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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС",
бр. 124/2012, у даљем тексту ЗЈН), члана 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова ("Службени гласник РС", бр. 29/2013 и 104/13), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке мале вредности добара ЈНМВ бр. Д05-2015 (Бр. 180/2-01 од 26.05.2015.
године), Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности добара ЈНМВ
бр. Д05-2015 (Бр. 180/3-01 од 26.05.2015. године), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку мале вредности добара – набавка књига за библиотеку
ЈНМВ бр. Д05-2015

Конкурсна документација садржи:
Поглавље

I
II

III

IV
V/1
V/2
V/3
V/4
V/5
V/6
VI
VII

Назив поглавља

Страна

НАСЛОВНА СТРАНА
САДРЖАЈ
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА
И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА (Образац бр. 1)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА (Образац бр. 2)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (Образац бр. 3)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА О РАДУ,
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ (Образац бр. 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИМАЛАЦ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ (Образац бр. 5)
ОБРАЗАЦ О ПОВЕРАВАЊУ ДЕЛА НАБАВКЕ ПОДИЗВОЂАЧУ У
ПОСТУПКУ НАБАВКЕ (Образац бр. 6)
УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Образац бр. 7)

1
2
4
5
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VII/3
VII/4
VIII
IX
X
XI

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
ОПИС ПОНУДЕ (Образац бр. 8)
МОДЕЛ УГОВОРА (Образац бр. 9)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (Образац бр. 10)
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(Укупан број страна конкурсне документације је 75).
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44
45
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68
73
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I
OПШТИ
ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Филозофски факултет у Нишу
Адреса: Улица Ћирила и Методија број 2
Интернет страница: www.filfak.ni.ac.rs

2. Врста поступка јавне набавке
Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу
са члановима 39, 52. став 1, 60, 61. и 62. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“,
бр. 124/12) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“, бр. 29/2013
и 104/13).

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке ЈНМВ бр. Д05-2015 су добра – набавка књига за
библиотеку.

4. Напомена да ли је у питању резервисана јавна набавка
Не

5. Циљ поступка
Предметни поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о
јавној набавци са најповољнијим понуђачем.

6. Контакт
Лице за контакт: Милан Милојевић
Е-mail: javnenabavke@filfak.ni.ac.rs
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II
ПОДАЦИ
О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке
Предмет јавне набавке ЈНМВ бр. Д05-2015 су добра – набавка књига за
библиотеку.
Назив и ознака из општег речника набавке:
22113000 – књиге за библиотеку

2. Партије
Предметна јавна набавка je обликована у 2 (две) партије.
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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.

-ВРСТА И ОПИС ДОБАРА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕПредмет јавне набавке је набавка књига за потребе библиотеке Филозофског факултета у Нишу обликована у 2
(две) партије.

I Партија – СТРАНЕ КЊИГЕ

Ред.
број

Назив књиге

Јед. мере

Количина

ком

1

ком

1

ком

1

Handbook of the Psychology of Aging / edited by K. Warner Schaie and Sherry
1.

L. Willis. 7th ed. Elsevier, 2010.
ISBN-13: 978-0123808820 ISBN-10: 0123808820
Media and Convergence Management / edited by Sandra Diehl, Matthias

2.

Karmasin. Springer, 2013.
ISBN-10: 3642361625 ISBN-13: 978-3642361623

3.

The Data Journalism Handbook / Jonathan Gray, Lucy Chambers, Liliana
Bounegru. O’Reilly Media, 2012.
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ISBN-13: 978-1449330064 ISBN-10: 1449330061
Distribution Revolution: Conversation about the Digital Future of Film and
4.

Television / edited by Michael Curtin, Jennifer Holt, Kevin Sanson; foreward by
Kurt Sutter. University of California Press, 2014.

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ISBN-10: 0520283252 ISBN-13: 978-0520283251
Zombie Politics and Culture in the Age of Casino Capitalism / Henry A. Giroux.
5.

Peter Lang International Academic Publishers, 2014.
ISBN 978-1-4331-2719-9
The False Promises of the Digital Revolution: How Computers Transform
Education, Work, and International Development in Ways that are Ecologically

6.

Unsustainable / C. A. Bowers. Peter Lang International Academic Publishers,
2014.
ISBN 978-1-4331-2612-3
Hybrid Identities / edited by Flocel Sabaté. Peter Lang International Academic

7.

Publishers, 2014.
ISBN 978-3-0343-1471-8
The Concept of Utopia / Ruth Levitas. Peter Lang International Academic

8.

Publishers, 2011.
ISBN 978-1-906165-33-8

9.

Bourdieu and Data Analysis: Methodological Principles and Practice / edited by
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Michael Grenfell, Frederic Lebaron. Peter Lang International Academic
Publishers, 2014.
ISBN 978-3-03430878-6
From Habits to Social Structures: Pragmatism and Contemporary Social Theory
10.

/ Antti Gronow. Peter Lang International Academic Publishers, 2011.

ком

1

ком

1

ком

1

ISBN 97898814646369

ком

1

Handbook of Sociology of Aging / edited by Richard A. Settersten Jr.,
Jacqueline L. Angel. Springer, 2011.

ком

1

ком

1

ISBN 978-3-631-61574-4
11.

Social Research Methods / Alan Bryman. Oxford University Press, 2012.
ISBN-13: 978-0199588053

12.

Handbook of the Sociology of Morality / edited by Steven Hitlin, Stephen
Vaisey. Springer, 2010.
ISBN-13: 978-1441968951
The Dynamics of Mass Communications / Joseph Dominick. McGraw Hill, 2012.

13.

14.

ISBN-13: 978-1461440956
15.

Questioning Gender: A Sociological Exploration / Robert Ryle. SAGE
Publications, 2014.
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16.

ISBN 9781452275864
Predicting Religion: Christian, Secular and Alternative Futures / Edited by Grace
Davie, Paul Heelas, and Linda Woodhead. Ashgate, 2003.

17.

ISBN: 978-0-7546-3010-4
Developing Intercultural Competence in Practice / Michael Byram, Adam
Nichols, (eds.), Multilingual Matters, 2001.

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ISBN 978-1853595363
18.

Context and Culture in Language Teaching and Learning / Michael Byram, Peter
Grundy (eds.), Multilingual Matters, 2003.
ISBN 978-1853596575

19.

The SAGE Handbook of Intercultural Competence / Darla Deardorff ed., SAGE
Publications, 2009.
ISBN 978-1412960458

20.

New World Orders in Contemporary Children's Literature: Utopian
Transformations / C. Bradford, K. Mallan, J. Stephens, R. McCallum, Palgrave
Macmillan, 2011.
ISBN 978-0230308565

21.

Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences / Howard Gardner, Basic
Books, 2011.
ISBN 978-0465024339

22.

Teaching English as a Foreign or Second Language: A Self-Development and
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Methodology Guide / J. G. Gebhard, Michigan University Press, 2006

23.

Pragmatics of Computer-Mediated Communication / S. Herring, D. Stein, T.
Virtanen (eds.), Mouton de Gruyter, 2013.

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ISBN 978-3111738635

24.

Foundations of Violence (Death and the Displacement of Beauty) / Grace M.
Jantzen, Routledge, 2004.
ISBN 978-0415290333

25.

Demand the Impossible: Science Fiction and the Utopian Imagination / Tom
Moylan, Peter Lang International Academic Publishers, 2014.
ISBN 978-3034307529

26.

Folk Linguistics / N. Niedzielski, D. Preston, Mouton de Gruyter, 2003.
ISBN 978-3110175547

27.

Qualitative Research & Evaluation Methods / Michael Q. Patton, Sage
Publications, 2014.
ISBN 9781412972123

28.

Mind, Language And Society: Philosophy In The Real World (Masterminds) / J.
R. Searle, Basic Books, 1999.
ISBN 978-0465045211

29.

Intercultural Interaction: A Multidisciplinary Approach to Intercultural
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Communication (Research and Practice in Applied Linguistics) / Spencer-Oatey
H., Franklin P. (eds.), Palgrave Macmillan.
ISBN 978-1403986313
30.

Cognitive Poetics: An Introduction / Peter Stockwell, Routledge, 2002.

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

3

ISBN 978-0415258951

31.

Linguistic Categorization: Prototypes in Linguistic Theory / John R. Taylor,
Oxford University Press, 2010.
ISBN 9780199266647

32.

Understanding Intercultural Communication / Stella Ting-Toomey, Leeva C.
Chung, Oxford University Press, 2011.
ISBN 978-0199739790

33.

