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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015, 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. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара ЈНМВ
бр. Д04-2016 (бр. 207/2-01 од 21.06.2016. године) и Решења о образовању комисије за јавну
набавку добара ЈНМВ бр. Д04-2016 (бр. 207/3-01 од 21.06.2016. године), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку мале вредности добара – набавка књига за библиотеку
ЈНМВ бр. Д04-2016

Конкурсна документација садржи:
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ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
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I
OПШТИ
ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке ЈНМВ бр. Д04-2016 су добра – набавка књига за библиотеку
Факултета.
Назив и ознака из општег речника набавке:
22113000 – књиге за библиотеку

2. Партије
Предметна јавна набавка је обликована у 2 (две) партије:
1) стране књиге (ОРН: 22113000 – књиге за библиотеку)
2) домаће књиге (ОРН: 22113000 – књиге за библиотеку)

3. Циљ поступка
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци са
најповољнијим понуђачем на период од годину дана.
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II
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.

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, Аутор, Издавач књиге, Година издања, ISBN број

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

koм

1

ком

1

ком

1

Analyser les discours institutionnels / Alice Krieg-Planque. Armand
1.

Colin, 2012.
ISBN-10: 2200278624 ISBN-13: 978-2200278625

2.

3.

Analyser le discours de presse / RoselyneRingoot. Armand Colin, 2014.
ISBN-10: 2200288549 ISBN-13: 978-2200288549
Precis de pragmatique / Georges-Elia Sarfati. Nathan Universite, 2002.
ISBN-10: 2091910589 ISBN-13: 978-2091910581
Dictionnaire de pragmatique / J. Longhi, G. E. Sarfati, ArmandColin,

4.

2012.
ISBN-10: 2200268750 ISBN-13: 978-2200268756

5.

L’argumentationdans le discours / Ruth Amossy. Armand Colin, 2016.
ISBN-10: 2200614667 ISBN-13: 978-2200614669
Analyse du discours et de proverbes chez Balzac / F. N. Domingez.

6.

Edition L’Harmattan, 2000.
ISBN-10: 2738490018 ISBN-13: 978-2738490018

7.

Precis de psycholinguistique / Jean Caron. Presses Universitaires de
France – PUF, 2008.
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ISBN-10: 2130564992 ISBN-13: 978-2130564997
Dictionnaire d’analyse du discours / P. Charadeau, D. Maingueneau.
8.

Seuil, 2002.

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ISBN-10: 2020378450 ISBN-13: 978-2020378451
Initiation a la linguistique francaise / Sandrine Zufferey, Jacques
9.

Moeschler. Armand Colin, 2015.
ISBN-10: 2200601786 ISBN-13: 978-2200601782
La locution entre lexique, syntaxe et pragmatique / Pierre Lafon.

10. Klincksieck, 2000.
ISBN-10: 2252031174 ISBN-13: 978-2252031179
Signe, mot et locution entre langue et discours: de Gustave Guillaume a
11. ses successeurs / Francis Tollis. Editions Lambert-Lucas, 2008.
ISBN-10: 2915806802 ISBN-13: 978-2915806809
Francais Acadien des Iles de la Madeleine: Etude de la Variation
12. Phonetique / Anika Falkert. L’Harmattan, 2010.
ISBN-10: 2296117309 ISBN-13: 978-2296117303
Aventure et mesaventures des langues de France / Henriette Walter.
13. Honore Champion, 2012.
ISBN-10: 2745323393 ISBN-13: 978-2745323392
La litterature francaise au present / Bruno Vercier, Dominique Viart.
14. Bordas, 2008.
ISBN-10: 2047309476 ISBN-13: 978-2047309476
L’Autobiographie / Jacques Lecarme, Eliane Lecarme-Tabone. Armand
15. Colin, 2015.
ISBN-10: 2200600658 ISBN-13: 978-2200600655
Introduction aux grandes theories du theatre / Jean-Jacques Roubine,
16. Jean-Pierre Ryngaert. Armand Colin, 2014.
ISBN-10: 2200340567 ISBN-13: 978-2200340568
17. Le Pacte autobiographique 2: Signes de vie / Philippe Lejeune. Seuil,
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2005.
ISBN-10: 2020787725 ISBN-13: 978-2020787727
Une histoire breve de la litterature francaise: Moyen Age et Renaissance
18. / Alain Viala. PUF, 2014.

