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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,
КЊИГЕ ЗА ПОТРЕБЕ БИБЛИОТЕКЕ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

ЈН 24/2019

-МАРТ 2019. године-

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/2015,
68/2015, 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. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, деловодни
број: 02-287/1 од 20.3.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку,
деловодни број: 02-287/2 од 20.3.2019. године, припремљена је:
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о Наручиоцу:
Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
Адреса: Улица др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад
Интернет страница: www.ff.uns.ac.rs
2. Врста поступка јавне набавке:
Јавна набавка мале вредности.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке представља набавка књига за потребе Библиотеке Филозофског
факултета.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација:
Не спроводи се електронска лицитација.
7. Напомена уколико је набавка формирана по партијама:
Јавна набавка се не спроводи у више партија.
8. Контакт:
Особа за контакт:
Вања Фекић, 021/485-3968, pravna.sluzba@ff.uns.ac.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Добра - књиге за потребе Библиотеке Филозофског факултета.
2. Назив и ознака из Општег речника набавке: књиге за библиотеке - 22113000.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Ред.
број

Наслов / аутор. – Место издања: издавач, година ISBN
издања.

1.

Hart Crane and the Homosexual Text / Thomas E.
Yingling. – Chicago: University of Chicago Press,
1990.

2.

Shakesqueer : A Queer Companion to the Complete ISBN-10: 0822348454
Works of Shakespeare / Madhavi Menon Durham. – ISBN-13: 978Duke University Press, 2011.
0822348450

1

3.

Daemon Voices : On Stories and Storytelling /
Philip Pullman. – New York: Knopf, 2018.

ISBN-10: 0525521178
ISBN-13: 9780525521174

1

4.

The Bloomsbury Introduction to Children’s and
Young Adult Literature / Karen Coats. – London:
Bloomsbury Academic, 2017.

ISBN-10: 1472575539
ISBN13: 9781472575531

1

5.

The Modern Element : Essays on Contemporary
Poetry / Adam Kirsch. – New York: W. W. Norton
& Company, 2008.

ISBN-10: 0393062716
ISBN-13: 9780393062717

1

6.

Šta da radimo sa našim mozgom / Malaobu,
Catherine. – Beograd: Univerzitet Singidunum,
Fakultet za medije i komunikacije, 2017.
Tisuću platoa: kapitalizam i shizofrenija. 2 / Žil
Delez, Feliks Gatari. – Zagreb: Sandorf &
Mizantrop, 2013.
Ubaci uljeza: o komediji / Alenka Zupančić. –
Zagreb: Meandarmedia, 2011.
Benjaminova kritika nasilja: prilozi i komentari:
Novi Sad: Akademska knjiga, 2018.
Šta je kritika? / Mišel Fuko, Džudit Batler. – Novi
Sad: Akademska knjiga, 2018.
Geschichte der deutschen Literatur / Helmuth
Nürnberger. – München:
Bayerischer Schulbuchverlag, 2006.

978-86-87107-85-4

1

978-953-7715-42-7

1

978-953-7355-82-1

1

978-86-80484-24-2

1

978-86-80484-07-5

1

978-3-762-72531-2

1

Moderne Erzähltheorie: Grundlagentexte von Henry 978-3-825-22248-2
James bis zur Gegenwart / Karl Wagner (Hrsg.). –
Stuttgart: UTB, 2002.

1

7.

8.
9.
10.
11.

12.

ISBN-10: 0226956350
ISBN-13: 9780226956350

Број
примерака
1

4

13.

Neue Ansätze in der Erzähltheorie / Vera Nünning, 978-3-884-76546-3
Ansgar Nünning. – Wissenschaftlicher Verlag
Trier, 2002.

1

14.

Der deutsche Wortschatz / Christine Römer, 978-3-823-36503-7
Brigitte Matzke. – Tübingen: Narr, 2009.

1

15.

Auf den Spuren der Indoeuropäer / Harald 978-3-406-68824-9
Haarmann. – München: Beck, 2016.

1

16.

A magyar nyelvtörténet kézikönyve / Kiss JenőPusztai Ferenc. – Budapest: Tinta Könyvkiadó,
2018.
Médiaretorika / Aczél Petra. – Budapest: Magyar
Mercurius, 2012.
A kommunikációs kompetencia fejlesztése a
különböző korcsoportokban - A kommunikáció
oktatása 9. / Szőke-Milinte Enikő. – Budapest:
Hungarovox Kiadó, 2017.
Áthúzott versek / Domonkos István. – Újvidék:
Forum, 1971.
Neked van igazad? / Aczél Petra. – Budapest: Tinta
Könyvkiadó, 2017.
MODERNIZAM/POSTMODERNIZAM. Teorija /
glavni urednik Dušan Marinković. – Novi Sad:
Mediterran publishing, 2018.
Eneida / Publije Vergilije Maron ; sa latinskog
prevela Marjanca Pakiž. – Beograd: Fedon, 2014.
O književnosti / Dž. Hilis Miler. – Beograd:
Službeni glasnik, 2017.
Novije teorije pripovedanja / Volas Martin. –
Beograd: Službeni glasnik, 2016.
Данте шаље секун-данте : моно-полемике / Коља
Мићевић. – Београд : Златно руно, 2018.
Великани српске штампе / Димитрије Боаров,
Владимир Баровић. – Београд: Службени
гласник, 2011.
Оптички медији : берлинска предавања 1999.
године / Фридрих Китлер ; са немачког превела
Александра Костић. – Београд: Факултет за
медије и комуникације, 2018.
Уметност и култура отпора / Милена Драгићевић
Шешић. – Београд: Институт за позориште,
филм, радио и телевизију, Факултет драмских
уметности : Clio, 2018.
Алатке истраживача : методи и технике
истраживања у друштвеним наукама / Драган
Попадић, Зоран Павловић, Ирис Жежељ. –

9789634091189

2

9789639872158

1

9786155562938

1

17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

29.

1
9789634090830

1

978-86-6391-090-4

1

978-86-86525-57-4

1

978-86-519-2084-7

1

978-86-519-1664-2

2

978-86-89717-18-1

1

978-86-519-0905-7

2

978-86-81042-00-7

1

978-86-82101-70-3

1

978-86-7102-605-5

1
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30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.

