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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о Наручиоцу:  

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду  

Адреса: Улица др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад 

Интернет страница: www.ff.uns.ac.rs  

 

2. Врста поступка јавне набавке: 

Јавна набавка мале вредности.  

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке представља набавка књига за потребе научних пројеката.     

 

4. Циљ поступка 

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

 

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

Није у питању резервисана јавна набавка. 

 

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација: 

Не спроводи се електронска лицитација. 

 

7. Напомена уколико је набавка формирана по партијама: 

Јавна набавка се не спроводи у више партија. 

 

8. Контакт: 

Особа за контакт: 

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 научних пројеката.   

 

 

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. 

 

  

Редни 

број 

 

Наслов публикације Комада 

1. Jörg Bücker / Susanne Günthner / Wolfgang Imo (Hrsg.) 

Konstruktionsgrammatik V: Konstruktionen im Spannungsfeld von 

sequenziellen Mustern, 

kommunikativen Gattungen und Textsorten. 

Band 77, 2015, 310 Seiten, kt. 

EUR 39,80 

ISBN 978-3-86057-122-4 

Reihe: Stauffenburg Linguistik 

1 

2.  Dániel Czicza / Volodymyr Dekalo / Gabiele Diewald (Hrsg.) 

Konstruktionsgrammatik VI: Varianz in der konstruktionalen 

Schematizität 

 Band 109, 2019, VI, 264 Seiten, kart. 

EUR 39,80 

ISBN 978-3-95809-530-4 

Reihe: Stauffenburg Linguistik 

1 

3. Alexander Ziem / Alexander Lasch (Hrsg.) 

Konstruktionsgrammatik IV: Konstruktionen als soziale 

Konventionen und kognitive Routinen 

 Band 76, 2015, 330 Seiten, kt. 

EUR 39,80 

ISBN 978-3-86057-121-7 

Reihe: Stauffenburg Linguistik 

1 

4. Alexander Lasch / Alexander Ziem (Hrsg.) 

Konstruktionsgrammatik III: Aktuelle Fragen und Lösungsansätze 

 Band 58, 2011, VIII, 281 Seiten 

EUR 34,80 

ISBN 978-3-86057-196-5 

1 
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Reihe: Stauffenburg Linguistik 

5. Anatol Stefanowitsch/ Kerstin Fischer (Hrsg.) 

Konstruktionsgrammatik II: Von der Konstruktion zur Grammatik 

Band 47, 2008, 285 Seiten 

EUR 34,80 

ISBN 978-3-86057-175-0 

Reihe: Stauffenburg Linguistik 

1 

6. Kerstin Fischer / Anatol Stefanowitsch (Hrsg.) 

Konstruktionsgrammatik I: Von der Anwendung zur Theorie  

2. Auflage 

Band 40, 2. Auflage 2008, VI, 210 Seiten 

EUR 29,80 

ISBN 978-3-86057-788-2 

Reihe: Stauffenburg Linguistik 

1 

7.  Crno jagnje i sivi soko : putovanje kroz Jugoslaviju / Rebeka Vest ; 

s engleskog prevela Ana Selić. - Beograd : Mono & Mañana, 2004. 

*Ili izdanje iz 2017, Vulkan. 

1 

8. Volterovi izrodi : diktatura razuma na Zapadu / Džon Ralston Sol ; 

prevele Jelena Stakić (1-190) i Ksenija Vlatković (191-610). - 

Loznica : Karpos, 2019. 

1 

9. Историја српског народа / Симеон Пишчевић ; приредио и 

предговор написао Ђорђе Ђурић ; превели с руског Ненад 

Спасић, Милица Спасић. - Нови Сад : Академска књига ; Шид : 

Народна библиотека "Симеон Пишчевић", 2018. 

1 

10.  Evropski pesnici i Prvi svetski rat : poezija u Velikom ratu, 

revolucija i transformacija Evrope / Gert Bulens ; prevela s 

engleskog Jelena Stakić. - Loznica : Karpos, 2018. 

