologija / Tomislav Grgin. - Jastrebarsko : Naklada Slap, 
2004. (ISBN 953-191-065-0) 
 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

5. Evolucijska psihologija : nova znanost o umu / David M. Buss. - 
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2012. (ISBN 978-953-191-749-0) 
 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
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6. Obitelj - Podrška mentalnom zdravlju pojedinca / Marijana Marangunić, 
Staniša Nikolić, Vesna Vidović, Zorana Bujas-Petković. - Jastrebarsko : 
Naklada Slap, 2008.  
 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

 
 

7. Psihološka prva pomoć nakon kriznih događaja - Vodič kroz 
psihološke krizne intervencije u zajednici / Lidija Arambašić. - 
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2012. (ISBN - ) 

 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

8. Razum i razmnožavanje / Geoffrey Miller. - Zagreb : Algoritam, 2007. 
(ISBN 9789532204643) 
 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

9. Understanding research in personal relationships : a text with 
readings. - Los Angeles : Sage Publications, 2005. (ISBN 
9780761942214, 9780761942221) 
 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

10.  Applied positive psychology : improving everyday life, health, 
schools, work,           and society / editors Stewart I. Donaldson, 
Mihaly Csikszentmihalyi, Jeanne Nakamura. - Oxford University 
Press, USA, 2011. (ISBN 978-0415877824) 
 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

11. Principles of behavioral genetics / Robert R. H. Anholt, Trudy F. C. 
Mackay. – Amsterdam (etc.) : Academic Press, 2012. (ISBN 978-
0123725752) 

 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

12. Ogledi o političkoj moći u Vizantiji : činioci i oslonci / Ljubomir 
Maksimović ; predgovor Bojana Krsmanović. - Beograd : Srpska 
književna zadruga, 2013. (ISBN 978-86-379-1244-6) 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

13. Filozofija slobode / Laš Fr. H. Svensen ; s norveškog preveo Radoš 
Kosović. - Beograd : Geopoetika izdavaštvo, 2013. (ISBN 978-86-
6145-127-0) 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

14. Bibliografija viktimološke literature u Srbiji : 1980-2012 / Vesna 
Madžarac, Jelena Vukotić. - Beograd : Viktimološko društvo Srbije : 
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Prometej, 2012. (ISBN 978-86-87971-37-0) 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

 
 
 

 
 
 

15. Šta se krije iza etimologije / Milorad Telebak. - Novi Sad : Prometej, 
2013. (ISBN 978-86-515-0857-1) 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

16. Srpska bibliografija : knjige : 1868-1944. Knj. 18, Sv-Učenje / 
[glavni redaktor Miodrag Živanov ; priredili Miodrag Živanov ... i 
dr.]. - Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 2006. (ISBN 86-7035-
147-1) 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

17. Srpska bibliografija : knjige : 1868-1944. Knj. 19, Učešće-Vuk / 
[glavni redaktori Miodrag Živanov, Borjanka Trajković ; priredili 
Miodrag Živanov ... i dr.]. - Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 
2007. (ISBN 978-86-7035-162-2) 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

18. Srpska bibliografija : knjige : 1868-1944. Knj. 20, Vul-Ž / [glavni 
redaktor Miodrag Živanov ; priredili Miodrag Živanov ... i dr.]. - 
Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 2008. (ISBN 978-86-7035-
201-8) 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

19. Ka korisniku sa invaliditetom : 100 pitanja i 100 odgovora u vezi sa 
formiranjem i razvojem bibliotečkih usluga za osobe sa 
invaliditetom / Dragana Milunović. - Beograd : Narodna biblioteka 
Srbije, 2012. (ISBN 978-86-7035-255-1) 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

20.  Digitalne biblioteke, digitalni repozitorijumi, digitalne prezentacije 
/ urednici Aleksandra Vraneš, Ljiljana Marković, Gven Aleksander. 
- Beograd : Filološki fakultet ; [Vičita] : Univerzitet Emporia ; 
Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 2012 (Beograd : Belpak). - 351 
str. : ilustr. ; 24 cm. - (Digitalizacija kulturne i naučne baštine, 
univerzitetski repozitorijumi i učenje na daljinu : tematski zbornik 
u 4 knjige ; knj. 2) (ISBN 978-86-6153-107-1) 

Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ sa PDV 

21. Digitalni izvori u društveno-humanističkim istraživanjima / 
urednici Aleksandra Vraneš, Ljiljana Marković, Gven Aleksander. - 
Beograd : Filološki fakultet ; [Vičita] : Univerzitet Emporia ; 
Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 2012 (Beograd : Belpak). - 268 
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str. : ilustr. ; 24 cm. - (Digitalizacija kulturne i naučne baštine, 
univerzitetski repozitorijumi i učenje na daljinu : tematski zbornik 
u 4 knjige ; knj. 3) (ISBN 978-86-6153-108-8) 

Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ sa PDV 

22. Učenje na daljinu i interaktivna nastava / urednici Aleksandra 
Vraneš, Ljiljana Marković, Gven Aleksander. - Beograd : Filološki 
fakultet ; [Vičita] : Univerzitet Emporia ; Beograd : Narodna 
biblioteka Srbije, 2012. (Beograd : Belpak). - 402 str. : ilustr. ; 24 
cm. - (Digitalizacija kulturne i naučne baštine, univerzitetski 
repozitorijumi i učenje na daljinu : tematski zbornik u 4 knjige ; 
knj. 4) (ISBN 978-86-6153-109-5) 

Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ sa PDV 

23.  Indoevropljani / Vojislav Trbuhović. – Beograd : Pešić i sinovi, 
2013. (ISBN 86-7540-070-5) 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

24.  Методика наставе друштвено-хуманистичких предмета : 
изазови и новине / Нaталија Јовановић. - Ниш : Филозофски 
факултет Универзитета, 2013 (ISBN 978-86-7379-285-9) 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

25.  Ogledi o jugoslovenskom kulturnom nasleđu : zbornik radova sa 
naučnog skupa Okviri konstruisanja jugoslovenskog kulturnog 
nasleđa / uredio Ivan Kovačević. - Beograd : Srpski genealoški 
centar : Filozofski fakultet, Odeljenje za etnologiju i antropologiju, 
2012 (ISBN 978-86-83679-78-2) 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

26. Двојезичност и образовање / Руженка Шимоњи Чернак. - 
Београд : Задужбина Андрејевић, 2012 (ISBN 978-86-525-0061-
1) 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

27.  Normativna gramatika srpskog jezika / Predrag Piper, Ivan Klajn. - 
Novi Sad : Matica srpska, 2013. 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

28.  Srpsko-rumunski rečnik = DicŃionar sârb-român / RomanŃa 
Iovanovici ... [et al.]. - Zrenianin : Institutul de Culturǎ al 
Românilor din Voivodina, 2012. (ISBN 978-86-87803-34-3) 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

29.  Новчарство средњовековне Србије / Вујадин Иванишевић. – 
Београд : Стубови културе, 2001. 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
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30.  Каталог српског средњовековног новца / Сергије 
Димитријевић. – Београд : Завод за уджбенике и наставна 
средства, Српска академија наука и уметности, 2001.  ISBN 86-
17-09086-3 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

31. Историја Југославије у 20. веку / Мари-Жанин Чалић. – 
Београд : Clio, 2013.  ISBN 978-86-7102-433-4 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

32.  Историја Грчке / Сартр Морис. – Нови Сад : Адреса, 2007. 
ISBN 978-86-86761-11-8 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

33.  Кратка повест о Грчкој / Предраг Мутавџић. – Никшић : Јасен,  
2009. ISBN 978-86-85337-59-8 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

34.  Николо Макијавели / Луиђи Уголини. -  Београд : Еволута, 
2011. ISBN 978-86-85957-41-3 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

35.  Јевреји и Срби у Јасеновцу / Јаша Алмули. – Београд : 
Службени гласник, 2009. ISBN 978-86-519-0251-5 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

36.  Јевреји у Војводини / Павле Шосбергер. – Нови Сад : 
Прометеј, 1998. ISBN 86-7639-329-Х 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

37.  Сулејман и Рокселана / Радован Самарџић. – Београд : Завод 
за уџбенике, 2010. ISBN 978-86-17-16444-5 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

38.  Осман / Радован Самарџић. – Боеград : Завод за уџбенике, 
2010. ISBN 978-86-17-16306-6 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 

39.  Историја Грчке 1-2 / Бјури и Лугс. – Београд : Завод за 
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уджбенике,  књ. 1.  ISBN  86-7330-093-2; књ. 2. ISBN  86-7330-
094-0 

Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ sa PDV 

40.  Тито без маске / Миро Симчић. -  Београд : Младинска књига, 
2008. ISBN 978-86-7928-082-4 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

41.  Србија између Антанте и Централних сила 1915-1917 / Петар 
Опачић. -  Београд : Завод за унапређивање образовања и 
васпитања, 2009. ISBN 978-86-87137-18-9 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

42.  Надбискуп геноцида / Марко Аурелио Ривели. - Никшић : 
Јасен, 2002. 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

43.  Емигранти / Мило Глигоријевић. – Београд : Службени 
Гласник, 2009. ISBN 978-86-519-0263-8 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

44.  Византијски еротикон / Ханс-Георг Бек. – Лозница : Карпос, 
2009. ISBN 978-86-85941-19-1 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