Non-Native Prosody: Phonetic Description and Teaching Practice / J. Trouvain,
U. Gut (eds.), Mouton de Gruyter, 2007.
ISBN 978-3110195248

34.

35.

Monstrosities: Bodies And British Romanticism / Paul Youngquist, Univ Of
Minnesota Press, 2003.
ISBN 978-0816639809
Semantics / John I. Saeed. 3rd ed. Wiley-Blackwell, 2008.
ISBN-13: 978-1405156394 ISBN-10: 1405156392
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Semantics / Frank R. Palmer, Cambridge University Press, 1981.

ком

2

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

kom

1

kom

1

kom

1

ISBN 978-0521283762
Teorija međunarodne politike / Hans J. Morgentau. - Podgorica : CID, 2014.
ISBN 978-86-495-0459-2
Spisi o umetnosti / Martin Hajdeger. - Podgorica : CID, 2014.
ISBN 978-86-495-0455-4
Knjiga naputaka i opasaka / Avicena. – Zagreb : Demetra, 2000.
ISBN 953-6093-69-3
Koncepcija buddhističke nirvane / Fjodor Ščerbatski. – Zagreb : Demetra, 2004.
ISBN 9532250441
Ljubav i pedagogija / Miguel de Unamuno. – Zagreb : Demetra, 2004.
ISBN 9532250484
Odnosi među ljudima / Steve Duck. - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2014.
ISBN 978-953-191-777-3
Grammaire critique du français / M. Wilmet. Bruxelles, Éditions Duculot, 2010.
ISBN 9782801116104
Phonologie, variation et accents du français / J. Durand, B. Laks, C. Lyche (ed.).

44.

Paris, Hermès, 2009.
ISBN-10: 2746221071 ISBN-13: 978-2746221079

45.

La variation sociale en français / F. Gadet. Paris, Ophtys, 2007.
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ISBN-13: 978-2746221079 ISBN-13: 978-2708011540
La locution entre langue et usage / Baltar-Martins, Paris, ENS Éditions, 2011.
46.

ISBN-10: 2902126433 ISBN-13: 978-2902126439

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

La littérature, pour quoi faire? / A. Compagnon. Paris, Collège de France / Fayard,
47.

2011.
ISBN-10: 221363288X ISBN-13: 978-2213632889
Didactique du FLE et de l’interculturel: littérature, biographie langagière et médias

48.

/ L. Colles. Louvain, 2007.
ISBN 10: 2930342854 ISBN 13 9782930342856
Le jeu en classe de langue / H. Silva. Paris, CLE International, 2008.

49.

ISBN-10: 209035349X ISBN-13: 978-2090353495

Jouer, communiquer, apprendre / F. Weiss. Paris, Hachette, 2002.
50.

51.

ISBN-10: 2011552052 ISBN-13: 978-2011552051
Mille ans de langue française, histoire d’une passion. I. Des origins au français
moderne, II. Nouveaux destins / A. Rey. Edition Perrin, 2007 / 2011.
Enseigner une langue à des fins professionnelles / F. Mourlhon-Dallies. Paris, Les

52.

editions Didier, 2008.
ISBN-10: 2278062719 ISBN-13: 978-2278062713

53.

Dire Presque la même chose. Expériences de traduction / U. Eco. Paris, Edition
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Grasset & Fasquelle, 2006.
ISBN-10: 224665971X ISBN-13: 978-2246659716
Introduction à la traductologie. Penser la traduction: hier, aujourd’hui, demain / M.
54.

Guidère. Bruxelles, Groupe de Boeck, 2010.

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

ISBN-10: 2804130584 ISBN-13: 978-2804130589
Outils pour une traduction postcoloniale / M. Suchet. Paris, Editions des archives
55.

contemporaines, 2009.
ISBN-10: 2813000116 ISBN-13: 978-2813000118
Est-il je? Roman autobiographique et autofiction / P. Gasparini. Paris, Seuil, 2004.

56.

ISBN-10: 2020589338 ISBN-13: 978-2020589338
Littératures intimes. Les expressions du moi, de l’autobiographie à l’autofiction /

57.

S. Hubier. Paris, Armand Colin, 2003.
ISBN-10: 2200263333 ISBN-13: 978-2200263331
Tourisme.com / S. Corbeau et al. Paris, CLE International, 2004.

58.

ISBN-10: 2090380446 ISBN-13: 978-2090380446
Le Français du tourisme / A.-M. Calmy. Paris, Hachette, 2004.

59.

ISBN-10: 2011552265 ISBN-13: 978-2011552266
Le Français du monde du travail / E. Cloose. Grenoble, PUG, 2004.

60.

ISBN-10: 2706120460 ISBN-13: 978-2706120466
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61.

Affaires.com / J.-L. Penfornis. Paris, CLE International, 2013. (+ DVD Rom)
ISBN-10: 2090380411 ISBN-13: 978-2090380415

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

Le Français juridique / M. Soignet. Paris, Hachette, 2003.
62.

ISBN-10: 2011552001 ISBN-13: 978-2011552006
Sciences-techniques.com / Z. Lahmidi. Paris, CLE International, 2005.

63.

ISBN-10: 3125294037 ISBN-13: 978-3125294035
Rete. Primo Approccio, Parte A / M. Mezzardi, P. Balboni. Perugia, Guerra

64.

Edizioni, 2004.
ISBN-10: 8877156902 ISBN-13: 978-8877156907
La prova orale 1 (manuale di conversazione, livello elementare-intermedio) / T.

65.

Marin. Edilingua, Atene, 2000.
ISBN-10: 3125235685 ISBN-13: 978-3125235687
Entra in gioco! Strategie per apprendre piacevolmente l’italiano / P. R. Kholousi,

66.

F. Minciarelli, F. Sorcetti. Perugia, Guerra Edizioni.
ISBN-10: 8877155922 ISBN-13: 978-8877155924
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II Партија – ДОМАЋЕ КЊИГЕ

Ред.
број

1.

Назив књиге
Назив књиге, Аутор, Издавач књиге, Година издања, ISBN број
Kapital u XXI veku / Toma Piketi. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2015.
ISBN 978-86-6263-075-9

Јед. мере

Количина

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

У тражењу новог : индивидуализам и либерални дух у српској култури : (18942.

1914) / Леон Којен. - Београд : Чигоја штампа, 2015.
ISBN 978-86-531-0134-3
Медиjасфера у загрљају Великог Брата / Александра Ђурић. - Београд : Чигоја

3.

штампа, 2015.
ISBN 978-86-531-0121-3
Светогорска баштина : манастир Хиландар и стара српска књижевност / Ирена

4.

Шпадијер. - Београд : Чигоја штампа, 2014.
ISBN 978-86-531-0113-8

5.

6.

Razumevanje i nesporazumi / Zorica Tomić. - Beograd : Čigoja štampa, 2014.
ISBN 978-86-531-0106-0
Savremeni radio sa praktikumom radio novinarstva / Aleksandra Ugrinić, Rade
Veljanovski. - Beograd : Fakultet političkih nauka : Čigoja, 2014.
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ISBN 978-86-531-0107-7
Reinstitucionalizacija visokog obrazovanja na Zapadnom Balkanu : međusobno
7.

delovanje evropskih ideja, domaćih politika i institucionalnih praksi / Jelena
Branković ... [at al.]. - Beograd : Čigoja štampa, 2014.

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ISBN 978-86-84031-79-4
Smrt Lolite, rađanje Lilit: ogled o adolescentnoj ženskoj seksualnosti / Leposava
8.

Kron, Olivera Pavićević. - Beograd : Institut za kriminološka i sociološka
istraživanja, 2015.
ISBN 978-86-83287-80-2

9.

10.

Spinoza i problem izraza / Žil Delez. - Beograd : Fedon, 2014.
ISBN 978-86-86525-59-8
Jung i priča o našem dobu / Lorens van der Post. - Beograd : Fedon, 2014.
ISBN 978-86-86525-58-1
Из историје филозофије / Владимир Соловјов. - Сремски Карловци ; Нови Сад

11.

: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2015.
ISBN 978-86-7543-302-6
Bihevioralne zavisnosti u Srbiji / Borislav Đukanović, Jasmina Knežević-Tasić. -

12.

Novi Sad ; Sremski Karlovci : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2015.
ISBN 978-86-7543-301-9

13.

Меморија текста / Слободан Грубачић. - Сремски Карловци ; Нови Сад :
Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2015.
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ISBN 978-86-7543-294-4
Изабрана дела / Михаил Јурјевич Љермонтов. - Сремски Карловци ; Нови Сад :
14.

Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2014.

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

1

ком

1

ISBN 978-86-7543-299-9
Tehnologije sopstva : spisi o poznoj antici i ranom hrišćanstvu / Mišel Fuko. 15.

Loznica : Karpos, 2014.
ISBN 978-86-85941-99-3

16.

17.

18.

Mali džepni panteon / Alen Badiju . - Loznica : Karpos, 2014.
ISBN 978-86-85941-97-9
Građa za Leksikon pisaca Jugoslavije. Tom 5, O. - Novi Sad : Matica srpska, 2010.
ISBN 978-86-7946-077-6
Građa za Leksikon pisaca Jugoslavije. Tom 6, P. - Novi Sad : Matica srpska, 2014.
ISBN 978-86-7946-122-3
Историја дубровачке књижевности / Злата Бојовић. - Београд : Српска

19.

књижевна задруга, 2014.
ISBN 978-86-379-1269-9
Речник пиротског говора. Том 1-2 / Драгољуб Златковић. - Београд : Службени

20.

гласник, 2014.
ISBN 978-86-519-1852-3

21.

Српске новине - хоризонти културе Србије XIX века / Предраг Пејчић. Београд : Службени гласник, 2014.
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ISBN 978-86-519-1879-0
Doba održivog razvoja / Džefri D. Saks. - Beograd : Centar za međunarodnu
22.

saradnju i održivi razvoj CIRSD : Službeni glasnik, 2014.

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ISBN 978-86-519-1871-4
Мржње, ратови, демони хришћанског света / Дарко Гавриловић. - Београд :
23.

Службени гласник, 2014.
ISBN 978-86-519-1842-4
Историја социолошке мисли у земљама централне и источне Европе / Зинаида

24.

Т. Голенкова, Николај П. Нарбут. - Београд : Завод за уџбенике, 2015.
ISBN 978-86-17-18907-3

25.

26.

27.

28.

Адам Смит и модерна социологија / Албион В. Смол . - Сомбор : Градска
библиотека "Карло Бијелицки", 2014.
ISBN 978-86-81749-58-6
Српска краљица Јелена између римокатоличанства и православља / Мирослав
Поповић. - Београд : Православни богословски факултет Универзитета,
Институт за теолошка истраживања, 2010.
ISBN 978-86-7405-072-9
Лексикон образовних термина / [уредник Петар Пијановић. - Београд :
Учитељски факултет, 2014.
ISBN 978-86-7849-202-0
Standardi za razvoj i učenje dece ranih uzrasta u Srbiji / urednik Aleksandar Baucal.
- Beograd : Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta : UNICEF,
2012.
ISBN 978-86-86563-31-6
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НАПОМЕНА:
* Наручилац ће уговор закључити са најповољнијим понуђачем и са роком важности до коначне испоруке књига.
* Извршење уговора о јавној набавци вршиће се максимално до износа средстава који је одређен за ове намене у
Финансијском плану и Плану набавки наручиоца.
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IV
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

I) ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (члан 75. Закона)
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1. ЗЈН);
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за
физичко лице:

Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране
понуђача/подизвођача/групе понуђача, која је саставни део
конкурсне документације

2. да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2. ЗЈН);
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за
физичко лице:

Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране
понуђача/подизвођача/групе понуђача, која је саставни део
конкурсне документације

3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази
у време објављивања односно слања позива за подношење понуда (чл. 75. ст. 1. тач. 3.
ЗЈН);
Доказ за правно
лице:
Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране
понуђача/подизвођача/групе понуђача, која је саставни део
Доказ за
конкурсне документације
предузетнике:
Доказ за
физичко лице:
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4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
(чл. 75. ст. 1. тач. 4. ЗЈН);
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за
физичко лице:

Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране
понуђача/подизвођача/групе понуђача, која је саставни део
конкурсне документације

5. да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за
физичко лице:

Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране
понуђача/подизвођача/групе понуђача, која је саставни део
конкурсне документације

II) ДОДАТНИ УСЛОВИ (члан 76. став 2. Закона)
1.
Неопходан пословни капацитет – да је понуђач у претходној
календарској години обављао делатност која је предмет јавне набавке;
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за физичко
лице:

2.

Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране
понуђача/подизвођача/групе понуђача, која је саставни део
конкурсне документације

Неопходан финансијски капацитет:

а) да понуђач није пословао са губитком у претходној календарској години
(2014. година);
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б) да у претходних 12 месеци од дана објављивања јавног позива
(рачунајући и дан објаве јавног позива на Порталу управе за јавне набавке) није имао
блокаду текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета;
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за физичко
лице:

Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране
понуђача/подизвођача/групе понуђача, која је саставни део
конкурсне документације

3.
Довољан технички капацитет – да понуђач поседује одговарајућу
опрему и превозна средства за благовремену испоруку књига;
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за физичко
лице:

Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране
понуђача/подизвођача/групе понуђача, која је саставни део
конкурсне документације

4.
Довољан кадровски капацитет – да у моменту подношења понуде
има довољан брај запослених за несметано и ефикасно обављање послова који су у
непосредној вези са предметом јавне набавке;
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за физичко
лице:

Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране
понуђача/подизвођача/групе понуђача, која је саставни део
конкурсне документације

5.
Да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације,
односно претходни стечајни поступак.
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за физичко
лице:

Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране
понуђача/подизвођача/групе понуђача, која је саставни део
конкурсне документације
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Напомена: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено
за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

III) УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ
ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће повeрити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став
1. тачке 1), 2), 3) и 4) Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) за део
набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из тачке 5) наведених услова
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко тог подизвођача којем је поверио
извршење тог дела набавке.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се
извршава преко тог подизвођача.
Доказ: Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача.

IV) УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из
Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1.
тач. 1), 2), 3) и 4) Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА. Обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 5), дужан је да
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испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова, а додатне услове из члана 76. Закона, испуњавају
заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према наручиоцу.
Доказ: Споразум понуђача доставити у понуди.

НАПОМЕНА:
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено
затражити од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку
оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном року који не достави на увид оригинал или
оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
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.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су
тражени подаци (докази) јавно доступни.
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Образац бр. 1
V/1
ИЗЈАВA ПОНУЂАЧА
(члан 77. став 4 ЗЈН)
да понуђач ______________________________________ из __________________испуњава
обавезне и додатне законске услове (чл. 75. и 76. ЗЈН) утврђене конкурсном
документацијом за учешће у поступку јавне набавке мале вредности добара ЈНМВ бр.
Д05-2015 – набавка књига за библиотеку:
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 му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
5) да располаже неопходним пословним и финансијским капацитетом;
6) да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом;
7) да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни
стечајни поступак.
Сагласни смо да у случају захтева наручиоца, поднесемо доказе о испуњености
прописаних услова уместо изјаве.
Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, понуђач ову
изјаву подноси као доказ уместо захтеване документације.
У _____________
Дана: ___ . ___ . 20___. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

______________________________
(потпис овлашћеног лица)
______________________________
(матични број)
______________________________
(бр. личне карте/регистарски број)
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Образац бр. 2
V/2
ИЗЈАВA ПОДИЗВОЂАЧА
(члан 77. став 4 ЗЈН)
да подизвођач ______________________________________ из _______________________
испуњава обавезне законске услове (чл. 75. ЗЈН) утврђене конкурсном документацијом за
учешће у поступку јавне набавке мале вредности добара ЈНМВ бр. Д05-2015 – набавка
књига за библиотеку:
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 му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
Сагласни смо да у случају захтева наручиоца, поднесемо доказе о испуњености
прописаних услова уместо изјаве.
Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, понуђач ову
изјаву подноси као доказ уместо захтеване документације.
У _____________
Дана: ___ . ___ . 20___. године

ПОДИЗВОЂАЧ
М.П.
____________________________
(потпис овлашћеног лица)
____________________________
(матични број)
____________________________
(бр. личне карте/регистарски број)

НАПОМЕНА: У случају наступа понуђача са већим бројем подизвођача, умножити овај
образац, при чему је обавеза сваког подизвођача да исти попуни, овери печатом и
потпише.
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Образац бр. 3
V/2
ИЗЈАВA ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(члан 77. став 4 ЗЈН)
(носилац групе:___________________________ из _______________________;
члан групе:______________________________ из _______________________;
члан групе:______________________________ из _______________________;
да носилац и сви чланови групе понуђача, односно сваки понуђач из групе понуђача
испуњава обавезне и додатне законске услове (чл. 75. и 76. ЗЈН) утврђене конкурсном
документацијом за учешће у поступку јавне набавке мале вредности добара ЈНМВ бр. Д052015 – набавка књига за библиотеку:
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 му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
5) да располаже неопходним пословним и финансијским капацитетом;
6) да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом;
7) да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни
стечајни поступак.
Сагласни смо да у случају захтева наручиоца, поднесемо доказе о испуњености
прописаних услова уместо изјаве.
Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, понуђач ову изјаву
подноси као доказ уместо захтеване документације.
У ______________
Дана: ___ . ___ . 20___. године
НОСИЛАЦ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
М.П.
___________________________
(потпис овлашћеног лица)
____________________________
(матични број)
____________________________
(бр. личне карте/регистарски број)
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Образац бр. 4
Члан 75. став. 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, 124/12):

ИЗЈАВА

којом понуђач/ подизвођач/ члан групе:

_______________________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)
из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује
да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада и заштити животне средине.