1 

11. Istorija prijateljstva / priredila Barbara Kejn ; preveli sa engleskog 

Mirko Jakovljević i Tijana R. Spasić. - Beograd : Clio, 2011. 

1 

12. Stanar/Rolan Topor 1 

13.  Pismo i priča/Dragana Vukićević 1 

14. Veštica/Marija Šarović 1 

15.  U planinama ludila/H.F.Lavkraft 1 

16. Soba za snove/Dejvid Linč 1 

17. Lov na veliku ribu/Dejvid Linč 1 

18. Melmot lutalica/Onore de Balzak 1 

19. Peskar-Majorat/E.T.A.Hofman 1 
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20. Oduvek smo živele u zamku/Širli Džekson 1 

21. Zavodnik/Dejan Ognjanović 1 

22. Ukleta kuća/Čarls Dikens 1 

23. Dina/Frenk Herbert  

24. Đavolje naočare/Vilki Kolins 1 

25.  Rozmarina beba/Ajra Levin 1 

26. Audicija/Rju Murakami 1 

27. Intervju sa vampirom/En Rajs 1 

28. Rad na mitu/Hans Blumnberg, izdavač Sandorf 1 

29. Posthumano/Rozi Brajdoti, izdavač FMK 1 

30. U mreži/Albert-Laslo Barabaši, izdavač Jesenski i Turk 1 

31. Nomos zemlje 1 

32. Eseji iz fenomenološke antropologije  1 

33. Bog nije zbačen-Maljevič 1 

33. Rađanje globalnog sveta 1 

34. Mitovi našeg vremena 1 

35. Srpski intelektualci i Jugoslavija 1 

36. Šta slikari žele 1 

37. Moderno dete i detinjstvo 1 

38. Škola i društvena nejednakost 1 

39. Obrazovanje između dnevne i naučne brige 1 

40. Globalna nejednakost 1 

41. Konstantinović-Hronika 1 

42. Istorija filma 1-2 1 

43. Diskusija o autizmu 1 

44. Razvoj dečjeg mozga  

45. Život u porodici 1 

46. Tri najbolje metode ranog razvoja 1 

47. Anđeo povijesti i mesija događaja 1 

48. Kako da pomognem detetu koje ima povredu mozga 1 

49. Čarls Darvin/Postanak vrsta 1 

50.   Koptski gnostički tekstovi 1 

51. Šeling/Filozofija mitologije 1 

52. Viktor Radun/Transhumanizam, budućnost bez ljudi 1 
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53. Ule Martin Hejstad/Kulturna istorija duše 1 