45.  Велико издајство – Цариград 1204. / Ернл Бредфорд. -  
Београд : Алгоритам, 2011., ISBN 978-86-7662-112-5 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

46.  Шифра трицикл / Душко Попов. – Београд : Клуб плус, 2008., 
ISBN 978-86-87097-07-0 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

47.  Химлеров велики план / Хедер Прингл. – Београд : Алнари, 
2008. ISBN 978-86-7710-265-4 (брош.) 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 
 

48.   Писма Хитлеру /  Хенрик Еберле. -  Нови Београд : Марсо, 
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2010. ISBN 978-86-6107-043-3 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

49.  Црвени октобар / Сава Живанов. – Београд : Службени 
гласник, 2012. ISBN 978-86-519-1399-3  

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 

50.   NASRED široke ravnice : povodom 250-godišnjice doseljenja 
Rusina u Kucuru / [glavni urednik Mihajlo Fejsa ; fotografije 
Julijan Vadaski, Julijan Nevaljani]. - Novi Sad : Prometej ; Kucura : 
Organizacioni odbor 250, 2013. ISBN 978-86-515-0849-6 

 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

51.  Djura Papgargaï od ruralizma po populizem : studija / Julijan 
Tamaš ; [redaktore Mikola M. Cap, Rudolf Kastori]. - Novi Sad : 
Ruske slovo : Voîvodjanska akademija naukoh i umetnoscoh, 2012. 
ISBN 978-86-7105-248-1 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

52.  История России с древнейших времен до конца XVII века.  Под 
ред. Милова Л.В. – Москва,  Эксмо, 2006 (или новије издање).     
ISBN: 5-699-19820-2 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

53.  История России XVIII-XIX веков.  Под ред. Милова Л.В.  – 
Москва, Эксмо, 2010.   ISBN: 5-699-39090-1 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

54.  История России XX—начала XXI века. Авторы: Л. В. Милов, А. 
С. Барсенков, А. И. Вдовин, С. В. Воронкова. – Москва, Эксмо 
2006      ISBN: 5-699-18159-8 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

55.  Вершины русской драмы. В. И. Мильдон. – Москва, 
Издательство МГУ, 2002. - ISBN: 5-211-04261-1 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

56.  Прагматика грамматики. Зельдович Г.М.Москва, Языки 
славянских культур, 2012. ISBN 978-5-9551-0589-5 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

57.   Введение в когнитивную лингвистику. Маслова В. А. – 
Москва, Флинта, 2011.     ISBN: 978-5-89349-748-9 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

58.  История русской литературы XIX века (вторая половина). Под 
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ред. Скатова Н.Н. Москва, Просвещение, 1991.     ISBN: 5-09-
001925-8 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

59.  Теория морфологических категорий и аспектологические 
исследования. А. В. Бондарко. – Москва, Языки славянской 
культуры(2005)           ISBN: 5-9551-0095-4 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 

60.  Типология языка и речевое мышление. Кацнельсон С.Д. 
Москва, УРСС, 2009.  ISBN 978-5-397-00743-6 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 61.  Исследования в области русской просодии. Кодзасов С.В. – Москва,  

Языки славянской культуры, 2009 г., ISBN 978-5-9551-0368-6 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

62.   Теория значения в системе функциональной грамматики. На 
примере русского языка. А.В. Бондарко. Москва. Языки 
славянской культуры, 2002. 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

63.  Динамические модели в семантике лексики. Падучева Е.В. 
Москва. Языки славянской культуры, 2004. ISBN: 5-94457-161-
6 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

64.  Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Иссерс 
О.С. Москва, ЛКИ, 2008 . ISBN: 978-5-382-00698-7 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

65.  Контрастная оценка в познании и языке. Когнитивно-
функциональные аспекты контрастной оценки в тексте. 
Алексей Явецкий, 2011. ISBN: 978-3-8433-1681-1 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

66.  Опыт описания семантики союзов. Урысон Е.В. – Москва , 
Языкиславянских культур, 2011 г. ISBN 978-5-9551-0457-7 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

67.  Zuzana Hurtajová: Rytierske príbehy: utešené, zábavné, ale aj 
podivné rytierské histórie. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské 
centrum, 2012. ISBN 978-86-7103-379-4 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

68.   Martin Prebudila: No tak, usmej sa. Báčsky Petrovec: Slovenské 
vydavateľské centrum, 2012. ISBN 978-86-7103-389-3 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
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69.   Ján Salčák: To čo sa vo mne o mňa chvie: poéma pre moju mrtvu 
milú. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2012. 
ISBN 978-86-7103-377-0 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

70.  Jaroslav Supek: Vyšinuté slová. Báčsky Petrovec: Slovenské 
vydavateľské centrum, 2012. ISBN 978-86-7103-388-6 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 