У случају потребе Изјаву копирати.

*Напомена: Изјаву попунити, потписати и печатирати.

Место: ___________________
Датум: ____.____. 20____. год.

Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________________________________________________________
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр. Д05-2015
- набавка књига за библиотеку / Страна 29 од 75/

Образац бр. 5
Члан 75. став. 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, 124/12):

ИЗЈАВА

којом понуђач/ подизвођач/ члан групе:

_______________________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује
да је ималац права интелектуалне својине.

У случају потребе Изјаву копирати.

*Напомена: Изјаву попунити, потписати и печатирати.

Место: ___________________
Датум: ____.____. 20____. год.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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Образац бр. 6
ИЗЈАВА

У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу ________%
укупне вредности набавке, а што се односи на:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________.

Напомена: Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може
бити већи од 50 %. Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке који ће се извршити
преко подизвођача.

Место: ___________________
Датум: ____.____. 20____. год.

Потпис овлашћеног лица
Понуђача
М.П.

______________________________________________________________________
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр. Д05-2015
- набавка књига за библиотеку / Страна 31 од 75/

VI
УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику
Понуда и сва документа у понуди морају бити на српском језику. Уколико је
документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране
овлашћеног судског тумача.

2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који
су саставни део конкурсне документације.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани 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.
Конкурсна документација коју понуђач доставља заједно са понудом
мора бити комплетна – са свим преузетим нумерисаним странама, укључујући и
странице документације које понуђач не попуњава.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном
документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени
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правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе
који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем.
У том случају „Образац подаци о понуђачу“ се не попуњава.

3. Подношење понуде
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде
примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.
Понуда се доставља у писаном облику на српском језику у затвореној коверти
или кутији, затворена на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
Понуда у штампаном облику подноси се у затвореној и запечаћеној коверти,
затворена на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара, са тачно наведеним називом понуђача, адресом, контакт особом, бројем
телефона и назнаком: ''НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАБАВКА КЊИГА ЗА БИБЛИОТЕКУ, ПАРТИЈА БР. _____
ЈНМВ БР. Д05-2015."
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране
наручиоца до назначеног датума и часа.
Наручилац ће, по oкончању поступка отварања понуда, вратити понуђачима,
неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.

4. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4.1 Понуда у случају када је јавна набавка обликована по партијама
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђач може да
поднесе понуду за једну или више партија. Пожељно је да понуђач да збирну понуду за
више партија у којима жели да учествује, а партије за које није дао понуду треба да прецрта
у обрасцу понуде или на другачији начин јасно означи за које партије даје понуду, а за које
не.
Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да ли се понуда односи на
целокупну набавку или само на одређене партије. У случају да понуђач поднесе понуду за
две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију
посебно.
Докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона, односно изјава о
испуњености услова, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не
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морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном
примерку за све партије.

5. Начин измене, допуне и опозива понуде
Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове
своју понуду и то непосредно или путем поште.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде путем поште треба доставити на адресу:
Филозофски факултет у Нишу, улица Ћирила и Методија бр. 2, 18000 Ниш, са назнаком:
„Измена / Допуна / Опозив понуде за јавну набавку добра – набавка књига за библиотеку,
ЈНМВ Д05-2015 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте 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.

6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује
у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

7. Подизвођач
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поврити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75.
став 1. тач. 1), 2), 3) и 4) Закона о јавним набавкама), И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, а за испуњеност обавезног услова из члана 75. став
1. тачка 5) Закона, понуђач је дужан да достави доказ за подизвођача за део набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне
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вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из подтачке 5) наведених услова
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко тог подизвођача којем је поверио
извршење тог дела набавке.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се
извршава преко тог подизвођача.

8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи
податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Споразумом се уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном
документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени
правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

9. Валута
Цена исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, мора бити са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с
тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Образац структуре цене мора да садржи све трошкове који морају бити
урачунати у коначну цену. Понуде понуђача који нису у систему ПДВ-а и понуђача који су
у систему ПДВ-а оцењују се тако што се упоређују њихове укупне цене исказане без ПДВ-а.
Цене из понуде остају фиксне за време трајања уговорног периода и не могу
се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је
дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

10. Захтеви у погледу начина и услова плаћања
Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна испостављеног за
испоручена добра.
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Минимални рок плаћања је 15 (петнаест) дана од дана пријема рачуна, а
максимални рок плаћања је 45 (четрдесетпет) дана (у складу са Законом о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, „Сл. гласник РС” бр.
119/2012).
Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун изабраног понуђача.
Наручилац ће платити само испоручена добра, извршене услуге или изведене
радове - понуђачу није дозвољено да захтева авансно плаћање.

11. Финансијско обезбеђење
За овај поступак јавне набавке неће се користити средства финансијског
обезбеђења којим ће понуђач обезбедити испуњење својих обавеза.

12. 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 изврпење уговора о јавној
набавци
Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи
Министарства финансија и привреде Владе РС - http://www.poreskauprava.gov.rs/
Подаци о заштити животне средине могу се добити у Агенцији за заштиту
животне средине - www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне
средине - http://www.merz.gov.rs/lat/sektori/sektor-za-zastitu-zivotne-sredine
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне полититке Владе Републике Србије http://www.minrzs.gov.rs/ и у Заводу за социјално осигурање - http://www.zso.gov.rs/index.htm
13. Мере заштите
Понуђач је дужан да приликом испоруке добара које су предмет јавне набавке,
примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и
здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/2005).

14. Заштита података наручиоца
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.

15. Заштита података понуђача
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача
треба да у горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, уз назнаку којим посебним
прописом су ти подаци утврђени као поверљиви. Уколико подносилац понуде не наведе по
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ком пропису су подаци у понуди утврђени као поверљиви, са њима ће се поступати као да
нису поверљиви.
Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима
садржане у понуди који су посебно утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач
означио у понуди.
Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду
поверљивости података добијених у понуди.
Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и поднете
понуде до истека рока за отварање понуда.
Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената
критеријума и рангирање понуде неће се сматрати поверљивим, сагласно члану 14. Закона о
јавним набавкама.

16. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересована лица могу тражити у писаном облику додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за
подношење понуда.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема
захтева послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Питања треба упутити поштом на адресу: Филозофски факултет у Нишу,
улица Ћирила и Методија број 2, 18000 Ниш, уз напомену "Објашњења – јавна набавка
добара – књиге за библиотеку Филозофског факултета у Нишу“, број ЈНМВ Д05-2015 или
предајом на Писарници наручиоца, односно слањем електронски на е-mail:
javnenabavke@filfak.ni.ac.rs, радим данима од понедељка до петка, у радно време наручиоца
у периоду од 07.30 до 15.00 часова.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам 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.

17. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид)
код понуђача односно његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
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цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.

18. Рок важења понуда
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понудe. У
случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може
мењати понуду.

19. Врста критеријум за доделу уговора, елементи критеријума на основу
којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент
критеријума
Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума НАЈНИЖА
ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

20. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или
истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
У случају исте најниже понуђене цене и истог понуђеног рока испоруке, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.