Београд: Clio, 2018.
Нестанак свитаца/ Пјер Паоло Пазолини ;
превод Александра Проле. – Београд: Факултет
за медије и комуникације, 2017.
Психологија : уџбеник психологије за други
разред гимназије и други и трећи разред
подручја рада економија, право и
администрација / Милојевић Апостоловић
Биљана. - Београд: Нови логос, 2018.
Опште основе предшколског програма : модел Б
/ Емил Каменов. – Нови Сад: Драгон, 2007.
Socijalnopedagoški mozaik - Razvoj modela
potpore učenicima s problemima u ponašanju /
Bouillet, D., Jelena Bićanić, J., Ivančan, A.,
Novosel Guszak, D, Rovis Brandić, A. Sitar, M. . –
Zagreb: Školska knjiga, 2018.
Футурологија у педагогији и социјалним
наукама / Ненад Сузић. – Бања Лука: Ектос,
2012.
Позитивна дисциплина : од А до Ш : 1001
решење за проблеме са којима се родитељи
свакодневно срећу / Џејн Нелсен, Лин Лот,
брачни и породични терапеут и Стивен Х. Глен ;
[превод Ивана Даниловић]. – Београд: Лео
Комерц, 2008.
Rorschach Performance Assessment System:
Administration, Coding, Interpretation, and
Technical Manual / Meyer, G. J., Viglione, D. J.,
Mihura, J. L., Erard, R. E., & Erdberg, P. , 2011.
www.r-pas.org

978-86-87107-95-3

1

978-86-6109-072-1

1

978-86-85855-05-4

1

978-953-0-51742-4

1

978-99955-32-11-6

1

978-86-7950-014-4

1

978-1-937450-00-7

1

37.

Normal Child and Adolescent Development: A
Psychodynamic Primer / Gilmore, K.J., Meersand,
P. - American Psychiatric Publishing, 2013.

978-1585624362

1

38.

Psihologija braka i obitelji / Mira ČudinaObradović i Josip Obradović. – Zagreb: Golden
marketing, 2006.

953-212-278-8

1

39.

The Handbook of Antagonism : conceptualizations,
Assessment, Consequences, and Treatment of the
Low End of Agreeableness / editors Joshua Miller
Donald Lynam. – Academic Press, 2019.
https://www.elsevier.com/books/the-handbook-ofantagonism/miller/978-0-12-814627-9

9780128146279

1

9780128142912

1

40.
The Dark Triad of Personality/ Narcissism,
Machiavellianism, and Psychopathy in
Everyday Life. – Academic Press, 2019.
https://www.elsevier.com/books/the-dark-triad-of-
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personality/lyons/978-0-12-814291-2
41.

42.

43.

44.
45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.
53.

54.
55.

56.

Le français du monde du travail - B1-B2, Eliane
Cloose – Grenoble: Presses Universitaires de
Grenoble, 2014.
Le Français sur Objectif Spécifique : de l’analyse
des besoins à l’élaboration d’un cours, Chantal
Parpette – Paris: Hachette, 2004
Collection F – La litterature en classe de FLE;
Jean-Marc Defays, Anne-Rosine Delbart, Samia
Hammami, Frederic Seanen – Paris: Hachette,
2014.
Les langues spécialisées / Pierre Lerat. – Paris:
Presses Universitaires de France, 1995.
Francusko-srpski rečnik / Dušanka TočanacMilivojev, Tanja Dinić. – Beograd: Zavod za
izdavanje udžbenika, 2017.
Gramatica de baza a limbii romane / Academia
Romana, Institutul de Lingvistica “Iorgu Iordan”. –
Bucuresti: Univers Enciclopedic Gold, 2016.
Limba română şi norma actuală : teste aplicative la
DOOM 2 / Aida Todi. – Bucureşti: Bic All, 2006.

978-2706120466

1

1
978-2011553829
978-2011559814

1

978-2130466024

1

978-86-17-18871-7

1

978-606-704-138-5

2

978-973-571-682-0

1

101 greşeli gramaticale / Isabela Nedelcu. –
Bucureşti: Humanitas, 2013.

978-973-503-959-2

1

Gramatică normativă : 77 de întrebări, 77 de
răspunsuri / G. Gruiţă. – Piteşti: Paralela 45, 2008.

978-973-470-558-0

1

978-973-471-998-3

1

978-86-7105-297-9

1

978-86-7105-298-6

1

978-86-7105-304-4

1

978-86-17-18577-8

1

978-86-17-16011-9

1

978-86-519-2158-5

1

Istoria literaturii române pe înțelesul celor care
citesc / Nicolae Manolescu. – Piteşti: Paralela 45,
2014.
Роса и слунко, литературна критика и есеїстика /
Гавриїл Костельник. – Нови Сад: Руске слово,
2017.
Од усней по писану литературу / Микола
Мушинка. – Нови Сад: Руске слово, 2017.
Сучасна українска драма /Людмила Попович и
Надїя Мирошниченко. – Нови Сад: Руске слово,
2016.
Rečnik imena – onomastikon / Petar Stevanović. –
Novi Sad: Zavod za udžbenike, 2014.
Vizantijski krug – mali rečnik ranohrišćanske
književnosti / Dejan Mihailović. – Novi Sad; Zavod
za udžbenike, 2009.
Englesko-rusko-srpski poslovni rečnik = EnglishRussian-Serbian business dictionary / Miroslava
Cvejić, Larisa Kolomejceva Jovanović. – Beograd:
Službeni glasnik, 2018.

7

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.
64.

65.

66.
67.
68.

69.

70.

71.

Любжин, Казанский, Левин: Русскоевропейские литературные связи. XVIII век.
Энциклопедический словарь. Статьи. –
Факультет филологии и искусства СПбГУ,
2008.
( https://www.labirint.ru/books/611731/)
Русский язык для делового общения / Л. Котане.
– Часть 1. Базовый уровень (А2).Учебник +
рабочая тетрадь
Русский язык для делового общения / Л. Котане.
– Часть 2. Первый сертификационный уровень
(В1). Учебник + рабочая тетрадь
Русский язык для делового общения / Л. Котане.
– Часть 3. Второй сертификационный уровень
(В2). Учебник + рабочая тетрадь
Konfigurácie slovenského realizmu / M. Mikulová,
I. Taranenková.– Bratislava: HOST - vydavatelství,
s.r.o., 2016.
Socialistický realizmus v slovenskej poézii / V.
Mikula. – Bratislava: Univerzita Komenského v
Bratislave, 2017.
Povrch vašej planéty / P. Macsovszky. – Bratislava:
Drewo a srd, 2017.
Lepta biblejskoj mudrosti: (kratkij russko-slovackonemeckij slovarʹ krylatych slov) / D. Baláková, V.
M. Mokienko, H. Walter. – Greifswald: ErnstMoritz-Arndt-Universität Greifswald, 2012.
Nasledije Biblii vo frazeologii / D. Baláková, V.
Kováčová, V. M. Mokienko. – Greifswald: ErnstMoritz-Arndt-Universität Greifswald 2013.
Država: njeno poreklo i funkcija / Vilijam Pol. –
Novi Sad: Mediteran, 2018.
Stranci pred našim vratima / Zigmund Bauman. –
Novi Sad: Mediteran, 2018.
Šta je sociologija? / Selesten Bugle ; O sociologiji /
Marsel Mos, Pol Fokone ; Mi, dirkemovci / A.
Kišjuhas, D. Marinković. – Novi Sad: Mediteran,
2018.
Fluidno zlo : žvot u svetu u kom nema alternativa /
Zigmunt Bauman, Leonidas Donskis. – Novi Sad:
Mediteran, 2018.
Anatomija desnice : izbor iz publicističkih radova :
1978-2013. / Todor Kuljić. – Beograd: Čigoja
štampa, 2013.
Синтакса сложене реченице у савремном
српском језику / П. Пиер и др. – Нови Сад:
Матица српска; Београд: Институт за српски
језик САНУ, 2018.