71. Juraj Súdi: Môj život je tisíc piesní. Báčsky Petrovec: Slovenské 
vydavateľské centrum, 2012. ISBN 978-86-7103-376-3 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

72.  Anna Bálažová: Oči v piesku. Báčsky Petrovec: Slovenské 
vydavateľské centrum, 2012. ISBN 978-86-7103-390-9 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

73.  Kalapdoboz Tolnai Ottó Forum Könyvkiadó 978-86-323-
0858-9 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

74.  Enyhület és felröppenés Danyi Magdolna Forum 
Könyvkiadó 978-86-323-0868-8 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

75.  Puha kert Bicskei Gabriella Forum Könyvkiadó 978-86-
323-0860-2 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

76.  Fabella dom Vasagyi Mária Forum Könyvkiadó 978-86-
323-0862-6 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

77.  A 28-as nemzedék Faragó Kornélia Forum Könyvkiadó
 978-86-323-0867-1 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

78. Volt egyszer egy Újvidék Ózer Ágnes  Forum Könyvkiadó
 978-86-323-0856-5 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

79.  Kilencvenkilenc Klemm József Forum Könyvkiadó 978-86-
323-0863-3 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

80.   Kanizsai képmesék Dormán László Forum Könyvkiadó
 978-86-323-0869-5 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 



26 | P a g e  

 

81.   Fényben és árnyékban Szilágyi Mária Forum 
Könyvkiadó 978-86-323-0864-0 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

82. Móricz Zsigmond Szilágyi Zsófia Pesti kalligram kft.
 978-808-1016-86-8 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

83.  Savremeni srpsko-engleski rečnik Danko Šipka Novi Sad : 
Prometej 978-86-515-0801-4 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

84.   Savremeni englesko-srpski rečnik Danko Šipka Novi Sad : 
Prometej 978-86-515-0802-1 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

85.  Istorijska lingvistika: kognitivno-tipološke studije 
(2 komada) Jasmina Grković-Mejdžor Sr. Karlovci : Izdavačka 
knjižarnica Zorana Stojanovića 978-86-7543-269-2 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

86.   Uzroci i mehanizmi sintaksičkih promena u srpskom jeziku 
(2 komada) Slobodan Pavlović Sr. Karlovci : Izdavačka 
knjižarnica Zorana Stojanovića 978-86-7543-271-5 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

87. Sarmagedon u Mesopotamaniji : leksičke skrivalice Ranko 
Bugarski Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara Krug 978-86-
7562-110-2 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

88.   Jezik između lingvistike i politike ur. Vesna Požgaj Hadži
 Beograd : Biblioteka XX vek 978-86-7562-115-7 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

89.   Srpska enciklopedija. Tom 1, Knj. 2, Beograd-Buštranje [glavni 
urednici Čedomir Popov, Dragan Stanić] Novi Sad : Matica 
srpska : Zavod za udžbenike 978-86-7946-097-4 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

90.  Portret jednog jezika  
Ranko Bugarski Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara Krug
 978-86-7562-103-4 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

91.  Slogovni glosar 1 Danko Šipka Beograd : Alma 978-86-
7974-232-2 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

92.   Slogovni glosar 2 Danko Šipka Beograd : Alma 978-86-
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7974-240-7 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

93.   Slogovni glosar 3 Danko Šipka Beograd : Alma 978-86-
7974-284-1 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

94. Lingvistički i stilistički aspekti proučavanja rečenice  Jelena 
Jovanović Beograd : Jasen 978-86-6293-019-4 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

 
95.   Prozodija i govorna kultura  

Jelica Jokanović-Mihajlov Beograd : Društvo za srpski jezik i 
književnost 978-86-84885-55-7 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

96.  Tematski rečnik srpskog jezika 1 Đorđe Otašević Beograd : 
Alma 978-86-7974-222-3 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

97.  Tematski rečnik srpskog jezika 2 Đorđe Otašević Beograd : 
Alma 978-86-7974-229-2 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

98.   UMEĆE RADA / Božo Milošević. - Novi Sad: Prometej, 2004. 
ISBN: 86-7639-769-4  ( 2. primerka ) 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

99. ORGANIZACIJA RADA U GLOBALNOJ TRANZICIJI  / Božo 
Milošević. - Beograd: Filip Višnjić/ Prosveta, 2013.  

ISBN: 978-86-6309-011-8   ( 2 primerka) 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

100. KRATKA ISTORIJA KORUPCIJE / C.A. Brioski. - Beograd: 
Mate, 2007. ISBN: 978-86-86313-04-1 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

101. KRATKA ISTORIJA BUDUĆNOSTI / Žak Atali. – Beograd : 
Arhipelag, 2010. ISBN: 978-86-86933-97-3 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

102. EKOLOŠKA INTELIGENCIJA / Danijel Goleman. – Beograd : 
Geopoetika, 2010.ISBN: 978-86-6145-005-1 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