54. Gunar Širbek i Nils Gilje/Istorija filozofije. Od antičke Grčke do 

savremenog doba 

1 

55. Žaklin de Rominji/Pregled starogrčke književnosti 1 

56. Džulija Enas/Antička filozofija 1 

57. Ričard Sorabji/Emocije i duševni mir 1 

58. Nikos Kazancakis/Sloboda ili smrt 1 

59. Hans Blumberg/Rad na mitu 1 

60. Kleanthis Arvanikatis-Frosso Arvanikati/Epikinoniste Ellinika-

Course Book I Beginners 

1 

61.  Kleanthis Arvanikatis-Frosso Arvanikati/Epikinoniste Ellinika-

Course Book 

1 

62. Kleanthis Arvanikatis-Frosso Arvanikati/Epikinoniste Ellinika-

Exercise Book 2a 

1 

63.  Kleanthis Arvanikatis-Frosso Arvanikati/Epikinoniste Ellinika-

Exercise Book 2b 

1 

64. Kleanthis Arvanikatis-Frosso Arvanikati/Epikinoniste Ellinika-

Course Book 3 

1 

65. Kleanthis Arvanikatis-Frosso Arvanikati/Epikinoniste Ellinika-

Exercise Book 3 

1 

66. Adolf Rajnah-Gilbert Rajli/Socijalni i negativni socijalni akti 1 

67. Artur Lavdžoj/Veliki lanac bića 1 

68. Nick Bostrom/Superinteligencija 1 

69. Hana Arent/Conditio humana 1 

70. Mihael Frede/Slobodna volja 1 

71. Danijel Goleman/Ekološka inteligencija  

72. Žan-Žak Ruso/Ogled o poreklu jezika 1 

73.  Žil Lipovecki/Paradoksalna sreća 1 

74. Žilber Ruše/Muzika i trans 1 

75. Peter Ulmšnajder/Inteligentni život u univerzumu 1 

76. Džefri Viks/Protiv prirode: Ogledi o društvenom konstruisanju 

identiteta 

1 

77. Džudit Batler/Nevolja sa rodom 1 

78. Majkl Korbalis/Delovi uma 1 

79. Mišel Pasturo/Plava. Istorija jedne boje 1 

80. Mišel Pasturo/Zelena 1 
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81. Mišel Pasturo/Crvena 1 

82. Antoine Arnauld-Pierre Nicole/Logika ili umijeće mišljenja-Logika 

Port Royala 

1 

83. Vilijam Nil-Marta Nil/Razvoj logike 1 

84. Aristotel/Metafizika 1 

85. Tomas Kaufman/Spaseni i prokleti.Istorija reformacije 1 

86. Kristofer Tindejl/Tamni branitelji razuma 1 

87. Rene Dekart/Metafizičke meditacije 1 

88. Artur Šopenhauer/O četvorostrukom korenu stava o dovoljnom 

osnovu 

1 

89. Licht Hans/Povijest grčkih običaja 1 

90. Lewandowski Herbert/Povijest rimskih običaja 1 

91. Hesiod/Poslovi i dani. Postanak bogova.Homerove himne 2 

92. Šeling/Berlinska propedeutika 1 

93. Šeling/Minhenska propedeutika  

94. Brikmon-Sokal/Intelektualni šarlatani 1 

95. Betelhajm/Značenje bajki 1 

96. Avicena/Metafizika, sv. I 1 

97. Avicena, Metafizika, sv. II 1 

98. Anonymus/Lieber de causis, Knjiga o uzrocima 1 

99. Kierkegard/Filozofsko trunje III: trunak filozofije 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  

НАУЧНИХ ПРОЈЕКАТА, ЈН 39/2019“  

 (уписати на предњу страну коверте) 

 

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

5.7.2019. године до 9.00 часова. 

 

Поступак отварања понуда ће се одржати дана 5.7.2019. године у 10,00 часова у 

просторијама деканата Филозофског факултета, први спрат, Улица 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.  

 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. 39/2019, НЕ ОТВАРАТИ”, или 

 

„Допуна понуде за јавну набавку  књига, ЈН бр. 39/2019, НЕ ОТВАРАТИ”, или 
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„Опозив понуде за јавну набавку књига, JН бр. 39/2019, НЕ ОТВАРАТИ”, или 

 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку књига, ЈН бр. 39/2019, 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.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци.  
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

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

испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

 

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, 

УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ  
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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. 39/2019“ 
 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

mailto:pravna.sluzba@ff.uns.ac.rs
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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.  

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 
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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 

подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева 

за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  
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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.  

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.  
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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 

научних пројеката, ЈН 39/2019.  

 

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:  
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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: 

 

 

 

 

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: ______ дана (минимално 30 дана).  

 

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

Књиге за библиотеке – 22113000 

 

 

 

 

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

 

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

                                                                                 /потпис одговорног лица/ 

 

Напомене:  Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи 

подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може 

да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

Дана: 

Број:  02-490/__ 

 

 

 

УГОВОР  

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ КЊИГА ЗА  

ПОТРЕБЕ НАУЧНИХ ПРОЈЕКАТА  

 

Закључен између: 

 

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

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

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

деканица, 

(у даљем тексту: Наручилац). 

и 

 

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

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

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

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

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

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

 

Основ уговора: 

Јавна набавка  ЈН 39/2019.   

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

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

 

 

Члан 1. 

 

 Уговорне стране констатују да: 

 

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

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

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

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

саставни део овог Уговора. 
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Члан 2. 