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ISBN-10: 2130628303 ISBN-13: 978-2130628309
Bienvenue au Moyen Age / Michel Zink. Editions des Equateurs /
19. France Inter, 2015.
ISBN-10: 2849903752 ISBN-13: 978-2849903759
La linguistique cognitive / sous la direction de Catherine Fuch. Ophrys,
20. 2004.
ISBN-10: 2708010352 ISBN-13: 978-2708010352
The History of Luminous Motion / Scott Bradfield. Calamari Press,
21. 2013.
ISBN-10: 0983163324 ISBN-13: 978-0983163329
La grammaire, 1. Phonologie, morphologie, lexicologie / Joelle Gardes22. Tamine. Armand Colin, 2010.
ISBN-10: 2200347049 ISBN-13: 978-2200347048
23.

La grammaire, 2. Syntaxe / Joelle Gardes-Tamine. Armand Colin, 2010.
ISBN-10: 2200250037 ISBN-13: 978-2200250034
La phrase complexe: Les subordinations / D. Leeman. De Boeck-

24. Duculot, 2002.
ISBN-10: 2801113174 ISBN-13: 978-2801113172
25.

La syntaxe du Francais / Olivier Soutet. PUF, Edition Quesais-je?, 2012.
ISBN-10: 2130607411 ISBN-13: 978-2130607410
Le subjonctif en Francais / Olivier Soutet. Ophrys, Collection Essentiel,

26. 2002.
ISBN-10: 2708009591 ISBN-13: 978-2708009592
27.

Introduction a la linguistique contemporaine / A. Auchlin, J. Moeschler.
Armand Colin, Collection Cursus, 2014.

______________________________________________________________________
Конкурсна документација ЈНМВ бр. Д04-2016 – набавка књига за библиотеку
/ Страна 7 од 73/

ISBN-10: 2200286104 ISBN-13: 978-2200286101
Manuel d’analyse linguistique – Approche semantico-syntaxique du
28. lexique / Gaston Gross. Presses Universitaires du Septentrion, 2012.

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ISBN-10: 2757403974 ISBN-13: 978-2757403976
La phrase complexe: De l’analyse logique a l’analyse structurale / Anne29. Marie Garagnon, Frederic Calas. Hachette, Collection Ancrages, 2002.
ISBN-10: 2011454336 ISBN-13: 978-2011454331
Syntaxe du Francais / Dominique Maingueneau. Hachette Superieur,
30. 2007.
ISBN-10: 2011457203 ISBN-13: 978-2011457202
Etudes semantiques et pragmatiques sur le temps, l’aspect et la modalite
31.

/ eds. L. de Saussure, J. Moeschler, G. Puskas. Edition Rodopi B. V.,
Collection Cahier Chronos, 2007.
ISBN-10: 9042023082 ISBN-13: 978-9042023086

32.

Objectif diplomatie 2: B1/B2 – Le Francais des relations europeennes et
internationales / Michel Soignet. Hachette, 2010.
Introduction a l’intertextualite / Nathalie Piegay-Gros. Dunod,

33. Collection Lettres Sup., 2003.
ISBN-10: 210002812X ISBN-13: 978-2100028122
Cambridge IELTS 8: Self Study Pack (Student’s Book with Answers
34.

and Audio CDs (2), Official Examination Papers from University of
Cambridge ESOL Examinations. CUP, 2011.
ISBN-13: 9780521173803
Cambridge Certificate in Advanced Englis 1 for updated exam Self-

35.

study Pack: Official Examination papers from University of Cambridge
ESOL Examinations (CAE Practice Tests). CUP, 2008.
ISBN-10: 0521714435 ISBN-13: 978-0521714433
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II Партија – ДОМАЋЕ КЊИГЕ

Ред.
број
1.

2.

Назив књиге, Аутор, Издавач књиге, Година издања, ISBN број
Erotski fenomen:šestmeditacija / Žan-Lik Marion. - Novi Sad: Akademska
knjiga, 2015.
ISBN 978-86-6263-102-2
Spasavanje medija: kapitalizam, participativno finansiranje i demokratija /
Žilija Kaže. - Novi Sad: Akademska knjiga, 2015.
ISBN 978-86-6263-101-5

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

1

3.