103. GRAD GLOBALIZACIJE / Aleksandra Stupar. - Beograd: 
Orion Art, 2009. ISBN: 978-86-7924-017-0 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

104. DIGITALNA KULTURA / Gir Čarli. -  Beograd: Clio, 2011. 
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ISBN: 978-86-7102-382-5  
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

105. PROŠIRENA PORODICA U SRBIJI / Miletić Vesna. – Beograd : 
Čigoja štampa, 2011. ISNB: 978-86-7558-817-7 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

106. ČITANJE SVAKODNEVICE / Moren Džo. – Beograd : 
Biblioteka 20. vek, 2011. ISBN  978-86-7562-095-2 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

107. NAČELA EKONOMSKE SOCIOLOGIJE / R. Swedberg. -  
Zagreb : Mate, 2006. ISBN: 953-246-011-X 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

108. PRINCIPI MARKETINGA / F. Kotler, V. Wong. – Beograd : 
Mate, 2007. ISBN: 978-86-86313-03-4 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

109. MARKETING U JAVNOM SEKTORU / F. Kotler, N. Li. -  
Beograd : Mate, 2008.ISBN: 978-86-86313-06-5 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV  

110. PREDUZETNIŠTVO / R.D. Hisrich. – Zagreb : Mate, 2011. 
  ISBN: 978-953-246-097-1 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

111. MODERNI MENADŽMENT / S.C. Čersto. – Beograd : Mate, 2012. 
  ISBN: 978-86-86313-13-3 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

112. SPORTSKI MENADŽMENT / J. Beech. – Zagreb : Mate, 2010. 
 ISBN: 978-953-246-098-9 
 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

113. The ground beneath her feet S.Rushdie Vintage 0-
099-7661-9 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

114. The ground beneath her feet S.Rushdie Vintage 0-
099-7661-9 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

115. The ground beneath her feet S.Rushdie Vintage 0-
099-7661-9 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 

116. Wise children 
A. Carter Farrar 978-0-37453094-5 
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Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
117.  Wise children 
A. Carter Farrar 978-0-37453094-5 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
118. Wise children 
A. Carter Farrar 978-0-37453094-5 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 
119. Pravni rečnik englesko-srpski  B.Vukićević  Jezikoslovac 
 ISBN 9788684507107 
 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
120.  Routledge Companion to Translation Studies  Routledge
 ISBN: 978-0-415-39641-7 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
121.   Levels of Life   Julian Barnes 
Knopf; First Edition edition ISBN-10: 0385350775  
ISBN-13: 978-0385350778 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 
122.   High Fidelity    Nick Hornby Riverhead Trade ISBN-10: 1573225517  
ISBN-13: 978-1573225519 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 
123.  High Fidelity   Nick Hornby Riverhead Trade  ISBN-10: 1573225517  
 ISBN-13: 978-1573225519 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 
124.  High Fidelity   Nick Hornby   ISBN-10: 1573225517  
 ISBN-13: 978-1573225519 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 
125. Sarmagedon u Mesopotamaniji R. Bugarski Biblioteka XX vek
 978-7562-110-2 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 
 
 
126.  Portret jednog jezika R. Bugarski Biblioteka XX vek 978-7562-103-4 
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Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 
127.  The Sun Also Rises E.Hemingway Scribner ISBN-10: 
0743297334  ISBN-13: 978-0743297332 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 
128.  Masovni mediji u globalnom dobu / Branislava Kragović. - Beograd : 
Zadužbina Andrejević, 2013. 
ISBN 978-86-525-0101-4 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
129.  Mreže intelektualne dijaspore i odnosi s javnošću / Jelena Cvijović. - 
Beograd : Zadužbina Andrejević, 2013. 
ISBN  978-86-525-0108-3 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 
130.  Audio-vizuelna pismenost / Dragan Marković. - Beograd : Univerzitet 
Singidunum, Fakultet za poslovnu informatiku, 2010. 
ISBN 978-86-7912-266-7 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 
131.  Komunikološki leksikon / Mirko Miletić, Nevena Miletić. - Beograd : 
Megatrend univerzitet, 2012. 
ISBN 978-86-7747-473-7 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 
132.  Нацистичка пропаганда : од тоталне до тоталитарне пропаганде / 
Синиша Атлагић. - Београд : Факултет политичких наука : Чигоја 
штампа, 2012. 
ISBN 978-86-7558-876-4 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 
133.   Менаџмент масовних медија : штампа, филм, радио, телевизија и 
интернет / Драган Никодијевић. - Београд : Чигоја штампа : Мегатренд 
универзитет, Факултет за културу и медије, 2012. 
ISBN 978-86-7558-915-0 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 
134.   MOĆ/MEDIJI/& / priredili Jovan Čekić, Jelisaveta Blagojević ; [prevod 
Ranko Mastilović...et al.]. - Beograd : Fakultet za medije i komunikacije, 
Centar za medije i komunikacije, 2012. 
ISBN  978-86-87107-09-0 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
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Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 
135.   Javno mnjenje : istraživanje u oblasti jedne kategorije građanskog 