21. Стручна оцена понуда
Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су
предате благовремено и које су одговарајуће и прихватљиве.
Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.
а) Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у
позиву за подношење понуда.
б) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно
испуњава све услове из техничке спецификације.
в) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
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РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Понуда ће бити одбијена:
1) уколико није благовремена;
2) уколико поседује битне недостатке;
3) уколико није одговарајућа;
4) уколико ограничава права наручиоца;
5) уколико условљава права наручиоца;
6) уколико ограничава обавезе понуђача;
7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке.
БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:
1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

22. Обавештење о поштовању обавеза које произилазе из важећих
прописа
Понуђач је дужан да при састављају своје понуде попуни, потпише и овери
изјаву (саставни део конкурсне документације) да је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

23. Накнада за коришћење патента
Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних
прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

24. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се
налазе на списку негативних референци
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци
одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је
понуђач добио негативну референцу.
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 и уколико таквом понуђачу буде
додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу једну
сопствену бланко меницу за добро извршење посла, у висини 15% од укупне вредности
уговора без ПДВ-а са роком важења 10 дана дуже од коначне испоруке, печатирану и
потписану од стране овлашћеног лица понуђача и менично овлашћење које садржи клаузуле
„безусловно“, „платива на први позив“, „без права на приговор“, фотокопију картона
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депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачуну са ОП
обрасцима за исте, и потврду банке о извршеној регистрацији менице.
Наручилац ће меницу уновчити уколико добављач не буде извршавао своје
уговорне обавезе у року и на начин предвиђен уговором.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.

25. Обустава поступка набавке
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и
доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба
наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске
године.
26. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца.
У случају када се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка,
садржина позива или конкурсна документација наручиоца, захтев за заштиту права може се
поднети најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда. У наведеном случају
благовремено примљене понуде код наручиоца, неће бити враћене понуђачима. После
доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана
од дана пријема одлуке.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје
наручиоцу непосредно или поштом са повратницом.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији.
Приликом подношења захтева за заштиту права, понуђач је дужан да изврши
уплату прописане таксе у износу од 40.000,00 на жиро рачун број: 840-30678845-06, шифра
плаћања: 153 (налог за уплату) или 253 (налог за пренос), позив на број: број или ознака
јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; уплатилац: назив (име и
презиме) и адреса подносиоца захтева; сврха: ЗЗП, назив наручиоца; број или ознака јавне
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; корисник: Буџет Републике
Србије.
*УПЛАТА ТАКСЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; у
даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог,
и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета
Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
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Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће
се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене
под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са
законом и другим прописом.
*УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА
Овим вас обавештавамо да се уплата таксе за подношење захтева за заштиту
права из иностранства може извршити на девизни рачун Министарства финансија–Управе за
трезор:
НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:
Народна банка Србије (НБС)
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11000 Београд, ул. Немањина бр. 17
Србија
SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX
НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:
Министарство финансија
Управа за трезор
ул. Поп Лукина бр. 7-9
11000 Београд
IBAN: RS 35908500103019323073
НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о
плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT): – број у поступку јавне
набавке на које се захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у поступку јавне
набавке.
У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.
PAYMENT INSTRUCTIONS
SWIFT MESSAGE MT103 – EUR
FIELD 32A: VALUE DATE – EUR- AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)
DEUTDEFFXXX
DEUTSCHE BANK AG, F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY
FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)
/DE20500700100935930800
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD,
NEMANJINA 17
SERBIA
FIELD 59:
(BENEFICIARY)
/RS35908500103019323073
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR
POP LUKINA7-9
BEOGRAD
FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT
SWIFT MESSAGE MT103 – USD
FIELD 32A: VALUE DATE – USD- AMOUNT
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FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)
BKTRUS33XXX
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY
AMERICAS, NEW YORK
60 WALL STREET
UNITED STATES
FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD,
NEMANJINA 17
SERBIA
FIELD 59:
(BENEFICIARY)
/RS35908500103019323073
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR
POP LUKINA7-9
BEOGRAD
FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку
јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка
комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чланова 138-167.
Закона.

27. Обавештење о закључењу уговора
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен
уговор у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права, а
може и пре истека наведеног рока, ако су испуњени услови из члана 112. став 2. Закона о
јавним набавкама.
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. ЗЈН).
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Образац бр. 7
VII
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од ____.____. 20___. године за јавну набавку добара –
набавка књига за библиотеку, ЈНМВ бр. Д05-2015.
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име или
скраћени назив
Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број (ПИБ)
Име особе за контакт
Електронска адреса понуђача
(е-mail)
Телефон
Телефакс
Број текућег рачуна понуђача и
назив банке
Лице овлашћено за потписивање
уговора
Потпис овлашћеног лица
М.П.
_____________________________
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
1. ________________
2. ________________
3. ________________
[навести назив и седиште свих подизвођача]

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
1. ________________
2. ________________
3. ________________
[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди]

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
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:
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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:
Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се
попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
1)

Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:

2)

Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они
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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.
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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Образац бр. 8
ОПИС ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке књига ЈНМВ број Д05-2015

Предмет јавне набавке је набавка књига за потребе библиотеке Филозофског факултета у Нишу обликована у 2
(две) партије.

I Партија – СТРАНЕ КЊИГЕ
Ред.
број

Назив књиге

Јед.
мере

Количи
на

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

Цена по ком.
(без ПДВ-а)

Handbook of the Psychology of Aging / edited by K.
1.

Warner Schaie and Sherry L. Willis. 7th ed. Elsevier, 2010.
ISBN-13: 978-0123808820 ISBN-10: 0123808820
Media and Convergence Management / edited by Sandra

2.

Diehl, Matthias Karmasin. Springer, 2013.
ISBN-10: 3642361625 ISBN-13: 978-3642361623
The Data Journalism Handbook / Jonathan Gray, Lucy

3.

Chambers, Liliana Bounegru. O’Reilly Media, 2012.
ISBN-13: 978-1449330064 ISBN-10: 1449330061

4.

Distribution Revolution: Conversation about the Digital
Future of Film and Television / edited by Michael Curtin,
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Цена укупно
(без ПДВ-а)

Jennifer Holt, Kevin Sanson; foreward by Kurt Sutter.
University of California Press, 2014.
ISBN-10: 0520283252 ISBN-13: 978-0520283251
Zombie Politics and Culture in the Age of Casino
Capitalism / Henry A. Giroux.
5.

Peter Lang International Academic Publishers, 2014.

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ISBN 978-1-4331-2719-9
The False Promises of the Digital Revolution: How
Computers Transform Education, Work, and International
6.

Development in Ways that are Ecologically Unsustainable
/ C. A. Bowers. Peter Lang International Academic
Publishers, 2014.
ISBN 978-1-4331-2612-3
Hybrid Identities / edited by Flocel Sabaté. Peter Lang

7.

International Academic Publishers, 2014.
ISBN 978-3-0343-1471-8
The Concept of Utopia / Ruth Levitas. Peter Lang

8.

International Academic Publishers, 2011.
ISBN 978-1-906165-33-8

9.

Bourdieu and Data Analysis: Methodological Principles
and Practice / edited by Michael Grenfell, Frederic
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Lebaron. Peter Lang International Academic Publishers,
2014.
ISBN 978-3-03430878-6
From Habits to Social Structures: Pragmatism and
10.

Contemporary Social Theory / Antti Gronow. Peter Lang
International Academic Publishers, 2011.

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ISBN 978-3-631-61574-4

11.

Social Research Methods / Alan Bryman. Oxford
University Press, 2012.
ISBN-13: 978-0199588053

12.

Handbook of the Sociology of Morality / edited by
Steven Hitlin, Stephen Vaisey. Springer, 2010.
ISBN-13: 978-1441968951
The Dynamics of Mass Communications / Joseph
Dominick. McGraw Hill, 2012.

13.
ISBN 97898814646369

14.

Handbook of Sociology of Aging / edited by Richard A.
Settersten Jr., Jacqueline L. Angel. Springer, 2011.
ISBN-13: 978-1461440956
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ком

1

16.

Questioning Gender: A Sociological Exploration /
Robert Ryle. SAGE Publications, 2014.
ISBN 9781452275864
Predicting Religion: Christian, Secular and Alternative
Futures / Edited by Grace Davie, Paul Heelas, and Linda
Woodhead. Ashgate, 2003.

ком

1

17.

ISBN: 978-0-7546-3010-4
Developing Intercultural Competence in Practice /
Michael Byram, Adam Nichols, (eds.), Multilingual
Matters, 2001.

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

15.

ISBN 978-1853595363

18.

Context and Culture in Language Teaching and Learning
/ Michael Byram, Peter Grundy (eds.), Multilingual
Matters, 2003.
ISBN 978-1853596575

19.

The SAGE Handbook of Intercultural Competence /
Darla Deardorff ed., SAGE Publications, 2009.
ISBN 978-1412960458

20.