Istraživanje moralnih načela / DejvidHjum. - Beograd: Albatros plus, 2015.
ISBN 978-86-6081-206-5

ком

1

4.

Ведрине и сете Бранка Ћопића: зборник / приредио Михајло Пантић.
Библиотека града Београда, 2015.
ISBN 978-86-7191-266-2

ком

1

5.

Jezici u potkrovlju / Ranko Bugarski. – Beograd: Biblioteka XX vek, 2016.
ISBN 978-86-7562-130-0

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

10. E-biblioteka / Vesna Injac Malbaša. - Beograd : Clio, 2016.
ISBN 978-86-909677-2-8

ком

1

11. Kako motivisati učenike da uče / Džere Brof. – Beograd : Clio, 2015.
ISBN 978-86-7102-507-2

ком

1

6.

7.

8.

9.

Druga Rusija: kritička misao u savremenoj Rusiji / Milan Subotić (ur.). Beograd : Biblioteka XX vek: Knjižara Krug, 2015.
ISBN 978-86-7562-128-7
Jirgen Habermas / Rolf Vigershaus. - Beograd: Biblioteka XX vek: Krug,
2015.
ISBN 978-86-7562-129-4
Granična ličnost i njena različita lica: šta su poremećaji ličnosti? / Mirjana
Divac Jovanović i Dragan Švrakić. - Beograd : Clio, 2016.
ISBN 978-86-7102-519-5
Monopol na istinu: partija, kultura i cenzura u Srbiji šezdesetih i
sedamdesetih godina XX veka / Radina Vučetić. - Beograd : Clio, 2016.
ISBN 978-86-7102-518-8
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Историја Румунâ / Овидију Печикан. – Бања Лука: Бесједа; Београд:
12. Clio, 2015.
ISBN 978-86-7102-508-9
Ogledanje moći: razgovori sa političarima sveta / Hari Štajner. – Beograd:
13. Clio, 2015.
ISBN 978-86-7102-502-7
14. Pripovedane Upanišade / Vinајак Hari Date. – Beograd : Clio, 2015.
ISBN 978-86-7102-506-5
Socijalna ekonomija: pojam i praksa u Srbiji / Slobodan Cvejić. - Beograd:
15. Čigojaštampa, 2016.
ISBN 978-86-531-0224-1
Постконфликтно друштво и свакодневица жена / ИванаМиловановић. 16.
Београд: Чигојаштампа, 2016.
ISBN 978-86-531-0214-2
Nasilje nad filozofijom / Dragan Pavlovici Slobodan Žunjić. - Paris:
17.
Dialogue; Beograd: Čigoja štampa, 2016.
ISBN 978-86-531-0210-4
18.

19.

20.

21.

22.

Filip II / Manuel Fernandez Alvarez. - Beograd: Čigoja štampa, 2016.
ISBN 978-86-531-0171-8
Mašina za rasipanje para: pet meseci u Ministarstvu privrede / Dušan
Pavlović. - Beograd: Dan Graf, 2016.
ISBN 978-86-83517-93-0
Poslovna komunikacija = BCOM / Carol M. Lehman, Debbie D. DuFrene.
- Beograd: Data status, 2015.
ISBN 978-86-7478-133-3
Evropski feminizmi: 1700-1950 : [politička istorija] / K. Ofen. - Београд :
Evoluta, 2015.
ISBN 978-86-85957-56-7
Studije digitalnog: organologija znanja kognitivne tehnologije / [priredio]
Bernar Stigler. - Beograd: Fakultet za medije i komunikacije, 2016.
ISBN 978-86-87107-47-2

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

23.

Psihologija kundalini joge / Karl Gustav Jung. - Beograd: Fedon, 2015.
ISBN 978-86-86525-72-7

ком

1

24.