978-5-8465-0766-1

1

978-5-86547-728-0
978-5-86547-729-7

1+1

978-5-86547-730-3
978-5-86547-731-0

1+1

978-5-86547-732-7
978-5-86547-733-4

1+1

978-80-7491-546-8
1
978-80-223-4322-0
1
9788089550302
3860063820,
9783860063828

1

1

978-3-86006-406-1
1
978-86-6391-089-8
978-86-6391-094-2

1
1

978-86-6391-095-9
1
978-86-6391-096-6
1
978-86-531-0009-4
1
978-86-7946-231-2

3
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72.

73.
74.
75.
76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.
84.

85.

86.

Српски језик у светлу когнитивне лингвистике /
Душка Кликовац. – Београд: Друштво за српски
језик и лњижевност Србије, 2018.
Moć reći / Jelena Filipović. – Beograd: Zadužbina
Andrejević, 2018.
Anredeformen im Serbischen / Sonja Ulrich. –
Wiesbaden : Harrassowitz, 2018.
Srpski dijalekti / Miloš Okuka. – Noci Sad:
Prometej, 2018.
Венац од трња за Данила Киша / Миливоје
Павловић. - 2. изд. – Београд: Службени гласник,
2017.
Бранко Ћопић: "Кујем своју жицу" : интервјуи и
архивски документи / приредила Олга Красић
Марјановић. – Београд: Службени гласник, 2018.
Bitka za prošlost : Ivo Andrić i bošnjački
nacionalizam / Zoran Milutinović. – Beograd:
Geopoetika izdavaštvo, 2018.
Duhovi kruže Srbijom : književno predstavljanje
istorije i rata / Dejvid A. Noris. – Beograd:
Geopoetika izdavaštvo, 2018.
Књижевност и коментари : упутство за оружану
побуну / Слободан Владушић. - 2. изд.– Београд:
Службени гласник, 2018.
Српска енциклопедија. Том 3. Kњ. 1, Г Демографски преглед / [уредници струка Теодор
Атанацковић ... и др.]. - Нови Сад: Матица
српска ; Београд: Српска академија наука и
уметности : Завод за уџбенике, 2018.
Српски биографски речник. [Књ.] 7, Мл-Пан /
[главни уредник Бранко Бешлин]. - Нови Сад:
Матица српска, 2018.
Српски речник синонима / Павле Ћосић [са
сарадницима]. - Нови Сад : Прометеј, 2018.
Posredovana sećanja u digitalnom dobu / Joze van
Dejk ; prevela s engleskog Jelena Kosovac. Beograd: Clio, 2018.
Fokusiranost : neprimetni pokretač izuzetnosti /
Danijel Goleman ; preveo s engleskog Igor
Cvijanović. - 3. izd. - Beograd: Geopoetika
izdavaštvo, 2019.
Social Cognition: From Brains to Culture Second /
Eds. Susan Fiske, Shelley E. Taylor. – Sage
publications, 2019.
https://www.amazon.com/Social-Cognition-

978-86-84885-94-6

1

978-86-525-0352-01

1

978-3-447-10954-3

1

978-86-515-1368-1

1

978-86-519-1998-8

1

978-86-519-2093-9

1

978-86-6145-296-3

1

978-86-6145-286-4

1

978-86-519-2071-7

2

978-86-7946-232-9

2

978-86-7946-235-0

2

978-86-515-1346-9

1

978-86-7102-601-7

1

978-86-6145-191-1

1

9781446258156

1

978-86-87807-04-4

2

Culture-Susan-Fiske/dp/1446258157
87.

Jezik – slika – svet / Ježi Bartminjski. – Beograd:
SlovoSlavia, 2011.
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88.

Diachronic Slavonic Syntax: The Interplay between 978-3-11-052929-6
Internal Development, Language Contact and
Metalinguistic Factors / Jasmina Grković-Major,
Björn Hansen, Barbara Sonnenhauser (eds.).–
Berlin ‒ Boston, 2018.

1

89.

Културно-историјска раскрсница Срба у 18.
веку: одабране студије / Мита Костић. – Загреб:
Просвијета 2010.
Гроф Колер; Српска насеља у Русији; Српске
привилегије / Мита Костић. – Загреб:
Просвијета 2011.
Из историје Срба у Угарској и Аустрији XVIII и
XIX века: одабране студије / Мита Костић. –
Загреб: Просвијета 2013.
Историја Будимске епархије / Горан Васин,
Ненад Нинковић. – Сремска Митровица 2018.
Срем у Првом светском рату – лојалност и преки
суд / Горан Васин, Ненад Нинковић. – Сремска
Митровица : Историјски архив "Срем", 2018..
Архијереји Карловачке митрополије на прелому
векова: Герман Анђелић, Георгије Бранковић,
Лукијан Богдановић / Горан Васин. – Нови Сад:
Прометеј, 2018.
Пречански Срби у Великом рату 1914-1918 /
Дејан Микавица, Горан Васин, Ненад Нинковић.
– Нови Сад: Прометеј, 2018.
Срби Далмације: Љибиша, Бјелановић, Милаш,
Фабрис, Пуљези / Дејан Микавица. – Нови Сад:
Прометеј, 2018.
Српска национална и државна идеја у Босни и
Херцеговини: Петар Кочић и Гаврило Принцип /
Васин Горан, Дејан Микавица. – Нови Сад:
Прометеј, 2018.
Српска
Војводина
од
аутономије
до
присаједињења 1683-1918 / Дејан Микавица. –
Нови Сад: Прометеј, 2018.
Српска политичка елита у Аустроугарској
монархији, 1, 1526-1860 / Дејан Микавица. –
Нови Сад: Завод за културу Војводине, 2018.
Српска политичка елита у Аустроугарској
монархији, 2, 1860-1918 / Дејан Микавица. –
Нови Сад: Завод за културу Војводине, 2018.
METAARHEOLOGIJA. Ogled o uslovima znanja o
prošlosti / Staša Babić. – Beograd: Clio, 2018.
РУСИЈА 1917. Пропаст царства / Олег
Ајрапетов. – Beograd: Clio, 2017.