društva / Jirgen Habermas ; adaptacija i redaktura teksta na osnovu 
prevoda Gligorija Ernjakovića Predrag Rajić. - Novi Sad : Mediterran 
publishing, 2012. 
ISBN 978-86-86689-78-8 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
136.   МЕДИЈИ у Србији: од дискриминације до равноправности : 
приручник за новинаре и новинарке / [уредница Косана Бекер ; 
сараднице Јасмина Пашић, Татијана Рап, Емила Спасојевић]. - Београд : 
Повереник за заштиту равноправности, 2012. 
ISBN 978-86-88851-03-9 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 
137.  Културна политика и медијска стратегија / Саша Савковић. - 
Београд : Чигоја штампа : С. Савковић, 2013.ISBN 978-86-7558-953-2 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 
138.  Спољнополитичка пропаганда : актери и средства / Александар 
Јазић. - Београд : Институт за међународну политику и привреду, 2013.
 ISBN 978-86-7067-182-9 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 
139.  ABC --- Zvuka : u audiovizuelnim medijima / Rihard Merc. - 1. izd. - 

Beograd : Radio-televizija Srbije, 2012. ISBN 978-86-6195-029-2 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 
140.  Danas, uprkos njima : prvih hiljadu dana / Grujica Spasović. - Beograd : 
Dan graf, 2012. ISBN 978-86-83517-71-8 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 
141.  Leksikon istorije pedagogije srpskog naroda, Nedeljko Trnavac, Beograd: 

ZZU,    ISBN 978-86-17-17738-4 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 
142.  Pedagogija: udžbenik za nastavnike, Trnavac, N., Đorđević, J., Beograd : 

Naučna   KMD    ISBN  978-86-6021-022-9 
 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 
143.  Sociologija detinjstva : sociološka hrestomatija, priredila, predgovor 
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napisala i  prilozima opremila Smiljka Tomanović, Beograd : ZZUINS   
 ISBN  86-17-11110-0 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 
144.  Život u školama, Meklaren Piter, Beograd: Eduka,    
ISBN  978-86-6013-169-2 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 
145.  Če Gevara, Paulo Freire i pedagogija revolucije, Meklaren, Piter, 
Beograd : Eduka,  ISBN  978-86-6013-156-2 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 
146.  Vojislav Bakić i razvoj pedagoške nauke u Srbiji, Vujisić-Živković, 
Nataša, Beograd : Filozofski fakultet,      ISBN   978-86-88803-02-1 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 
147.  Porodica u sistemskom okruženju, Polovina Nada, Beograd . Institut za 
pedagoška istraživanja,     ISBN 978-86-7447-100-5 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 
148.  Осећајно везивање: tеорија, истраживања, пракса, Polovina Nada, 
Beograd : Institut  za pedagoška istraživanja,  ISBN  978-86-7447-074-9 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 
149.  Teorija neobrazovanosti : zablude društva znanja, Konard Paul 

Lissmann, Zagreb :  Naklada Jasenski i Turk      ISBN 978-953-222-
285-2 

Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 
150.  Alternativne škole, Matijević MIlan, Zagreb: Topex,     

ISBN 953-6022-40-0 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 
151.  Osnove vaspitanja u školi : konceptualizacija pojma i primena u praksi, 
Kovač, Mojca Šebart, Krek, Janez, Beograd : CLIO,    
ISBN 978-86-7102-446-4 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 
 
152.  Greh i strah I-II, Delimo Žan, Sremski Karlovci, Novi Sad : Izdavačka 
knjižarnica  Zorana Stojanovića,      ISBN 978-86-7543-262-3 
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Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ sa PDV 
153.  Strah na Zapadu : (od XIV do XVIII) veka : opsednuti grad, Delimo Žan, 
Sremski Karlovci : Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića     
ISBN  86-7543-072-8 
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ sa PDV 
154.  Podučavanje dece s teškoćama u učenju u redovnoj nastavi : strategije i 
tehnike koje svaki nastavnik može da primeni da bi podstakao i motivisao 
đake steškoćama u  učenju,  Suzan Vajnbrener, Beograd : Kreativni centar,    
ISBN   978-86-7781-746-6 
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ sa PDV 
 
155.   Krug znanja : priručnik za učitelje, nastavnike i profesore,  Kristina Ana 
Šprljan, Andreja Rosandić, Zagreb : Školska knjiga,      
ISBN   978-953-0-50889-7 
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ sa PDV 
 
