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Децембар, 2014. године 
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. 02-1016/2 од 

2.12.2014. године (ред. бр. ЈН 67/2014) и Решења о образовању комисије за јавну набавку 

у поступку мале вредности бр. 02-/3 од 2.12.2014. године, припремљена је: 
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности, 

УСЛУГА ГОДИШЊЕ ПРЕТПЛАТЕ НА СТРУЧНЕ ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

ОДСЕКА И СЛУЖБИ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА, 

ЈН 67/2014 

 

 

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. 

 

3 

 

 

 

 

 

IV 

Техничка документација и планови, односно 

документација о кредитној способности наручиоца у 

случају јавне набавке финансијске услуге кредита   

 

5 

 

 

 

V 

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

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

 

5 

 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 7 

VII Образац понуде 13 

VIII Модел уговора 20 

IX Образац трошкова припреме понуде 24 

 

 

 

Укупно 24 страницe конкурсне документације. 
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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 редни број 67/2014 представља услуга претплате 

на стручне часописе за потребе одсека и служби 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: 

 

Предмет јавне набавке мале вредности бр. 67/2014 представља услуга претплате на 

стручне часописе за потребе одсека и служби Филозофског факултета. 

 

2. Назив и ознака из општег речника набавке: новине, ревије, периодичне 

публикације и часописи – 22200000. 

   

 

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. 

 

СПИСАК ЧАСОПИСА ЗА НАБАВКУ: 
 

Партија 1:  
ИНФОТЕКА, часопис за информатику и библиотекарство, Београд, 
Заједница библиотека универзитета у Србији, ISSN 1450-9687 

Cena pretplate u 2015.: ________ dinara / bez PDV    
Cena pretplate u 2015: ________ dinara / sa PDV 

Партија 2:  
ГЛАСНИК Народне библиотеке Србије, Београд, Народна 
библиотека Србије, ISSN 1450-8915 
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Cena pretplate u 2015.: ________ dinara / bez PDV    
Cena pretplate u 2015: ________ dinara / sa PDV 

Партија 3:  
LIBERTATEA, ISSN 0350-4166 

Cena pretplate u 2015.: ________ dinara / bez PDV    
Cena pretplate u 2015: ________ dinara / sa PDV 

Партија 4:  
Novy život: mesačnik pre literaturu a kulturu, Бачки Петровац, 
Словачки издавачки центар, ISSN 0351-3610 

Cena pretplate u 2015.: ________ dinara / bez PDV    
Cena pretplate u 2015: ________ dinara / sa PDV 

Партија 5 
ПСИХОЛОГИЈА, часопис Савеза друштава психолога Србије, Београд, 
ISSN 0048-5705 

Cena pretplate u 2015.: ________ dinara / bez PDV    
Cena pretplate u 2015: ________ dinara / sa PDV 
                   Партија 6 
                   HID, Нови Сад, Форум, ISSN 0350-9079 
Cena pretplate u 2015.: ________ dinara / bez PDV    
Cena pretplate u 2015: ________ dinara / sa PDV 

Партија 7 
MAGYAR SZO, Нови Сад, Форум, ISSN 0350-4182 

Cena pretplate u 2015.: ________ dinara / bez PDV    
Cena pretplate u 2015: ________ dinara / sa PDV 

Партија 8 
РУСКЕ СЛОВО: орган Скупштини САП Војводини, Нови Сад, Руске 
слово, ISSN 0350-4603   