978-953-7611-24-8

1

978-953-7611-29-3

1

978-953-7611-54-5

1

978-86-84955-23-6

1

978-86-84955-25-0

1

978-86-515-1430-5

1

978-86-515-1419-0

1

978-86-515-1435-0

1

978-86-515-1424-4

1

978-86-515-1415-2

1

90.

91.

92.
93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.
102.

103.

1
978-86-80384-31-3
978-86-80384-32-0

1

978-86-7102-596-6

1

978-86-7102-572-0

1

GRADOVI BALKANA, GRADOVI EVROPE. 978-86-7102-585-0

1
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104.

Studije o urbanom razvoju postosmanskih
prestonica 1830-1923 / Armando Pitasio, Marko
Dogo. – Beograd: Clio, 2018.
СВЕТО И ПРОПАДЉИВО. Тело у српској
хагиографској
књижевности
/
Смиља
Марјановић-Душанић. – Beograd: Clio, 2018.
ПУТ У САРАЈЕВО / Џон Рол. – Beograd: Clio,
2017.
ЈУГОСЛАВИЈА У СЕНЦИ РАТА. Ратни
ветерани и стварање нове државе – 1903–1945 /
Џон Пол Њумен. – Београд: Службени гласник,
2018.
ЕКОНОМСКЕ И ДРУШТВЕНЕ ПОСЛЕДИЦЕ
РАТА У СРБИЈИ / Драгољуб Јовановић. –
Београд: Службени гласник, 2018.
ВЕШТАЧЕЊЕ О КРИВИЦИ ЗА РАТ 1914 /
Херман Канторович. – Београд: Службени
гласник, 2017.
ЦИВИЛИЗАЦИЈА.Шест убиствених апликација
за моћ Запада / Најл Фергусон. – Београд:
Службени гласник, 2013.
РУСИЈА У МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА
1856–1894 / Душко М. Ковачевић. – Београд:
Службени гласник, 2012.

978-86-7179-099-4

1

978-86-7102-553-9

1

978-86-519-2203-2

1

978-86-519-2207-0

1

978-86-519-2154-7

1

978-86-519-1597-3

1

978-86-519-1398-6

1

ИЗ ИСТОРИЈЕ СРЕДЊОВЕКОВНЕ БОСНЕ / 978-86-519-0984-2
Влајко Беговић. – Београд: Службени гласник,
2011.
Anfänge der Jüngeren Tyrannis. Vorläufer und erste
Repräsentanten von Gewaltherrschaft im späten 5.
Jahrhundert v. Chr. / Ivan Jordović. – Frankfurt am
Main 2005.

1

113.

IDEOLOGIJA NIKOLE PAŠIĆA (1868-1891) /
ŠEMJAKIN L. ANDREJ. – Београд: Завод за
уџбенике, 2008.

978-86-17-15768-3

1

114.

IZ CARIGRADA U SRPSKE ZEMLjE / RADIĆ 978-86-17-17789-6;
RADIVOЈ. – Београд: Завод за уџбенике, 2012.
JUGOSLOVENSKI 1. DECEMBAR / STRUGAR
VLADО. – Београд: Завод за уџбенике, 2018.

1

116.

ISTOČNO PITANJE I SRPSKA REVOLUCIJA 978-86-379-1027-5;
OD 1804-1918 / Čedomir Popov. – Београд: СКЗ,
2008.

1

117.

PRAISTORIJA SRBIJE I – II / Milutin Garašanin.
Београд: СКЗ, 1973.
ISTORIJA MAĐARA / Peter Rokai, Aleksandar 86-7102-035-5

1

105.
106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

115.

118.

1

1

1
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Kasaš, Đere Zoltan, Pal Tibor. – Beograd: Clio,
2002.
119.

120.

ISTORIJA SRPSKOG NARODA. Preveli sa
slaveniziranog ruskog književnog jezika XVIII
veka / Simeon Piščević. – Novi Sad: Akademska
knjiga, 2018.
NASTANAK
MODERNE
ISTORIJSKE
DISCIPLINE U SRBIJI I BUGARSKOJ.
Pretpostavke, teze, polemike (1878–1918) / BOJAN
MITROVIĆ. – Novi Sad: Akademska knjiga, 2017.

1

1

121.

OD BUDIMA DO KONSTANTINOPOLjA. Via 9788662631411
Traiana u svetlu putopisne literature u periodu od
14. do 16. veka. Prevela s nemačkog: Branka Rajlić
/ MIHAILO ST. POPOVIĆ.

1

122.

KAKO SU ŽIVELI VIZANTINCI / Genadij 978-86-6263-164-0
Litavrin; Preveo s ruskog: Novica Janjušević. –
Novi Sad: Akademska knjiga, 2017.

1

123.

BANOVI DUNAVSKE BANOVINE / Predrag M. 978-86-6263-143-5
Vajagić. – Novi Sad: Akademska knjiga, 2016.

1

124.

ISTORIJA NASILJA. Od kraja srednjeg veka do 978-86-6263-064-3 (
danas / Rober Mišambled. – Novi Sad: Akademska
knjiga, 2015.
MARA BRANKOVIĆ. Žena između hrišćanskog i 978-86-6263-059-9
islamskog kulturnog kruga u 15. Veku / Mihailo St.
Popović. – Novi Sad: Akademska knjiga, 2014.

1

126.

SLOVENI U RANOM SREDNJEM VEKU /
Valentin Vasiljevič Sedov. – Novi Sad: Akademska
knjiga, 2013.

978-86-6263-026-1

1

127.

SLOVENI U DALEKOJ PROŠLOSTI/ Valentin
Vasiljevič Sedov. – Novi Sad: Akademska knjiga,
2012.

978-86-6263-022-3

125.

128.

SRBIJA U EVROPSKOM RATU 1914-1915 / 978-86-86611-15-4
Katarina Šturceneger. – Novi Sad: Akademska
knjiga, 2009.