Svrgavanje pobedonosne zveri / Đordano Bruno. – Beograd: Fedon, 2015.
ISBN 978-86-86525-61-1

ком

1
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Velika majka / Erih Nojman. – Beograd: Fedon, 2015.
ISBN 978-86-86525-60-4
Vitalnost religije u (de)sekularizovanom društvu : (desekularizacija srpskog
i ruskog društva) / MirkoBlagojević. - Beograd: Institut društvenih nauka,
2015.
ISBN 978-86-7093-163-3
Sveti Srbija – izazovi razvoja i integracija / urednik Snežana Grk. Beograd : Institut društvenih nauka, 2015.
ISBN 978-86-7093-162-6
Pravo na javno okupljanje u Srbiji: stanje i perspektive / Zorica Mršević. Beograd: Institut društvenih nauka, 2015.
ISBN 978-86-7093-161-9
Žene i politika iz rodne perspektive / Lilijana Čičkarić. - Beograd: Institut
društvenih nauka, 2016.
ISBN 978-86-7093-160-2
Figura neprijatelja: preosmišljavanje srpsko-albanskihodnosa /
[uredniciAleksandarPavlović...- Beograd : Institut za filozofiju i društvenu
teoriju: Beton, 2015.
ISBN 978-86-82417-86-6
Od estetičke egzaktnosti do metaestetičkog skepticizma: studije o
savremenoj srpskoj estetici / NebojšaGrubor. - Beograd: Institut za
filozofiju, Filozofski fakultet, Univerzitet, 2015.
ISBN 978-86-88803-91-5
Siromaštvo, ruralnost, rod: istraživanje funkcionisanja sistema socijalne
zaštite u ruralnim oblastima Srbije / uredile Sanja Milutinović Bojanić,
Jelena Ćeriman, Verica Pavić Zentner. - Beograd: Centar za etiku, pravo i
primenjenu filozofiju: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2016.
ISBN 978-86-82417-96-5
Rodno vaspitanje i obrazovanje: (ne)mogući dijalog / uredile Jelena
Ćeriman i Sanja Milutinović Bojanić. - Beograd: Centar za etiku, pravo i
primenjenu filozofiju: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerziteta
u Beogradu, 2016.
ISBN 978-86-82417-95-8
Rodna ravnopravnost u Srbiji: stanje i perspektive / Sanja Ćopić. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2016.
ISBN 978-86-83287-89-5
Mnogo odgovornosti, premalo podrške: sami roditelji na Zapadnom
Balkanu / Marina Hughson. - Beograd : Institut za kriminološka i
sociološka istraživanja, 2015.
ISBN 978-86-83287-88-8
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Identitet(i) i mentalna bolest / Milana M. Ljubičić. - Beograd: Čigoja
štampa: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, 2016.
ISBN 978-86-531-0201-2
Aktivno starenje u Beogradu / Slađana M. Dragišić Labaš. - Beograd :
Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore: Institut za sociološka istraživanja,
Filozofski fakultet, 2016.
ISBN 978-86-6427-016-8
Politike roditeljstva: iskustva, diskursi, institucionalne prakse / priredila
Isidora Jarić. - Beograd: Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore: Institut
za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet, 2015.
ISBN 978-86-88803-94-6
Историја Франака / ГргурТурски. – Сремски Карловци; НовиСад:
Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2016.
ISBN 978-86-7543-317-0
Појединац и друштво на средњовековном Западу / Арон Гуревич. –
Сремски Карловци :Издавачка књижарница ЗоранаСтојановића, 2016.
ISBN 978-86-7543-313-2
Načela fonologije / N. S. Trubeckoj. – Sremski Karlovci: Izdavačka
knjižarnica Zorana Stojanovića, 2016.
ISBN 978-86-7543-307-1
Александар Поповић / приредио Јован Љуштановић. – Нови Сад :
Издавачки центар Матице српске, 2015.
ISBN 978-86-87079-85-4
Драгутин Илић / приредио Владимир Гвозден. – Нови Сад : Издавачки
центар Матице српске, 2015.
ISBN 978-86-87079-78-6
Атанасије Стојковић. Јоаким Вујић / приредила Драгана Грбић. – Нови
Сад: Издавачки центар Матице српске, 2015.
ISBN 978-86-87079-82-3
Иван В. Лалић / приредила Соња Веселиновић. – Нови Сад :
Издавачки центар Матице српске, 2015.
ISBN 978-86-87079-84-7
Данило II, Данилов ученик, Григорије Цамблак, Јефимија, Данило III,
Стефан Лазаревић, Андоније Рафаил, Константин Филозоф, Јелена
Балшић, Никон Јерусалимац / приредиоТомислав Јовановић. – Нови
Сад: Издавачки центар Матице српске, 2015.
ISBN 978-86-87079-83-0
Слободан Селенић / приредио Марко Недић. – Нови Сад: Издавачки
центар Матице српске, 2015.
ISBN 978-86-87079-81-6
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Лаза Лазаревић / приредила Снежана Милосављевић Милић. Јанко
Веселиновић / приредио Мирко Ђукић.- Нови Сад: Издавачки центар
Матице српске, 2015.
ISBN 978-86-87079-80-9
Лукијан Мушицки / приредила Мирјана Д. Стефановић. – Нови Сад :
Издавачки центар Матице српске, 2015.
ISBN 978-86-87079-79-3
Стеван Раичковић / приредио Мирослав Максимовић. – Нови Сад:
Издавачки центар Матице српске, 2015.
ISBN 978-86-87079-77-9
Васко Попа / приредио Драган Хамовић. – Нови Сад: Издавачки
центар Матице српске, 2015.
ISBN 978-86-87079-76-2
Епске народне песме / приредила Љиљана Пешикан-Љуштановић. –
Нови Сад: Издавачки центар Матице српске, 2015.
ISBN 978-86-87079-75-5
Бошко Петровић / приредио Славко Гордић. – Нови Сад: Издавачки
центар Матице српске, 2015.
ISBN 978-86-87079-74-8
Ђура Јакшић / приредио Душко Певуља. – Нови Сад: Издавачки
центар Матице српске, 2016.
ISBN978-86-87079-93-9
Јаков Игњатовић / приредила Снежана Милосављевић Милић. – Нови
Сад: Издавачки центар Матице српске, 2016.
ISBN 978-86-87079-92-2
Живојин Павловић / приредио Бојан Јовић. – Нови Сад: Издавачки
центар Матице српске, 2016.
ISBN 978-86-87079-94-6
Бранко Миљковић / приредио Радивоје Микић. – Нови Сад: Издавачки
центар Матице српске, 2016.
ISBN 978-86-87079-95-3
Сима Милутиновић Сарајлија / приредио Душан Иванић. – Нови Сад:
Издавачки центар Матице српске, 2016.
ISBN 978-86-87079-91-5
Момчило Настасијевић / приредила Биљана Мичић. – Нови Сад:
Издавачки центар Матице српске, 2016.
ISBN 978-86-87079-89-2
Јован Христић / приредила Бојана Стојановић Пантовић. – Нови Сад:
Издавачки центар Матице српске, 2016.
ISBN 978-86-87079-90-8
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61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