 

Предмет овог Уговора је набавка књига за потребе научних пројеката Филозофског 

факултета у складу са  спецификацијом из понуде.   

Члан 3. 

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

року  од максимално 45  дана од дана пријема фактуре.                                                                  

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

Уговорне стране задржавају право једностраног раскида Уговора, достављањем 

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

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

Члан 4. 

 

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

изврши испоруку добара – књига.  

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

 

Члан 5. 

 

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

облигационим односима. 

Члан 6. 

 

Све евентуалне спорове који настану збиг непоштовања одредби овог Уговора решаваће 

надлежни суд у Новом Саду. 

Члан 7. 

 

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

по 3 (три). 

 

ЗА ПОНУЂАЧА                                                         ЗА ФАКУЛТЕТ 

 

____________________                                              ___________________ 

     Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, деканица 
 

 

Напомена: 

 

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

понуђачем.  

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

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

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

негативне референце.  

 

 

IX  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

 

  

Редни број 

публикације  

Јединична цена без ПДВ Јединична цена са ПДВ Комада 

1.   1 

2.    1 

3.   1 

4.   1 

5.   1 

6.   1 

7.   1 

8.   1 

9.   1 

10.   1 

11.   1 

12.   1 

13.    1 

14.   1 

15.    1 

16.   1 

17.   1 

18.   1 

19.   1 

20.   1 

21.   1 

22.   1 

23.    

24.   1 

25.    1 

26.   1 
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27.   1 

28.   1 

29.   1 

30.   1 

31.   1 

32.   1 

33.   1 

33.   1 

34.   1 

35.   1 

36.   1 

37.   1 

38.   1 

39.   1 

40.   1 

41.   1 

42.   1 

43.   1 

44.    

45.   1 

46.   1 

47.   1 

48.   1 

49.   1 

50.   1 

51.   1 

52.   1 

53.   1 

54.   1 

55.   1 

56.   1 

57.   1 

58.   1 

59.   1 
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60.   1 

61.    1 

62.   1 

63.    1 

64.   1 

65.   1 

66.   1 

67.   1 

68.   1 

69.   1 

70.   1 

71.    

72.   1 

73.    1 

74.   1 

75.   1 

76.   1 

77.   1 

78.   1 

79.   1 

80.   1 

81.   1 

82.   1 

83.   1 

84.   1 

85.   1 

86.   1 

87.   1 

88.   1 

89.   1 

90.   1 

91.   2 

92.   1 

93.    
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94.   1 

95.   1 

96.   1 

97.   1 

98.    

99.   1 

 

 

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

примерака (100):  

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  односно, збир 

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

образац структуре цене (обавезно). 
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X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач____________________________, 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКОВА 

 

 

ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ 

(у РСД) 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ  

 

 

 

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

од наручиоца накнаду трошкова. 

 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Место и датум:                                        Понуђач:                                                    

______________    _________________________________ 

                                                                              (штампано име и презиме одг. особе) 

 

 

М.П.     _____________________________ 

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

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у  

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

редни број набавке: 39/2019, поднео  независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

Место и датум:                                              Понуђач: 

 

_______________                                                              _________________ 

                                                                           (штампано име и презиме одговорне особе) 

 

                                                           

                          М.П.                                                _____________________________ 

                   (читак отисак печата)                                                  (пун потпис) 

 

 

 

 

 

 

 

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

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

  

 

 

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

 

 

 Под кривичном и материјалном одговорношћу Понуђач  

 

____________________________________________________________________ПОТВРЂУЈЕ 

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

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

39/2019, и то: 

 

1. 

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар;  

 

2. 

 

Да он и његов заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре; 

 

 

3. 

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 

  

  

Потпис и печат  овлашћеног 

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

следећу  

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 

 

Понуђач _____________________________________________ (навести назив 

понуђача) у поступку јавне набавке добара,  редни број 39/2019, набавка књига за 

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

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

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

понуде. 

 

 

 

          

 

 

 

 

      Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                                   __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:  

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
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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. 