1

1

1
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IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Ова конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане
чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији;
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1) Услов да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар: Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре: Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције,
односно уверењe Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица (за кривична
дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до 10 и 10
година) и уверење Вишег суда (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена
казна затвора преко 10 година), којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
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кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције
Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује
да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3)
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ
за сваког од њих. Предузетници: Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта).
3) Услов да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији:
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе
и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације.
У складу са Законом, понуђачи могу уместо достављања појединачних доказа о
испуњености обавезних услова из члана 75 Закона, доставити потписану и оверену
Изјаву.
4) Услов да је Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине: - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат
је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона,
а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а Наручилац ће ОБАВЕЗНО пре доношења одлуке о додели уговора тражити од
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понуђача чија је понуда на основу Извештаја о стручној оцени понуда оцењена као
најповољнија, копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ
доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Наведена изјава, уколико није дата на српском језику, мора бити преведена на српски
језик од стране овлашћеног судског тумача.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се
достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на
страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског
тумача.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
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Понуда мора да буде поднета на преузетом, оригиналном обрасцу понуде из конкурсне
документације. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се
саставља тако што понуђач читко уписује тражене податке у обрасце који су саставни
део конкурсне документације.
Свака страна обрасца понуде мора бити оверена печатом и парафирана од стране
понуђача.
Пожељно је (не обавезно) да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у
целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или
замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или
печат.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача и број телефона.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет у Новом Саду
Улица др Зорана Ђинђића 2
са назнаком:
“ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ, ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КЊИГА ЗА ПОТРЕБЕ
БИБЛИОТЕКЕ, ЈН 24/2019“
(уписати на предњу страну коверте)
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до дана
4.4.2019. године до 9.00 часова.
Поступак отварања понуда ће се одржати дана 4.4.2019. године у 11,05 часова у
кабинету продекана за финансије Филозофског факултета, први спрат, Др Зорана
Ђинђића 2, 21000 Нови Сад.
Отварање понуда је јавно, присуство је слободно, активно учешће могу остварити
заинтересована лица која Комисији поднесу пуномоћ за заступање (представљање)
понуђача.
Пуномоћ мора бити одштампана на меморандуму понуђача, потписана од стране
овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
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Понуда мора да садржи:







Све доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке.
Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде.
Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене.
Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора.
Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди.
Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл.
75 став 2. ЗЈН
 Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл.
75 Закона.
 Средства финансијског обезбеђења: изјава понуђача да ће у случају закључења
уговора у предметној набавци, доставити Наручиоцу меницу, у складу са
Конкурсном документацијом.
 У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је
предвиђено конкурсном документацијом.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу
(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона...),
који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе
понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено
треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде
сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз понуду.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, 21000 Нови Сад, Улица др Зорана
Ђинђића 2, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку књига, ЈН бр. 24/2019, НЕ ОТВАРАТИ”, или
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„Допуна понуде за јавну набавку књига, ЈН бр. 24/2019, НЕ ОТВАРАТИ”, или
„Опозив понуде за јавну набавку књига, JН бр. 24/2019, НЕ ОТВАРАТИ”, или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку књига, ЈН бр. 24/2019, НЕ ОТВАРАТИ”,
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење обавеза из јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст.1) до
6) Закона, и то:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
 понуђачу који ће издати рачун;
 рачуну на који ће бити извршено плаћање
 обавезама сваког од понуђача из групе
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени, у складу са Конкурсном документацијом и Упутством о доказивању
успуњености услова.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара, или
заједничку понуду.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци, задругари одговарају неограничено
солидарно.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
18

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Понуђач прихвата плаћање по сукцесивно испорученим књигама (насловима), у року од
најдуже 45 дана од дана пријемa исправног рачуна.
Искључена је могућност авансног плаћања.
8.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добра:
Место испоруке: Филозофски факултет, Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2
Рок испоруке: ______ дана од дана пријема писмене поруџбенице.
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда, у складу са
чланом 90. Закона о јавним набавкама.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Обавеза понуђача и Наручиоца да изврше рачунску проверу цена из понуде.
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ,
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УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може у писаном облику, у складу са чланом 63. Закона о јавним
набавкама, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде на адресу: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет,
Др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад, или на мејл адресу:
pravna.sluzba@ff.uns.ac.rs, и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, информацију
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом:
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
набавка књига, ЈН бр. 24/2019“
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
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14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ И ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА
УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ
РЕФЕРЕНЦИ
Наручилац задржава право да на основу доказа којим се потврђује да понуђач није
извршавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама за исти
предмет набавке, и то:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном
року;
5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони
односи;
6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен
конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим
поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1), који се односи на
поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет
јавне набавке истоврсан.
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и
платива на први позив.
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Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12.
Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење
посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност меница за добро извршење посла мора да се продужи.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће
извршити избор жребањем, у присуству овлашћених представника понуђача.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву
на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за
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подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева
за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је
10 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
изнoсу од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања
понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97
50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на
коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет
Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 60.000,00
динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора
или обустави поступка, такса износи 60.000,00 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде (додели уговора) донети у року од
најдуже 20 дана од дана отварања понуда.
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 5 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона.
Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (Члан
113. став 3. Закона о јавним набавкама).
22. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА И ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКЕ
Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неисправна или неодговорајућа, ако
садржи неистините податке, или ако не одговара свим обавезним захтевима из
конкурсне документације. Понуда може бити одбијена ако је неприхватљива.
Неблаговремена понуда је понуда која није предата Наручиоцу у року одређеном у
јавном позиву. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка
отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
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Исправна понуда је понуда која је благовремено поднета, за коју је после отварања
понуда, а на основу прегледа, утврђено да потпуно испуњава све услове из Закона о
јавним набавкама и конкурсне документације.
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, исправна и за коју је утврђено да
потпуно испуњава све услове и захтеве из спецификације.
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, исправна и одговарајућа, која не
ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази
износ процењене вредности конкретне јавне набавке.
Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови за избор
најповољније понуде из члана. 109. Закона о јавним набавкама.
Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису
могли предвидети у време покретања поступка због чега се јавна набавка неће
понављати у току исте буџетске године (чл. 109. став 2. Закона о јавним набавкама).
Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________ од _____ 2019. године за јавну набавку добра, књиге за потребе
Библиотеке Филозофског факултета, ЈН 24/2019.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора:
Шифра делатности:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
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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:

Напомена:
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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:
Шифра делатности:

Напомена:
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Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
Рок важења понуде: минимално 30 дана.
2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – добра, књиге за потребе Библиотеке Филозофског
факултета у Новом Саду.
Књиге за библиотеке – 22113000

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

У ___________, дана ________ 2019. М.П.