Cena pretplate u 2015.: ________ dinara / bez PDV    
Cena pretplate u 2015: ________ dinara / sa PDV 
                      Партија 9 
                      НАСТАВА И ВАСПИТАЊЕ, часопис за педагошку теорију и  
                      праксу, Београд, Савез педагошких друштава Србије,  
                      ISSN  0547-3330 
Cena pretplate u 2015.: ________ dinara / bez PDV    
Cena pretplate u 2015: ________ dinara / sa PDV 
                         Партија 10 
                     СОЦИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД, часопис Социолошког друштва 
                         Србије,       
                         Београд, Српско социолошко друштво, ISSN 0085-6320                   
Cena pretplate u 2015.: ________ dinara / bez PDV    
Cena pretplate u 2015: ________ dinara / sa PDV 
                      Партија 11 
                      БЕОГРАДСКИ КЊИЖЕВНИ ЧАСОПИС, Београд, Књижевно  
                      друштво Хипербореја, ISSN  1452-2950 
Cena pretplate u 2015.: ________ dinara / bez PDV    
Cena pretplate u 2015: ________ dinara / sa PDV 
                       
Партија 12 
                      ПЕДАГОШКА СТВАРНОСТ, часопис за школска и  
                      културно-просветна питања, Нови Сад, Савез педагошких  
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                       друштава Војводине,  ISSN  0553-4569 
Cena pretplate u 2015.: ________ dinara / bez PDV    
Cena pretplate u 2015: ________ dinara / sa PDV 

    Партија 13 
    КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК, часопис Друштва за     српскохрватски 
језик и књижевност Србије, Београд, ISSN 0454-0689 

Cena pretplate u 2015.: ________ dinara / bez PDV    
Cena pretplate u 2015: ________ dinara / sa PDV 
                       Партија 14 
                       БУЏЕТ, ПРАВНИК, РЕВИЗОР, ДИРЕКТОР (пакет), Београд,  
                       Информативно пословни центар (ИПЦ) 
Cena pretplate u 2015 (укупно): ________ dinara / bez PDV    
Cena pretplate u 2015 (укупно): ________ dinara / sa PDV 
                         Партија 15 
                        РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА, Београд, Рачуноводство доо 
Cena pretplate u 2015.: ________ dinara / bez PDV    
Cena pretplate u 2015: ________ dinara / sa PDV 
                          Партија 16 
                          EBSCO baza podataka i kolekcija knjiga i časopisa na EBSCO 
platformi u Srbiji, obuhvatajući i sledeće publikacije: 

- ACADEMIC SEARCH COMPLETE 
- SECOLUL 21 
- SLOVENSKA LITERATURA 
- RUSKIJ JAZYK ZA RUBEZOM 
- RUSKIJ JAZYK V NAUCNOM OSVESCENII 

                           
Cena pretplate u 2015 (укупно): ________ dinara / bez PDV 
Cena pretplate u 2015 (укупно): ________ dinara / sa PDV 
 
                         Партија 17 
                        PARAGRAF LEX (baza podataka, три инсталације + штампано 
издање), Beograd, Paragraf Info 
Cena pretplate u 2015 (укупно).: ________ dinara / bez PDV    
Cena pretplate u 2015 (укупно): ________ dinara / sa PDV 
 
 

 

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

 

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

 

 

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

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

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

кривично дело преваре. 

 

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

објављивања  позива за подношење понуда. 

 

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. 

 

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). 

 

 

Упутство за доказивање испуњености услова из члана 75. ЗЈН за 

учешће у поступку јавне набавке 
Понуђачи доказују испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке достављењем 

Изјаве, која чини саставни део Конкурсне документације. 

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

неограничену солидарну одговорност према наручиоцу. 

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; 

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. 

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; 

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; 
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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 препоручено, на обрасцу из конкурсне документације, 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 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 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, међусобно повезаних листова (спирално укоричена, повезана 

јемствеником и сл.). 

 

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 услуге, 

претплата на стручне часописе за потребе одсека и служби Филозофског факултета, 

ЈН бр. 67/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.  Понуда се сматра благовременом уколико је 

примљена од стране наручиоца најкасније до 11.12.2014. године (четвртак) до 9,00 

часова. 

Јавно отварања понуда ће се одржати истог дана, 11.12.2014. године у 11,00 часова, у 

кабинету продекана за финансије Факултета, 1. спрат. 
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Активно учешће у поступку отварања понуда ће остварити представници понуђача који 

Комисији поднесу уредну пуномоћ за заступања у конкретној набавци (67/2014).  