New World Orders in Contemporary Children's
Literature: Utopian Transformations / C. Bradford, K.
Mallan, J. Stephens, R. McCallum, Palgrave Macmillan,
2011.
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ISBN 978-0230308565

21.

Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences /
Howard Gardner, Basic Books, 2011.

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ISBN 978-0465024339
22.

23.

Teaching English as a Foreign or Second Language: A
Self-Development and Methodology Guide / J. G.
Gebhard, Michigan University Press, 2006
Pragmatics of Computer-Mediated Communication / S.
Herring, D. Stein, T. Virtanen (eds.), Mouton de Gruyter,
2013.
ISBN 978-3111738635

24.

Foundations of Violence (Death and the Displacement of
Beauty) / Grace M. Jantzen, Routledge, 2004.
ISBN 978-0415290333

25.

Demand the Impossible: Science Fiction and the Utopian
Imagination / Tom Moylan, Peter Lang International
Academic Publishers, 2014.
ISBN 978-3034307529

26.

Folk Linguistics / N. Niedzielski, D. Preston, Mouton de
Gruyter, 2003.
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ISBN 978-3110175547

27.

Qualitative Research & Evaluation Methods / Michael Q.
Patton, Sage Publications, 2014.

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ISBN 9781412972123

28.

Mind, Language And Society: Philosophy In The Real
World (Masterminds) / J. R. Searle, Basic Books, 1999.
ISBN 978-0465045211

29.

Intercultural Interaction: A Multidisciplinary Approach
to Intercultural Communication (Research and Practice in
Applied Linguistics) / Spencer-Oatey H., Franklin P. (eds.),
Palgrave Macmillan.
ISBN 978-1403986313

30.

Cognitive Poetics: An Introduction / Peter Stockwell,
Routledge, 2002.
ISBN 978-0415258951

31.

Linguistic Categorization: Prototypes in Linguistic
Theory / John R. Taylor, Oxford University Press, 2010.
ISBN 9780199266647

32.

Understanding Intercultural Communication / Stella
Ting-Toomey, Leeva C. Chung, Oxford University Press,
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2011.
ISBN 978-0199739790
Non-Native Prosody: Phonetic Description and Teaching
Practice
/ J. Trouvain, U. Gut (eds.), Mouton de Gruyter,
33.
2007.

ком

1

ком

1

ком

3

ком

2

ком

1

ком

1

ISBN 978-3110195248
Monstrosities: Bodies And British Romanticism / Paul
34. Youngquist, Univ Of Minnesota Press, 2003.
ISBN 978-0816639809
Semantics / John I. Saeed. 3rd ed. Wiley-Blackwell,
35. 2008.
ISBN-13: 978-1405156394 ISBN-10: 1405156392
Semantics / Frank R. Palmer, Cambridge University
36. Press, 1981.
ISBN 978-0521283762
Teorija međunarodne politike / Hans J. Morgentau. 37. Podgorica : CID, 2014.
ISBN 978-86-495-0459-2
38.

Spisi o umetnosti / Martin Hajdeger. - Podgorica : CID,
2014.
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ISBN 978-86-495-0455-4
Knjiga naputaka i opasaka / Avicena. – Zagreb : Demetra,
39. 2000.

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

kom

1

kom

1

kom

1

ISBN 953-6093-69-3
40.

Koncepcija buddhističke nirvane / Fjodor Ščerbatski. –
Zagreb : Demetra, 2004. ISBN 9532250441
Ljubav i pedagogija / Miguel de Unamuno. – Zagreb :

41. Demetra, 2004.
ISBN 9532250484
Odnosi među ljudima / Steve Duck. - Jastrebarsko :
42. Naklada Slap, 2014.
ISBN 978-953-191-777-3
Grammaire critique du français / M. Wilmet. Bruxelles,
43. Éditions Duculot, 2010.
ISBN 9782801116104
Phonologie, variation et accents du français / J. Durand, B.
44. Laks, C. Lyche (ed.). Paris, Hermès, 2009.
ISBN-10: 2746221071 ISBN-13: 978-2746221079
45.

La variation sociale en français / F. Gadet. Paris, Ophtys,
2007.
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ISBN-13: 978-2746221079 ISBN-13: 978-2708011540
La locution entre langue et usage / Baltar-Martins, Paris,
46. ENS Éditions, 2011.

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

ISBN-10: 2902126433 ISBN-13: 978-2902126439
La littérature, pour quoi faire? / A. Compagnon. Paris,
47. Collège de France / Fayard, 2011.
ISBN-10: 221363288X ISBN-13: 978-2213632889
Didactique du FLE et de l’interculturel: littérature,
48. biographie langagière et médias / L. Colles. Louvain, 2007.
ISBN 10: 2930342854 ISBN 13 9782930342856
Le jeu en classe de langue / H. Silva. Paris, CLE
International, 2008.
49.

ISBN-10: 209035349X ISBN-13: 978-2090353495

Jouer, communiquer, apprendre / F. Weiss. Paris, Hachette,
50. 2002.
ISBN-10: 2011552052 ISBN-13: 978-2011552051
Mille ans de langue française, histoire d’une passion. I. Des
51. origins au français moderne, II. Nouveaux destins / A. Rey.
Edition Perrin, 2007 / 2011.
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Enseigner une langue à des fins professionnelles / F.
52. Mourlhon-Dallies. Paris, Les editions Didier, 2008.

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

ISBN-10: 2278062719 ISBN-13: 978-2278062713
Dire Presque la même chose. Expériences de traduction /
53. U. Eco. Paris, Edition Grasset & Fasquelle, 2006.
ISBN-10: 224665971X ISBN-13: 978-2246659716
Introduction à la traductologie. Penser la traduction: hier,
aujourd’hui, demain / M. Guidère. Bruxelles, Groupe de
54.

Boeck, 2010.
ISBN-10: 2804130584 ISBN-13: 978-2804130589
Outils pour une traduction postcoloniale / M. Suchet. Paris,

55. Editions des archives contemporaines, 2009.
ISBN-10: 2813000116 ISBN-13: 978-2813000118
Est-il je? Roman autobiographique et autofiction / P.
56. Gasparini. Paris, Seuil, 2004.
ISBN-10: 2020589338 ISBN-13: 978-2020589338
Littératures

intimes.

Les

expressions

du

moi,

de

l’autobiographie à l’autofiction / S. Hubier. Paris, Armand
57.

Colin, 2003.
ISBN-10: 2200263333 ISBN-13: 978-2200263331
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Tourisme.com / S. Corbeau et al. Paris, CLE International,
58. 2004.

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

ISBN-10: 2090380446 ISBN-13: 978-2090380446
Le Français du tourisme / A.-M. Calmy. Paris, Hachette,
59. 2004.
ISBN-10: 2011552265 ISBN-13: 978-2011552266
Le Français du monde du travail / E. Cloose. Grenoble,
60. PUG, 2004.
ISBN-10: 2706120460 ISBN-13: 978-2706120466
Affaires.com / J.-L. Penfornis. Paris, CLE International,
61. 2013. (+ DVD Rom)
ISBN-10: 2090380411 ISBN-13: 978-2090380415
Le Français juridique / M. Soignet. Paris, Hachette, 2003.
62.

ISBN-10: 2011552001 ISBN-13: 978-2011552006
Sciences-techniques.com / Z. Lahmidi. Paris, CLE

63. International, 2005.
ISBN-10: 3125294037 ISBN-13: 978-3125294035
64.

Rete. Primo Approccio, Parte A / M. Mezzardi, P. Balboni.
Perugia, Guerra Edizioni, 2004.
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ISBN-10: 8877156902 ISBN-13: 978-8877156907
La prova orale 1 (manuale di conversazione, livello
65. elementare-intermedio) / T. Marin. Edilingua, Atene, 2000.

kom

1

kom

1

ISBN-10: 3125235685 ISBN-13: 978-3125235687
Entra in gioco! Strategie per apprendre piacevolmente
66.

l’italiano / P. R. Kholousi, F. Minciarelli, F. Sorcetti.
Perugia, Guerra Edizioni.
ISBN-10: 8877155922 ISBN-13: 978-8877155924

ЦЕНА УКУПНО (без ПДВ-а): __________________ динара
Износ ПДВ-а: __________________ динара
ЦЕНА УКУПНО (са ПДВ-ом): __________________ динара
Напомена: Понуда треба да буде комплетна тј. са ценама и износима за све ставке које су наведене у табели. У
супротном, понуда ће бити одбијена као непотпуна и неприхватљива.