156.  Elsen, Hilke, Grundzüge der Morphologie des Deutschen, Walter de 
Gruyter,  ISBN 978-3110237917 
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ sa PDV 
 
157.   Löbner, Sebastian, Semantik. Eine Einführung. Walter de Gruyter.   
ISBN 978-3110156744    
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ sa PDV 
158.   Blank, Andreas,  Einführung in die lexikalische Semantik. Walter de 
Gruyter ISBN 978-3484540453   
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ sa PDV 
159.    Wörnere, A/ J. Wergen, PONS Bürokommunikation Deutsch . Klett  
ISBN 9783125617339 
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ sa PDV 
160.  Gauger, Hans-Martin, Das Feuchte & das Schmutzige, Beck, ISBN 978-
3-40662989 
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ sa PDV 
161.   Wilpert, Gero von, Sachwörterbuch der Literatur, Kröner, ISBN 3-520-
23108-5 
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ sa PDV 
162.   Kluge, Friedrich, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 
De Gruyter, ISBN 3-11-022364-3 
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ sa PDV 
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163.   Filatkina, Natalia: Aspekte der historischen Phraseologie und 
Phraseographie, Winter, ISBN 3-8253-6087-3 
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ sa PDV 
164.    Dobrovolski, Dimitrij, Zur Theorie der Phraseologie, Stauffenburg,  
ISBN 3-86057-179-6 
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ sa PDV 
 
165.  Siegfried, Detlef, Deutsche Kulturgeschichte, Hanser,   
ISBN 3-446-23414-4 
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ sa PDV 
 
166.  Jessing, Benedikt,Neuere deutsche Literaturgeschichte, Narr ISBN 3-
8233-6392-1 
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ sa PDV 

167.   Leskovec, Andrea, Einführung in die interkulturelle 
Literaturwissenschaft, WBG, ISBN 3-534-23814-1 
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ sa PDV 
168.   Strauss, Botho, Kalldewey Farce, DTV,  ISBN 3-423-10346-9 
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ sa PDV 
169.   Toch, Michael,  Die Juden im mittelalterlichen Reich,Oldenbourg,   
ISBN 978-3486550542 
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ sa PDV 
 170.  Ecaterina Taralunga, Enciclopedia identitaŃii româneşti. PersonalităŃi, 
Bucureşti, Litera, 2011.  ISBN 978-6066-0024-62 
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ sa PDV 
171.    Vasile FrǎŃilǎ, Etimologii, Bucureşti, Univers Enciclopedic, 2000.  
 ISBN 973-9436-50-1 
 
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ sa PDV 
172.   Angelica Hobjila, Limba română. Repere teoretice şi aplicaŃii, 
Bucureşti, Institutul European, 2013.  ISBN  978-9736-11-918-7 
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ sa PDV 
173.   Florin Faifer, Dramaturgi romani, Iaşi, Universitatea "Al. I. Cuza", 
2009.  ISBN 978-973-7034-75-5 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 
174.   Stelian Dumistracel, Limbajul publicistic, Bucureşti, Academica, 2006.  
ISBN 973-611-440-6 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
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Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
175.   Tudor Pamfile, Mitologia poporului român, Bucureşti, Vestala, 2008.  
ISBN 978-973-120-026-2 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
176.  Marian Petcu (ur.), Istoria presei române, Bucureşti, Tritonic, 2002.  
ISBN 973-8051-63-0 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
177.   George Calinescu, Istoria Literaturii Romane - prima ediŃie în format 
electronic - CD, Bucureşti, Ideea Europeana, 2004.  ISBN 973-7691-15-6 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
178.  Ştefania Popescu, Gramatica practică a limbii române, Bucureşti, TEDIT 
F.Z.H., 2001.   ISBN 973-8007-00-3 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
179.  Neagu Giuvara, O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri, 
Bucureşti, Humanitas, 2008.   ISBN 978-973-502-59-15  
(3 primerka) 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
180.  Mile Tomić, Rumunsko - srpski frazeološki rečnik, Timişoara,Uniunea 
Sârbilor din România, 2012.   ISBN 978-606-8079-19-6 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
181.   Nikita Stanesku, Pohvala Ptolomeju, Vršac, KOV, 2012. ISBN
 978-86-7497-213-7 
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak-komplet/ sa PDV 
182.   Petru Krdu, Škola izgnanstva, Vršac, KOV, 2012.   ISBN 978-86-
7497-211-3 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
183.    Dragan Stojanović (Ur.), U registru eseja, Novi Sad, Prometej, 2012.  
ISBN  978-86-515-0716-1 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 
184.  DicŃionar sârb-român / Srpsko-rumunski rečnik, Zrenjanin, Zavod za 
kulturu vojvođanskih Rumuna, 2012.  ISBN 978-86-87803-32-9   
(5 primeraka) 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
185.   Pierre Le Goffic, Catherine Fuchs / LES LINGUISTIQUES CONTEM- 
PORAINES: Repères théoriques / Hachette Education (Collection HU  
Linguistique / ISBN 2010169093 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
186.  . Pierre Le Goffic / La Grammaire de la phrase française /  Hachette             
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Supérieur  /  ISBN 2010203836 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
 