    

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 
 

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 мале вредности редни број 67/2014, претплата на 

стручне часописе за потребе одсека и служби Филозофског факултета,  НЕ ОТВАРАТИ” 

или 

„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности редни број 67/2014, претплата на 

стручне часописе за потребе одсека и служби Филозофског факултета,  НЕ ОТВАРАТИ”  

- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности редни број 67/2014, претплата на 

стручне часописе за потребе одсека и служби Филозофског факултета,  НЕ ОТВАРАТИ”  

или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности редни број 67/2014, претплата 

на стручне часописе за потребе одсека и служби Филозофског факултета,  НЕ 

ОТВАРАТИ” . 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 
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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.  

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 (оверена Изјава), у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
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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 максимално 45 дана од дана пријема рачуна. 

 

Плаћање се врши вирмански, уплатом на рачун понуђача. 

 

8.3. Захтев у погледу рока извршења услуге 

 

Рок извршења услуге (испорука часописа на адресу Факултета) ће се вршити у року од 

_________ дана (уписује Понуђач) од дана изласка наслова, односно објављивања 

конкретног часописа (броја), у зависности од динамике објављивања. 

 

 

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. 
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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, ЈН бр. 67/2014. 

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 
 

mailto:pravna.sluzba@ff.uns.ac.rs
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Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“.  

 

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  

 

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.  
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 

пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 

је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу 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 

 

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 услуге претплате 

на стручне часописе за потребе одсека и служби Филозофског факултета, бр. ЈН 67/2014, 

 

 

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: 
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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  

 

  

 

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: 
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 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: 
 

 

 

 

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: 
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 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. 

 

 

На основу члана 77.  став 4. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ бр. 124/2012) 

 
 

 

 

ПОНУЂАЧ:    

     (пун назив понуђача и адреса) 

 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу даје                                                                            

 

                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                      ИЗЈАВУ 

 
 

да испуњава услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну набавку мале 

вредности, услуга претплате на стручне часописе за потребе одсека и служби 

Филозофског факултета, редни број набавке 67/2014, 

 

 

и то: 

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

2.   Да он и његов законски заступник није осуђиван на неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
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привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре.; 

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

објављивања односно слања позива за подношење понуда.; 

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; 
 
 
 
 

У    

 

дана                                                        М.П.         

                                                                                 (потпис овлашћеног лица) 

 

 
 
 

 

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ПО  ЧЛАНУ  92.  СТАВ 6.  ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БР. 124/2012) 
НАПОМЕНА:   ИЗЈАВА ЋЕ  СЕ  СМАТРАТИ ВАЛИДНОМ САМО АКО  ЈЕ  
ДОСТАВЉЕНА НА ОБРАСЦУ  НАРУЧИОЦА КОЈИ ЈЕ  САСТАВНИ ДЕО 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ. 

 
ИЗЈАВА 

Назив понуђача 

(скраћено име): 

 

Правни облик:  

Седиште  

понуђача: 

 

Адреса седишта:  

Пуно пословно 

име 

понуђача: 

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

На основу члана 92.  став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ бр. 124/2012) 

 
ПОНУЂАЧ:    

                                   (уписати пу назив и адресу понуђача) 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу даје                                                                     

 

                                                                   ИЗЈАВУ 
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Да испуњава обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и заштити права 

интелектуалне својине. 
 
 
 
 
 
 

У    

дана                                                               М.П.         

      

 

 

 

                                                                                      (потпис овлашћеног лица) 

 
 

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О  НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ  ПРЕМА ЧЛАНУ  26.  

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БР. 124/2012) 
НАПОМЕНА:   ИЗЈАВА ЋЕ  СЕ  СМАТРАТИ ВАЛИДНОМ САМО АКО  ЈЕ  
ДОСТАВЉЕНА НА ОБРАСЦУ  НАРУЧИОЦА КОЈИ ЈЕ  САСТАВНИ ДЕО 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ. 