Нићифор Нинковић. Прота Матеја Ненадовић / приредио Милисав
Савић. – Нови Сад: Издавачки центар Матице српске, 2016.
ISBN 978-86-87079-87-8
Герасим Зелић. Викентије Ракић. Сава Мркаљ / приредили Боривој
Чалић, Исидора Поповић. – Нови Сад : Издавачки центар Матице
српске, 2016.
ISBN 978-86-87079-86-1
Миодраг Булатовић / приредио Миро Вуксановић. – Нови Сад:
Издавачки центар Матице српске, 2016.
ISBN 978-86-87079-88-5
Синтаксички и стилистички огледи / Миланка Бабић. – Београд :
Јасен, 2015.
ISBN 978-86-6293-046-0
Село у социолошком огледалу / Срђан Шљукић, Дејан Јанковић. –
Нови Сад: Mediterran publishing, 2015.
ISBN 978-86-6391-027-0
Са Црњанским у Лондону / Драган Р. Аћимовић. – Београд: Службени
гласник, 2016.
ISBN 978-86-519-0452-6
Pismo vrhovnoj vlasti i drugi kraći spisi / Mihail Bulgakov. – Beograd:
Službeniglasnik, 2016.
ISBN 978-86-519-0962-0
Јer mi tako kažemo / Noam Čomski. – Beograd :Službeni glasnik, 2016.
ISBN 978-86-519-1993-3
Strategije odrastanja: prosvećenost i reakcije / Predrag Krstić. – Beograd:
Službeni glasnik, 2016.
ISBN 978-86-519-1985-8
Sumračno svanuće / Pol Virilio, Silver Lotringer. - Beograd: Službeni
glasnik, 2015.
ISBN 978-86-519-1124-1
Rečnik božanstava i mitskih ličnosti sveta / priredili Aleksandar Bošković,
Milan Vukomanović, Zoran Jovanović. - Beograd: Službeni glasnik:
Institut društvenih nauka, 2015.
ISBN 978-86-519-1238-5
Rečnik književnih rodova i vrsta / redakcija Gžegož Gazda, Slovina
Tinecka Makovska. – Beograd: Službeni glasnik, 2015.
ISBN 978-86-519-0807-4
Срби у Хрватској и југословенска држава 1918-1929. / Софија Божић. Београд : Службени гласник, 2015.
ISBN 978-86-519-1885-1
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74.