187.  Maurice Grevisse / Precis de grammaire francaise / Duculot / 1994 / 
EAN13 : 9782801109182 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
188.   Marivaux  / La Vie de Marianne / Le Livre de Poche / (Collection 
Classiques) /  
ISBN-10: 2253085782                 ISBN-13: 978-2253085782 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
189.   Marivaux / Le paysan parvenu / Flammarion (Collection Gf) / 
ISBN 2081231484     EAN   978-2081231481 
 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
190.  Ligia-Stela Florea et Catherine Fuchs et Frédérique Mélanie- Becquet     
/ DICTIONNAIRE DES VERBES DU FRANÇAIS ACTUEL AVEC CD-ROM  /    
Editions OPHRYS (collection: L'Essentiel) / ISBN 10: 2-7080-1383-4   
  ISBN 13: 9782708013834 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
191.  Claude Hagège / STRUKTURA JEZIKÂ / Zagreb : Školska knjiga, 1995.   
 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
192.  Gijom de Loris / Roman o ruži / Banja Luka: Littera /  
             ISBN 99938-706-6-8 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
193.    Žan Delimo / Strah na zapadu od XIV do XVIII veka / Izdavacka 
knjižarnica Zorana Stojanovića (Biblioteka Levijatan)  /  
ISBN 86-7543-072-8 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
194.  Dubravka Bouša  / Priručnik za interpretaciju književnog djela / Školska  
      knjiga / ISBN  9789530513471 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 
195. Nouveau Rond-Point: Evaluations + CD-Rom (A1-A2) (French     
Edition) / Difusion Centro de Investigacion y Publicaciones de Idiomas / 
             ISBN-10: 848443849X   ISBN-13: 978-8484438496 
 
Cena: ________ dinara /primerak/ bez PDV    
Cena: ________ dinara /primerak/ sa PDV 

Укупна цена без ПДВ-а /сви наслови/  

 

Укупан ПДВ /за све наслове/ 
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Укупна цена са ПДВ-ом /сви наслови/ 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

   

 

Рок важења понуде 

 

Рок испоруке добара – књига исказан у броју 

дана од дана потписивања уговора 

 

 

                     Датум                    Понуђач 

    М. П.  

 

_________________                          __________________ 

 

 
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. 

 

 

 

 

VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 

УГОВОР О НАБАВЦИ КЊИГА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ 

 

Закључен између: 

 

Филозофског факултета 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 

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

 

................................................................................................................. 

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

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

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

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

кога заступа.........................................(у даљем тексту: Извршилац посла), 

 

Основ уговора: 

Јавна набавка бр. ЈНМВ 59/2013 
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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), Одлуком о додели уговора бр. _____ 

од ______ године доделио Уговор о набавци књига за потребе Централне библиотеке 

Филозофског факултета у Новом Саду,  а на основу изабране најповољније понуде, 

која представља саставни део овог Уговора. 

2) Понуђач одговара захтевима Наручиоца у погледу набавке књига за потребе 

Централне библиотеке Филозофског факултета. 

 

Члан 2. 

 

Предмет овог Уговора је набавка књига за потребе библиотеке Филозофског факултета у 

складу  спецификацијом из Главе VII/2 – спецификација понуде.  

 

Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да укупна цена предметних књига из понуде Понуђача број 
______од ________ године износи______ динара (словима: ___________________), без 
пореза на додату вредност, порез на додату вредност износи _____________ динара 
(словима: __________________) што чини укупну цену од ____________ динара 
(словима:____________) са урачунатим порезом на додату вредност. 
Факултет  ће уговорену цену платити у целости на основу фактуре Извршиоца посла у 

року од 10 (десет)  дана од дана пријема фактуре. 

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

 

Члан 4. 

 

Извршилац посла је дужан да у року од 5 дана изврши испоруку добара - књига од дана 

потписивања уговора. 

 

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

 

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. 
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Члан 7. 

 

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

по 3 (три). 

 

ЗА ИЗВРШИОЦА ПОСЛА                                                  ЗА ФАКУЛТЕТ 

 

____________________                                              ___________________ 

 

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. 
- 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 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 ИЗНОС ТРОШКОВА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  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 добра – књиге за потребе Централне библиотеке Филозофског 

факултета,  бр. ЈНМВ 59/2013, 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. 