 
ИЗЈАВА 

Назив понуђача 

(скраћено име): 

 

Правни облик:  

Седиште  

понуђача: 

 

Адреса седишта:  

Пуно пословно 

име 

понуђача: 

 

Матични број  

ПИБ:  

 

На основу члана 26.  став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ бр. 124/2012) 

 

 

ПОНУЂАЧ:     

                                       (уписати пун назив и адресу понуђача) 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу даје                                                                  
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ИЗЈАВУ 

 
Да понуду даје независно, без договора са другим понуђачима  или 

заинтересованим лицима. 
 

 

У    

 

 

 
дана    

                                                                     М.П.                           (потпис овлашћеног лица)                                                                 

 

 

 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ЦЕНЕ 

 

Укупна цена без ПДВ (за партије за које се 

подноси понуда, у предвиђени простор за упис 

цене уписати и број партије): 

 

Укупна цена са ПДВ (за партије за које се 

подноси понуда, у предвиђени простор за упис 

цене уписати и број партије): 

 

 

Рок и начин плаћања: 

 

  максимално 45 дана од дана 

пријема рачуна 

 

Рок важења понуде (минимално 30 дана) 

 

Рок извршења услуге (динамика објављивања – 

излажења појединачних наслова – бројева 

партије за које се понуда подноси) 

 

 

                     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. 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 

УГОВОР О НАБАВЦИ ЧАСОПИСА ЗА ПОТРЕБЕ ОДСЕКА И СЛУЖБИ  

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. ЈН 67/2014 

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 услуге претплате на стручне часописе за 

потребе одсека и служби 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 часописа за потребе 

одсека и служби  Филозофског факултета. 

 

 

 

Члан 2. 

 

Предмет овог Уговора је  услуга претплате на стручне часописе за потребе одсека и 

служби Филозофског факултета – спецификација понуде (Понуђач уписује податке за 

партију за коју подноси понуду):  
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Партија 1:  
ИНФОТЕКА, часопис за информатику и библиотекарство, Београд, 
Заједница библиотека универзитета у Србији, ISSN 1450-9687 

Cena pretplate u 2015.: ________ dinara / bez PDV    
Cena pretplate u 2015: ________ dinara / sa PDV 

Партија 2:  
ГЛАСНИК Народне библиотеке Србије, Београд, Народна 
библиотека Србије, ISSN 1450-8915 

Cena pretplate u 2015.: ________ dinara / bez PDV    
Cena pretplate u 2015: ________ dinara / sa PDV 

Партија 3:  
LIBERTATEA, ISSN 0350-4166 

Cena pretplate u 2015.: ________ dinara / bez PDV    
Cena pretplate u 2015: ________ dinara / sa PDV 

Партија 4:  
Novy život: mesačnik pre literaturu a kulturu, Бачки Петровац, 
Словачки издавачки центар, ISSN 0351-3610 

Cena pretplate u 2015.: ________ dinara / bez PDV    
Cena pretplate u 2015: ________ dinara / sa PDV 

Партија 5 
ПСИХОЛОГИЈА, часопис Савеза друштава психолога Србије, Београд, 
ISSN 0048-5705 

Cena pretplate u 2015.: ________ dinara / bez PDV    
Cena pretplate u 2015: ________ dinara / sa PDV 
                   Партија 6 
                   HID, Нови Сад, Форум, ISSN 0350-9079 
Cena pretplate u 2015.: ________ dinara / bez PDV    
Cena pretplate u 2015: ________ dinara / sa PDV 

Партија 7 
MAGYAR SZO, Нови Сад, Форум, ISSN 0350-4182 

Cena pretplate u 2015.: ________ dinara / bez PDV    
Cena pretplate u 2015: ________ dinara / sa PDV 

Партија 8 
РУСКЕ СЛОВО: орган Скупштини САП Војводини, Нови Сад, Руске 
слово, ISSN 0350-4603   