__________________
/потпис одговорног лица/

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може
да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Дана:
Број: 02-287/__

УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ КЊИГА ЗА
ПОТРЕБЕ БИБЛИОТЕКЕ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
Закључен између:
Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду са седиштем у Новом Саду, Улица
др Зорана Ђинђића 2, порески идентификациони број – ПИБ: 100237441, матични број:
08067074, који заступа проф. др Ивана Живанчевић- Секеруш, деканица,
(у даљем тексту: Наручилац).
и
.................................................................................................................
са седиштем у ....................................., улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ................................... Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
који заступа.........................................(у даљем тексту: Понуђач),
Основ уговора:
Јавна набавка ЈН 23/2019.
Број и датум Одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
Члан 1.
Уговорне стране констатују да:
1) је Филозофски факултет у Новом Саду, сходно одредбама члана 39. став 1. Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015, 68/2015), Одлуком о додели
уговора бр. _____ од ______ године доделио Уговор о набавци књига за потребе
Библиотеке Филозофског факултета у Новом Саду,
а на основу изабране
најповољније понуде, која представља саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Предмет овог Уговора је набавка књига за потребе научних пројеката Филозофског
факултета у складу са спецификацијом из понуде.
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Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да укупна вредност Уговора износи __________ динара без
урачунатог пореза на додату вредност, односно ___________динара са урачунатим
порезом на додату вредност (обавезно уписати укупну вредност књига из
спецификације).
Факултет ће уговорену цену платити у целости на основу фактуре Извршиоца посла у
року од максимално 45 дана од дана пријема фактуре.
У цену су урачунати укупни трошкови. Цена је фиксна и не може се мењати.
Уговорне стране задржавају право једностраног раскида Уговора, достављањем
писменог обавештења другој страни, у ком случају свака страна је обавезна да испуњава
своје уговорне обавезе у току трајања отказног рока од 30 дана.
Члан 4.
Извршилац посла (понуђач) је дужан да у року од ____ дана примитка поруџбенице,
изврши испоруку добара – књига.
Извршилац посла је дужан да уз фактуру приложи потписану и оверену отпремницу.
Члан 5.
На све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 6.
Све евентуалне спорове који настану збиг непоштовања одредби овог Уговора решаваће
надлежни суд у Новом Саду.
Члан 7.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава
по 3 (три).
ЗА ПОНУЂАЧА
____________________

ЗА ФАКУЛТЕТ
___________________
Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, деканица

Напомена:
- Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем.
- Понуђач модел уговора треба да овери печатом и потпише, чиме потврђује да је
сагласан са његовом садржином.
- 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.
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IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

БИБЛИОТЕКА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
Ред.
број

Наслов / аутор. – Место издања: издавач, година Јединична цена
издања.
књиге/динара без
ПДВ
Hart Crane and the Homosexual Text / Thomas E.
Yingling. – Chicago: University of Chicago Press,
1990.

Број
примерака
1

2.

Shakesqueer : A Queer Companion to the Complete
Works of Shakespeare / Madhavi Menon Durham. –
Duke University Press, 2011.

1

3.

Daemon Voices : On Stories and Storytelling /
Philip Pullman. – New York: Knopf, 2018.

1

4.

The Bloomsbury Introduction to Children’s and
Young Adult Literature / Karen Coats. – London:
Bloomsbury Academic, 2017.

1

5.

The Modern Element : Essays on Contemporary
Poetry / Adam Kirsch. – New York: W. W. Norton
& Company, 2008.

1

6.

Šta da radimo sa našim mozgom / Malaobu,
Catherine. – Beograd: Univerzitet Singidunum,
Fakultet za medije i komunikacije, 2017.
Tisuću platoa: kapitalizam i shizofrenija. 2 / Žil
Delez, Feliks Gatari. – Zagreb: Sandorf &
Mizantrop, 2013.
Ubaci uljeza: o komediji / Alenka Zupančić. –
Zagreb: Meandarmedia, 2011.
Benjaminova kritika nasilja: prilozi i komentari:
Novi Sad: Akademska knjiga, 2018.
Šta je kritika? / Mišel Fuko, Džudit Batler. – Novi
Sad: Akademska knjiga, 2018.
Geschichte der deutschen Literatur / Helmuth
Nürnberger. – München:
Bayerischer Schulbuchverlag, 2006.

1

Moderne Erzähltheorie: Grundlagentexte von Henry
James bis zur Gegenwart / Karl Wagner (Hrsg.). –
Stuttgart: UTB, 2002.

1

1.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

1

1
1
1
1
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13.

Neue Ansätze in der Erzähltheorie / Vera Nünning,
Ansgar Nünning. – Wissenschaftlicher Verlag
Trier, 2002.

1

14.

Der deutsche Wortschatz / Christine Römer,
Brigitte Matzke. – Tübingen: Narr, 2009.

1

15.

Auf den Spuren der Indoeuropäer / Harald
Haarmann. – München: Beck, 2016.

1

16.

A magyar nyelvtörténet kézikönyve / Kiss JenőPusztai Ferenc. – Budapest: Tinta Könyvkiadó,
2018.
Médiaretorika / Aczél Petra. – Budapest: Magyar
Mercurius, 2012.
A kommunikációs kompetencia fejlesztése a
különböző korcsoportokban - A kommunikáció
oktatása 9. / Szőke-Milinte Enikő. – Budapest:
Hungarovox Kiadó, 2017.
Áthúzott versek / Domonkos István. – Újvidék:
Forum, 1971.
Neked van igazad? / Aczél Petra. – Budapest: Tinta
Könyvkiadó, 2017.
MODERNIZAM/POSTMODERNIZAM. Teorija /
glavni urednik Dušan Marinković. – Novi Sad:
Mediterran publishing, 2018.
Eneida / Publije Vergilije Maron ; sa latinskog
prevela Marjanca Pakiž. – Beograd: Fedon, 2014.
O književnosti / Dž. Hilis Miler. – Beograd:
Službeni glasnik, 2017.
Novije teorije pripovedanja / Volas Martin. –
Beograd: Službeni glasnik, 2016.
Данте шаље секун-данте : моно-полемике / Коља
Мићевић. – Београд : Златно руно, 2018.
Великани српске штампе / Димитрије Боаров,
Владимир Баровић. – Београд: Службени
гласник, 2011.
Оптички медији : берлинска предавања 1999.
године / Фридрих Китлер ; са немачког превела
Александра Костић. – Београд: Факултет за
медије и комуникације, 2018.
Уметност и култура отпора / Милена Драгићевић
Шешић. – Београд: Институт за позориште,
филм, радио и телевизију, Факултет драмских
уметности : Clio, 2018.
Алатке истраживача : методи и технике
истраживања у друштвеним наукама / Драган
Попадић, Зоран Павловић, Ирис Жежељ. –
Београд: Clio, 2018.
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17.
18.