1) РОК ИСПОРУКЕ КЊИГА:
Рок испоруке је _______ (словима:____________________) дана од дана достављања наруџбенице.
2) РОК ПЛАЋАЊА:
Од понуђача се тражи да наведе у ком је року, изражено у данима, наручилац дужан да изврши плаћање.

______________________________________________________________________
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр. Д05-2015
- набавка књига за библиотеку / Страна 59 од 75/

Рок плаћања је _______ (словима:____________________) дана од дана достављања фактуре.
*Напомена: Понуђач ће фактурисање извршити по испоруци свих наслова и плаћање по том основу ће се извршити
након комплетне испоруке свих књига.
3) МЕСТО ИСПОРУКЕ КЊИГА – FCO (franco) Филозофски факултет у Нишу, улица Ћирила и Методија бр. 2,
Ниш.

4) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
Рок важења понуде је _____ (словима:_______________________________________) дана.
(Напомена: Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда).

Место: __________
Датум: ____.____. 20____. год.
ПОНУЂАЧ
М.П. _____________________
(потпис овлашћеног лица)
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II Партија – ДОМАЋЕ КЊИГЕ

Ред.
број

Назив књиге

Јед. мере

Количина

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

Цена по ком.
(без ПДВ-а)

Назив књиге, Аутор, Издавач књиге, Година издања,
ISBN број
Kapital u XXI veku / Toma Piketi. - Novi Sad : Akademska
1.

knjiga, 2015.
ISBN 978-86-6263-075-9
У тражењу новог : индивидуализам и либерални дух у

2.

српској култури : (1894-1914) / Леон Којен. - Београд :
Чигоја штампа, 2015.
ISBN 978-86-531-0134-3
Медиjасфера у загрљају Великог Брата / Александра

3.

Ђурић. - Београд : Чигоја штампа, 2015.
ISBN 978-86-531-0121-3
Светогорска баштина : манастир Хиландар и стара

4.

српска књижевност / Ирена Шпадијер. - Београд : Чигоја
штампа, 2014.
ISBN 978-86-531-0113-8
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Цена укупно
(без ПДВ-а)

Razumevanje i nesporazumi / Zorica Tomić. - Beograd :
5.

Čigoja štampa, 2014.

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ISBN 978-86-531-0106-0
Savremeni radio sa praktikumom radio novinarstva /
6.

Aleksandra Ugrinić, Rade Veljanovski. - Beograd : Fakultet
političkih nauka : Čigoja, 2014.
ISBN 978-86-531-0107-7
Reinstitucionalizacija visokog obrazovanja na Zapadnom
Balkanu : međusobno delovanje evropskih ideja, domaćih

7.

politika i institucionalnih praksi / Jelena Branković ... [at
al.]. - Beograd : Čigoja štampa, 2014.
ISBN 978-86-84031-79-4
Smrt Lolite, rađanje Lilit: ogled o adolescentnoj ženskoj

8.

seksualnosti / Leposava Kron, Olivera Pavićević. - Beograd :
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2015.
ISBN 978-86-83287-80-2
Spinoza i problem izraza / Žil Delez. - Beograd : Fedon,

9.

2014.
ISBN 978-86-86525-59-8

10.

Jung i priča o našem dobu / Lorens van der Post. - Beograd :
Fedon, 2014.
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ISBN 978-86-86525-58-1
Из историје филозофије / Владимир Соловјов. - Сремски
11.

Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана
Стојановића, 2015.

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ISBN 978-86-7543-302-6
Bihevioralne zavisnosti u Srbiji / Borislav Đukanović,
12.

Jasmina Knežević-Tasić. - Novi Sad ; Sremski Karlovci :
Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2015.
ISBN 978-86-7543-301-9
Меморија текста / Слободан Грубачић. - Сремски

13.

Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана
Стојановића, 2015.
ISBN 978-86-7543-294-4
Изабрана дела / Михаил Јурјевич Љермонтов. - Сремски

14.

Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана
Стојановића, 2014.
ISBN 978-86-7543-299-9
Tehnologije sopstva : spisi o poznoj antici i ranom

15.

hrišćanstvu / Mišel Fuko. - Loznica : Karpos, 2014.
ISBN 978-86-85941-99-3

16.

Mali džepni panteon / Alen Badiju . - Loznica : Karpos,
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2014.
ISBN 978-86-85941-97-9
Građa za Leksikon pisaca Jugoslavije. Tom 5, O. - Novi Sad
17.

: Matica srpska, 2010.

ком

1

ком

1

ком

2

ком

1

ком

1

ком

1

ISBN 978-86-7946-077-6
Građa za Leksikon pisaca Jugoslavije. Tom 6, P. - Novi Sad
18.

: Matica srpska, 2014.
ISBN 978-86-7946-122-3
Историја дубровачке књижевности / Злата Бојовић. -

19.

Београд : Српска књижевна задруга, 2014.
ISBN 978-86-379-1269-9
Речник пиротског говора. Том 1-2 / Драгољуб Златковић.

20.

- Београд : Службени гласник, 2014.
ISBN 978-86-519-1852-3
Српске новине - хоризонти културе Србије XIX века /

21.

Предраг Пејчић. - Београд : Службени гласник, 2014.
ISBN 978-86-519-1879-0
Doba održivog razvoja / Džefri D. Saks. - Beograd : Centar

22.

za međunarodnu saradnju i održivi razvoj CIRSD : Službeni
glasnik, 2014.
ISBN 978-86-519-1871-4
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Мржње, ратови, демони хришћанског света / Дарко
23.

Гавриловић. - Београд : Службени гласник, 2014.

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ISBN 978-86-519-1842-4
Историја социолошке мисли у земљама централне и
24.

источне Европе / Зинаида Т. Голенкова, Николај П.
Нарбут. - Београд : Завод за уџбенике, 2015.
ISBN 978-86-17-18907-3

25.

26.

Адам Смит и модерна социологија / Албион В. Смол . Сомбор : Градска библиотека "Карло Бијелицки", 2014.
ISBN 978-86-81749-58-6
Српска краљица Јелена између римокатоличанства и
православља / Мирослав Поповић. - Београд :
Православни богословски факултет Универзитета,
Институт за теолошка истраживања, 2010.

27.

ISBN 978-86-7405-072-9
Лексикон образовних термина / [уредник Петар
Пијановић. - Београд : Учитељски факултет, 2014.
ISBN 978-86-7849-202-0

28.

Standardi za razvoj i učenje dece ranih uzrasta u Srbiji /
urednik Aleksandar Baucal. - Beograd : Institut za
psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta : UNICEF,
2012.
ISBN 978-86-86563-31-6
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ЦЕНА УКУПНО (без ПДВ-а): __________________ динара
Износ ПДВ-а: __________________ динара
ЦЕНА УКУПНО (са ПДВ-ом): __________________ динара
Напомена: Понуда треба да буде комплетна тј. са ценама и износима за све ставке које су наведене у табели. У
супротном, понуда ће бити одбијена као непотпуна и неприхватљива.

1) РОК ИСПОРУКЕ КЊИГА:
Рок испоруке је _______ (словима:____________________) дана од дана достављања наруџбенице.
2) РОК ПЛАЋАЊА:
Од понуђача се тражи да наведе у ком је року, изражено у данима, наручилац дужан да изврши плаћање.
Рок плаћања је _______ (словима:____________________) дана од дана достављања фактуре.
*Напомена: Понуђач ће фактурисање извршити по испоруци свих наслова и плаћање по том основу ће се извршити
након комплетне испоруке свих књига.
3) МЕСТО ИСПОРУКЕ КЊИГА – FCO (franco) Филозофски факултет у Нишу, улица Ћирила и Методија бр. 2,
Ниш.
4) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
Рок важења понуде је _____ (словима:_______________________________________) дана.
(Напомена: Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда).

______________________________________________________________________
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр. Д05-2015
- набавка књига за библиотеку / Страна 66 од 75/

Место: __________
Датум: ____.____. 20____. год.
ПОНУЂАЧ
М.П. _____________________
(потпис овлашћеног лица)
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VIII

МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом (на начин да попуни празна
поља и парафира сваку страну модела уговора) чиме потврђује да прихвата елементе модела
уговора
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Образац бр. 9

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
Улица Ћирила и Методија број 2.
18000 Ниш
Број: _________
Датум: ___.___.20___. године

МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци мале вредности добара – набавка књига за библиотеку

Сачињен у Нишу, између:
1)

ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ, улица Ћирила и Методија бр. 2,
ПИБ: 100664758, МБ: 07174730, текући рачун 840-1818660-10 отворен код
Управе за трезор, кога заступа проф. др Горан Максимовић, декан (у даљем
тексту: НАРУЧИЛАЦ) и

2)

ДОБАВЉАЧ:___________________________________из______________кога
заступа _________________________________ (у даљем тексту: ПОНУЂАЧ).