Cena pretplate u 2015.: ________ dinara / bez PDV    
Cena pretplate u 2015: ________ dinara / sa PDV 
                      Партија 9 
                      НАСТАВА И ВАСПИТАЊЕ, часопис за педагошку теорију и  
                      праксу, Београд, Савез педагошких друштава Србије,  
                      ISSN  0547-3330 
Cena pretplate u 2015.: ________ dinara / bez PDV    
Cena pretplate u 2015: ________ dinara / sa PDV 
                         Партија 10 
                     СОЦИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД, часопис Социолошког друштва 
                         Србије,       
                         Београд, Српско социолошко друштво, ISSN 0085-6320                   
Cena pretplate u 2015.: ________ dinara / bez PDV    
Cena pretplate u 2015: ________ dinara / sa PDV 
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                      Партија 11 
                      БЕОГРАДСКИ КЊИЖЕВНИ ЧАСОПИС, Београд, Књижевно  
                      друштво Хипербореја, ISSN  1452-2950 
Cena pretplate u 2015.: ________ dinara / bez PDV    
Cena pretplate u 2015: ________ dinara / sa PDV 
                      Партија 12 
                      ПЕДАГОШКА СТВАРНОСТ, часопис за школска и  
                      културно-просветна питања, Нови Сад, Савез педагошких  
                       друштава Војводине,  ISSN  0553-4569 
Cena pretplate u 2015.: ________ dinara / bez PDV    
Cena pretplate u 2015: ________ dinara / sa PDV 

    Партија 13 
    КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК, часопис Друштва за     српскохрватски 
језик и књижевност Србије, Београд, ISSN 0454-0689 

Cena pretplate u 2015.: ________ dinara / bez PDV    
Cena pretplate u 2015: ________ dinara / sa PDV 
                       Партија 14 
                       БУЏЕТ, ПРАВНИК, РЕВИЗОР, ДИРЕКТОР (пакет), Београд,  
                       Информативно пословни центар 
Cena pretplate u 2015.: ________ dinara / bez PDV    
Cena pretplate u 2015: ________ dinara / sa PDV 
                         Партија 15 
                        РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА, Београд, Рачуноводство доо 
Cena pretplate u 2015.: ________ dinara / bez PDV    
Cena pretplate u 2015: ________ dinara / sa PDV 
                          Партија 16 
                          EBSCO baza podataka i kolekcija knjiga i časopisa na EBSCO 
platformi u Srbiji, obuhvatajući i sledeće publikacije: 

- ACADEMIC SEARCH COMPLETE 
- SECOLUL 21 
- SLOVENSKA LITERATURA 
- RUSKIJ JAZYK ZA RUBEZOM 
- RUSKIJ JAZYK V NAUCNOM OSVESCENII 

                           
Cena pretplate u 2015.: ________ dinara / bez PDV    
Cena pretplate u 2015: ________ dinara / sa PDV 
                         Партија 17 
                        PRAGRAF LEX (baza podataka, три инсталације + штампано 
издање), Beograd, Paragraf Info 
Cena pretplate u 2015.: ________ dinara / bez PDV    
Cena pretplate u 2015: ________ dinara / sa PDV 
 

 

 

Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да укупна цена услуге претплате за наслове-издања из 
претходног члана (Наручилац ће у уговору за сваког понуђача навести појединачне 
наслове-издања за које ће се уговор закључити)  износи (__        ) динара_без пореза на 
додату вредност, односно (______)_динара са урачунатим порезом на додату вредност, за 
партију (        уписати број партије). 
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Факултет  ће уговорену цену платити у целости на основу фактуре Понуђача  у року од 

максимално 45  дана  од дана пријема фактуре. 

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

 

Члан 4. 

 

Понуђач ће извршити услугу-испоруку наслова (издања) у складу са следећом 

динамиком (попуњава Понуђач): ______________________________________________. 

 

 

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 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: 
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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 

   

 

 

 

   