19.
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22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

29.
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Нестанак свитаца/ Пјер Паоло Пазолини ;
превод Александра Проле. – Београд: Факултет
за медије и комуникације, 2017.
Психологија : уџбеник психологије за други
разред гимназије и други и трећи разред
подручја рада економија, право и
администрација / Милојевић Апостоловић
Биљана. - Београд: Нови логос, 2018.
Опште основе предшколског програма : модел Б
/ Емил Каменов. – Нови Сад: Драгон, 2007.
Socijalnopedagoški mozaik - Razvoj modela
potpore učenicima s problemima u ponašanju /
Bouillet, D., Jelena Bićanić, J., Ivančan, A.,
Novosel Guszak, D, Rovis Brandić, A. Sitar, M. . –
Zagreb: Školska knjiga, 2018.
Футурологија у педагогији и социјалним
наукама / Ненад Сузић. – Бања Лука: Ектос,
2012.
Позитивна дисциплина : од А до Ш : 1001
решење за проблеме са којима се родитељи
свакодневно срећу / Џејн Нелсен, Лин Лот,
брачни и породични терапеут и Стивен Х. Глен ;
[превод Ивана Даниловић]. – Београд: Лео
Комерц, 2008.
Rorschach Performance Assessment System:
Administration, Coding, Interpretation, and
Technical Manual / Meyer, G. J., Viglione, D. J.,
Mihura, J. L., Erard, R. E., & Erdberg, P. , 2011.
www.r-pas.org

1

37.

Normal Child and Adolescent Development: A
Psychodynamic Primer / Gilmore, K.J., Meersand,
P. - American Psychiatric Publishing, 2013.

1

38.

Psihologija braka i obitelji / Mira ČudinaObradović i Josip Obradović. – Zagreb: Golden
marketing, 2006.

1

39.

The Handbook of Antagonism : conceptualizations,
Assessment, Consequences, and Treatment of the
Low End of Agreeableness / editors Joshua Miller
Donald Lynam. – Academic Press, 2019.
https://www.elsevier.com/books/the-handbook-ofantagonism/miller/978-0-12-814627-9

1

30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.

40.

1

1
1

1

1

1

1
The Dark Triad of Personality/ Narcissism,
Machiavellianism, and Psychopathy in
Everyday Life. – Academic Press, 2019.
https://www.elsevier.com/books/the-dark-triad-ofpersonality/lyons/978-0-12-814291-2
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41.

42.

43.

44.
45.

46.

47.

48.

49.
50.

51.

52.
53.

54.
55.

56.

Le français du monde du travail - B1-B2, Eliane
Cloose – Grenoble: Presses Universitaires de
Grenoble, 2014.
Le Français sur Objectif Spécifique : de l’analyse
des besoins à l’élaboration d’un cours, Chantal
Parpette – Paris: Hachette, 2004
Collection F – La litterature en classe de FLE;
Jean-Marc Defays, Anne-Rosine Delbart, Samia
Hammami, Frederic Seanen – Paris: Hachette,
2014.
Les langues spécialisées / Pierre Lerat. – Paris:
Presses Universitaires de France, 1995.
Francusko-srpski rečnik / Dušanka TočanacMilivojev, Tanja Dinić. – Beograd: Zavod za
izdavanje udžbenika, 2017.
Gramatica de baza a limbii romane / Academia
Romana, Institutul de Lingvistica “Iorgu Iordan”. –
Bucuresti: Univers Enciclopedic Gold, 2016.
Limba română şi norma actuală : teste aplicative la
DOOM 2 / Aida Todi. – Bucureşti: Bic All, 2006.
101 greşeli gramaticale / Isabela Nedelcu. –
Bucureşti: Humanitas, 2013.
Gramatică normativă : 77 de întrebări, 77 de
răspunsuri / G. Gruiţă. – Piteşti: Paralela 45, 2008.
Istoria literaturii române pe înțelesul celor care
citesc / Nicolae Manolescu. – Piteşti: Paralela 45,
2014.
Роса и слунко, литературна критика и есеїстика /
Гавриїл Костельник. – Нови Сад: Руске слово,
2017.
Од усней по писану литературу / Микола
Мушинка. – Нови Сад: Руске слово, 2017.
Сучасна українска драма /Людмила Попович и
Надїя Мирошниченко. – Нови Сад: Руске слово,
2016.
Rečnik imena – onomastikon / Petar Stevanović. –
Novi Sad: Zavod za udžbenike, 2014.
Vizantijski krug – mali rečnik ranohrišćanske
književnosti / Dejan Mihailović. – Novi Sad; Zavod
za udžbenike, 2009.
Englesko-rusko-srpski poslovni rečnik = EnglishRussian-Serbian business dictionary / Miroslava
Cvejić, Larisa Kolomejceva Jovanović. – Beograd:
Službeni glasnik, 2018.
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Kišjuhas, D. Marinković. – Novi Sad: Mediteran,
2018.
Fluidno zlo : žvot u svetu u kom nema alternativa /
Zigmunt Bauman, Leonidas Donskis. – Novi Sad:
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Српски речник синонима / Павле Ћосић [са
сарадницима]. - Нови Сад : Прометеј, 2018.
Posredovana sećanja u digitalnom dobu / Joze van
Dejk ; prevela s engleskog Jelena Kosovac. Beograd: Clio, 2018.
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Гроф Колер; Српска насеља у Русији; Српске
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Лукијан Богдановић / Горан Васин. – Нови Сад:
Прометеј, 2018.
Пречански Срби у Великом рату 1914-1918 /
Дејан Микавица, Горан Васин, Ненад Нинковић.
– Нови Сад: Прометеј, 2018.
Срби Далмације: Љибиша, Бјелановић, Милаш,
Фабрис, Пуљези / Дејан Микавица. – Нови Сад:
Прометеј, 2018.
Српска национална и државна идеја у Босни и
Херцеговини: Петар Кочић и Гаврило Принцип /
Васин Горан, Дејан Микавица. – Нови Сад:
Прометеј, 2018.
Српска
Војводина
од
аутономије
до
присаједињења 1683-1918 / Дејан Микавица. –
Нови Сад: Прометеј, 2018.
Српска политичка елита у Аустроугарској
монархији, 1, 1526-1860 / Дејан Микавица. –
Нови Сад: Завод за културу Војводине, 2018.
Српска политичка елита у Аустроугарској
монархији, 2, 1860-1918 / Дејан Микавица. –
Нови Сад: Завод за културу Војводине, 2018.
METAARHEOLOGIJA. Ogled o uslovima znanja o
prošlosti / Staša Babić. – Beograd: Clio, 2018.
РУСИЈА 1917. Пропаст царства / Олег
Ајрапетов. – Beograd: Clio, 2017.

1

GRADOVI BALKANA, GRADOVI EVROPE.
Studije o urbanom razvoju postosmanskih
prestonica 1830-1923 / Armando Pitasio, Marko

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
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104.

105.
106.

107.

108.

109.

110.