Уговорне стране споразумеле су се даље како следи:
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Одлуком наручиоца бр. 180/2-01 од 26.05.2015. године покренут поступак
јавне набавке мале вредности добара – набавка књига за библиотеку;
- да је Понуђач доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под
бројем_________дана ___.____.20___. године, која чини саставни део овог уговора;
- да је Наручилац донео Одлуку број ________ од ___.____.20___. године којом се
понуда понуђача за Партију бр. ___ прихвата као најповољнија.
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка књига за библиотеку, у свему према понуди
Наручиоца и условима и захтевима из конкурсне документације који чине саставни део овог
уговора.
Извршење уговора о јавној набавци вршиће се максимално до износа средстава
који је одређен за ове намене у Финансијском плану и Плану набавки наручиоца.
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У складу са чланом 7. став 2. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе
расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора
који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. гласник РС“, бр. 21/2014
од 22.02.2014. год.) обавезе које по овом уговору доспевају у наредној буџетској години биће
реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској
години.
Члан 3.
Понуђач гарантује и обавезује се да обезбеди све књиге за библиотеку које су
предмет ове набавке, коју је понуђач специфицирао у понуди, односно за којом се накнадно
појави потреба код Наручиоца.
Уговорне стране су сагласне да се цена књига, који је предмет набавке по овом
уговору, одређује на основу понуде коју је Извршилац посла као понуђач доставио у
поступку јавне набавке мале вредности.
Цене из понуде остају фиксне за време трајања уговорног периода и не могу се
мењати.
Понуђач се обавезује да испоруку књига врши FCO (franco) Филозофски факултет
у Нишу, улица Ћирила и Методија бр. 2, Ниш, а у свему сагласно понуди са којом је
учествовао у поступку јавне набавке.
Цена за испоруку књига за Партију бр. 1. износи ____________ динара без ПДВ-а,
односно _____________ динара са ПДВ-ом.
Цена за испоруку књига за Партију бр. 2. износи ____________ динара без ПДВ-а,
односно _____________ динара са ПДВ-ом.
Члaн 4.
Понуђач се обавезује да књиге из спецификације испоручи у року који је навео у
понуди, односно у року од ______ (словима:____________________) (биће преузето из
понуде) дана од дана наручивања.
Ако Понуђач не испоручи добра до рока одређеног претходним ставом овог
Уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну од 0,2% од уговорене цене за сваки дан
закашњења.
Приликом исплате Наручилац ће умањити износ на рачуну у случају кашњења
испоруке за износ уговорене казне дефинисане ставом 1. овог члана или упутити налог да му
извршилац посла уплати износ у висини уговорне казне.
За умањење износа рачуна из наведеног разлога Наручилац није обавезан да
тражи сагласност Понуђача, али је дужан да га у року од 8 (осам) дана писмено обавести о
разлозима извршеног умањења.
Уколико постоје објективне потешкоће у испоруци које не зависе од понуђача,
понуђач је обавезан да одмах по сазнању за ове околности обавести наручиоца.
Члан 5.
Наручилац ће плаћање за комплетно испоручене књиге извршити по
испостављеном рачуну Понуђача, уплатом на текући рачун понуђача, у року од _____ (биће
преузето из понуде) (словима:________________) дана од дана пријема фактуре.
Члан 6.
Уколико је примерак књиге оштећен односно коришћен, има какав други
недостатак или не задовољава техничке карактеристике наведене у понуди, односно у
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конкретној поруџбини, или није фактурисан по цени из понуде, Наручилац га може вратити
понуђачу у року од 8 (осам) дана по испоруци, тако што ће Понуђача писмено обавестити и
обавезати да преузме неодговарајуће примерке о трошку понуђача.
Понуђач се обавезује да у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 15
(петнаест) дана од дана пријема рекламације испоручи други примерак без недостатака.
Уколико тако не поступи понуђач не остварује право на наплату цене коштања књиге,
односно дужан је да у истом року врати износ уплаћене цене коштања књиге односно
сразмеран његов део и накнади износ штете, а пре свега увећан до износа набавке књиге у
датом моменту код другог понуђача ког је дужан да пронађе и наручиоцу предложи понуђач
из овог уговора.
Понуђач преузима пуну одговорност за редовност испоруке објављених
поручених књига и дужан је да о свом трошку води евиденцију и о томе благовремено, у
циљу испоруке недостајућих примерака, обавести издаваче, те да о евиденцији и предузетим
повезаним радњама по потреби обавештава наручиоца.
Члан 7.
Понуђач гарантује да је овлашћен за дистрибуцију књига на територији
Републике Србије, да поседује сва права неопходна за обезбеђивање дистрибуције књига за
библиотеку из понуде, да поштује све домаће, стране и међународне прописе из области
ауторских и сродних права у вези са дистрибуцијом књига за библиотеку из понуде, те да у
свему послује у сагласности са прописима који важе у Републици Србији, а односе се на
ауторска и друга права, као и пореске и друге обавезе у вези са дистрибуцијом књига за
библиотеку из понуде.
Члан 8.
Уговор о јавној набавци књига се закључује на период до коначне испоруке
књига.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 9.
Уколико Понуђач не испуни уговор (не отклони недостатке уочене код књига, не
испоручи тражене књиге или на други начин повреди одредбе овог уговора) Наручилац има
право да захтева снижење цене, повраћај уплаћене цене и накнаду штете или раскине уговор
о чему писмено обавештава Понуђача.
Наручилац може раскинути уговор и без остављеног накнадног рока ако га је
Понуђач обавестио да неће испунити уговор, односно када је очигледно да Понуђач неће
моћи да испуни уговор ни у накнадном остављеном року.
Уговор се може раскинути и пре уговореног рока у случају поступка ликвидације,
стечаја или принудног поравнања Понуђача.
Уговор се може раскинути и у случају неблаговременог измирења уговорних
обавеза од стране Наручиоца.
Уговорне стране су се споразумеле да у случају наступања околности које не
зависе од воље уговорних страна и које отежавају испуњење уговорних обавеза, Уговор могу
раскинути уз претходно писмено обавештавање друге уговорне стране.
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу
уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 30 (тридесет) дана од дана
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пријема писменог обавештења о раскиду Уговора.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису регулисани
овим уговором непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове решавати споразумно, у
духу добре пословне сарадње, у супротном уговорају месну надлежност стварно надлежног
суда у Нишу.
Члан 12.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака од којих по 2 (два)
примерка задржава свака уговорна страна.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
Саставни део овог Уговора чине:
- понуда понуђача број __________ од ___. ___ 20___.године.
- конкурсна документација ЈНМВ бр. Д05-2015

ПОНУЂАЧ
________________________

НАРУЧИЛАЦ
М.П.

М.П. ___________________________
Декан
Проф. др Горан Максимовић
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Образац бр. 10
IX
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ___________________________,
у поступку јавне набавке добара – набавка књига за библиотеку ЈНМВ бр. Д05-2015,
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
РЕД.
БРОЈ

ИЗНОС ТРОШКОВА У
ДИНАРИМА

НАЗИВ ТРОШКОВА

УКУПНО:
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама понуђачу
надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком
спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.
*Напомена: Попуњавање, потписивање и печатирање овог обрасца није обавезно.

Место: ___________________
Датум: ____.____. 20____. год.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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Образац бр. 11
X
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 124/2012), понуђач ____________________________ (назив
понуђача) даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара – набавка књига за библиотеку ЈНМВ бр. Д05-2015, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место: ___________________
Датум: ____.____. 20____. год.

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Објашњење: Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени образац
Изјаве фотокопира у довољном броју примерака, попуни и потпише за сваког члана групе
понуђача.

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач,
односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу
закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
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Образац бр. 12
XI
ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊА
ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

________________________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из _____________________ ул. _____________________________________________________
број л.к. ____________________ ПУ______________________________овлашћује се да у име
________________________________________________________________________________
(назив понуђача/носиоца групе понуђача)
из ________________, може да учествује у поступку јавне набавке добара – набавка књига за

библиотеку ЈНМВ бр. Д05-2015.
Пуномоћник има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања
понуда.
Овлашћење мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране
овлашћеног лица понуђача. Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и
у друге сврхе се не може користити.

Место: ___________________
Датум: ____.____. 20____. год.
ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)

______________________________________________________________________
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