Dogo. – Beograd: Clio, 2018.
СВЕТО И ПРОПАДЉИВО. Тело у српској
хагиографској
књижевности
/
Смиља
Марјановић-Душанић. – Beograd: Clio, 2018.
ПУТ У САРАЈЕВО / Џон Рол. – Beograd: Clio,
2017.
ЈУГОСЛАВИЈА У СЕНЦИ РАТА. Ратни
ветерани и стварање нове државе – 1903–1945 /
Џон Пол Њумен. – Београд: Службени гласник,
2018.
ЕКОНОМСКЕ И ДРУШТВЕНЕ ПОСЛЕДИЦЕ
РАТА У СРБИЈИ / Драгољуб Јовановић. –
Београд: Службени гласник, 2018.
ВЕШТАЧЕЊЕ О КРИВИЦИ ЗА РАТ 1914 /
Херман Канторович. – Београд: Службени
гласник, 2017.
ЦИВИЛИЗАЦИЈА.Шест убиствених апликација
за моћ Запада / Најл Фергусон. – Београд:
Службени гласник, 2013.
РУСИЈА У МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА
1856–1894 / Душко М. Ковачевић. – Београд:
Службени гласник, 2012.

1

1
1

1

1

1

1

ИЗ ИСТОРИЈЕ СРЕДЊОВЕКОВНЕ БОСНЕ /
Влајко Беговић. – Београд: Службени гласник,
2011.
Anfänge der Jüngeren Tyrannis. Vorläufer und erste
Repräsentanten von Gewaltherrschaft im späten 5.
Jahrhundert v. Chr. / Ivan Jordović. – Frankfurt am
Main 2005.

1

113.

IDEOLOGIJA NIKOLE PAŠIĆA (1868-1891) /
ŠEMJAKIN L. ANDREJ. – Београд: Завод за
уџбенике, 2008.

1

114.

IZ CARIGRADA U SRPSKE ZEMLjE / RADIĆ
RADIVOЈ. – Београд: Завод за уџбенике, 2012.
JUGOSLOVENSKI 1. DECEMBAR / STRUGAR
VLADО. – Београд: Завод за уџбенике, 2018.

1

116.

ISTOČNO PITANJE I SRPSKA REVOLUCIJA
OD 1804-1918 / Čedomir Popov. – Београд: СКЗ,
2008.

1

117.

PRAISTORIJA SRBIJE I – II / Milutin Garašanin.
Београд: СКЗ, 1973.
ISTORIJA MAĐARA / Peter Rokai, Aleksandar
Kasaš, Đere Zoltan, Pal Tibor. – Beograd: Clio,
2002.
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119.

120.

ISTORIJA SRPSKOG NARODA. Preveli sa
slaveniziranog ruskog književnog jezika XVIII
veka / Simeon Piščević. – Novi Sad: Akademska
knjiga, 2018.
NASTANAK
MODERNE
ISTORIJSKE
DISCIPLINE U SRBIJI I BUGARSKOJ.
Pretpostavke, teze, polemike (1878–1918) / BOJAN
MITROVIĆ. – Novi Sad: Akademska knjiga, 2017.

1

1

121.

OD BUDIMA DO KONSTANTINOPOLjA. Via
Traiana u svetlu putopisne literature u periodu od
14. do 16. veka. Prevela s nemačkog: Branka Rajlić
/ MIHAILO ST. POPOVIĆ.

1

122.

KAKO SU ŽIVELI VIZANTINCI / Genadij
Litavrin; Preveo s ruskog: Novica Janjušević. –
Novi Sad: Akademska knjiga, 2017.

1

123.

BANOVI DUNAVSKE BANOVINE / Predrag M.
Vajagić. – Novi Sad: Akademska knjiga, 2016.

1

124.

ISTORIJA NASILJA. Od kraja srednjeg veka do
danas / Rober Mišambled. – Novi Sad: Akademska
knjiga, 2015.
MARA BRANKOVIĆ. Žena između hrišćanskog i
islamskog kulturnog kruga u 15. Veku / Mihailo St.
Popović. – Novi Sad: Akademska knjiga, 2014.

1

126.

SLOVENI U RANOM SREDNJEM VEKU /
Valentin Vasiljevič Sedov. – Novi Sad: Akademska
knjiga, 2013.

1

127.

SLOVENI U DALEKOJ PROŠLOSTI/ Valentin
Vasiljevič Sedov. – Novi Sad: Akademska knjiga,
2012.

125.

128.

SRBIJA U EVROPSKOM RATU 1914-1915 /
Katarina Šturceneger. – Novi Sad: Akademska
knjiga, 2009.
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Цена, укупна: збир свих јединичних цена за све тражене примерке, укупан број
примерака:

без ПДВ: ____________________ динара, са ПДВ: _____________________
Датум

Понуђач
М. П.
__________________

У ______________

М.П.

Потпис одговорног лица

Дана: ________.2019. године

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће унети у предвиђени
простор јединичну цену без ПДВ, изражену искључиво у динарима.
Понуђачи су обавезни да искажу цену за сваку ставку (наслов) из спецификације.
У супротном, Наручилац ће понуду одбити као неодговарајућу.
На крају, у предвиђени простор уписати збир свих јединичних без ПДВ и свих
јединичних цена са ПДВ. На крају, одговорно лице својим потписом и печатом оверава
образац структуре цене (обавезно).

39

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач____________________________,
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ
(у РСД)

ВРСТА ТРОШКОВА

1.

2.

3.
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
Место и датум:
______________

М.П.
(читак отисак печата)

Понуђач:
_________________________________
(штампано име и презиме одг. особе)

_____________________________
(пун потпис)
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара мале вредности, књиге за потребе Библиотеке
Филозофског факултета, редни број набавке: 24/2019, поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Место и датум:
_______________

М.П.
(читак отисак печата)

Понуђач:
_________________
(штампано име и презиме одговорне особе)

_____________________________
(пун потпис)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75 ЗАКОНА

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
Под кривичном и материјалном одговорношћу Понуђач
____________________________________________________________________ПОТВРЂУЈЕ
да испуњава услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама за учешће у поступку
јавне набавке добара мале вредности, књиге за Библиотеке Филозофског факултета, редни
број набавке 24/2019, и то:

1.

2.

3.

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

Да он и његов заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
Потпис и печат овлашћеног
лица
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У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач
_____________________________________________
(навести
назив
понуђача) у поступку јавне набавке добара, редни број 24/2019, набавка књига за
потребе Библиотеке Филозофског факултета, поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и да нема изречене мере забране обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

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

____________________________________________________________________________

НАПОМЕНА:
Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно
проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је
да се благовремено обратите Наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате портал
Јавних набавки и интернет страницу Наручиоца кaко би благовремено били обавештени
о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је Наручилац у
складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015)
дужан да све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних
набавки и на интернет страници Наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о
јавним набавкама, Наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници
www.ff.uns.ac.rs.
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