Osnovi deliberativne demokratije / Jürg Steiner. – Beograd: Službeni
glasnik, 2015.
ISBN 978-86-519-1990-2

ком

1

75.

Пут ислама / Раде Божовић. – Београд: Службенигласник, 2015.
ISBN 978-86-519-1167-8

ком

1

76.

Filmus / Slobodan Šijan. – Beograd: Službeni glasnik, 2015.
ISBN 978-86-519-1956-8
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77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

Parsifal ili Legenda o Svetom Gralu / Kretjende Troa. – Beograd: Srpska
književna zadruga, 2009.
ISBN 978-86-379-1089-3
Lanselot ili Vitez na taljigama / Kretjen de Troa. – Beograd: Srpska
književna zadruga, 2011.
ISBN 978-86-379-1182-1
Проблеми, писци, дела. 7 / Радован Вучковић. – Београд: Свет књиге,
2015.
ISBN 978-86-7396-521-5
Књижевно дело Милоша Црњанског / Радован Вучковић. – Београд :
Свет књиге, 2015.
ISBN 978-86-7396-543-7
Филозофија образовања / Милан Узелац. - Беoград: Завод за уџбенике,
2016.
ISBN 978-86-17-19283-7
Šta je emocija? / Džerom Kejgan. - Beograd: Zavod za udžbenike, 2015.
ISBN 978-86-17-19239-4
Ljubav i mržnja / Irenaus Ajbl-Ajbesfelt. - Beograd: Zavod za udžbenike,
2015.
ISBN 978-86-17-19238-7
Невербална комуникација / ЖаркоТребјешанин, Бојан Жикић. Београд :Завод за уџбенике, 2015.
ISBN 978-86-17-19004-8

85.

Teorije kulture / Đuro Šušnjić. - Beograd: Zavod za udžbenike, 2015.
ISBN 978-86-17-19148-9

ком

1

86.

Основи српског приповедања / Михајло Пантић. – Београд: Завод за
уџбенике, 2015.
ISBN 978-86-17-19104-5
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87.

Francuski i srpski u kontaktu i kontrastu / Dragana Drobnjak. Zadužbina
Andrejević, 2011.
ISBN 978-86-7244-921-1

ком

1

88.

O književnosti / Umberto Eko. Vulkan izdavaštvo, 2015.
ISBN 978-86-10-01226-2
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1

______________________________________________________________________
Конкурсна документација ЈНМВ бр. Д04-2016 – набавка књига за библиотеку
/ Страна 16 од 73/

III
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

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за
учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој
табели, и то:

Р.бр

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1.

Да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН)

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 (чл.
75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН)

3.

Да је измирио доспеле порезе, доприносе
и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране
државе када има седиште на њеној
територији
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

ИЗЈАВА
(Образац бр. 1,2,3,4. и 5. у Конкурсној
документацији) којом којом понуђач
подизвођач/група понуђача под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из члана 75. став 1.
тачка 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом
конкурсном документацијом
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Да је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у
време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2.
ЗЈН).

4.

II) ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а
испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:
Р.бр.
1.

2.

3.

4.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
Да понуђач поседује неопходан
финансијски капацитет за ефикасно
обављање послова који су у
непосредној вези са предметом јавне
набавке;
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Да понуђач поседује неопходан
пословни капацитет за ефикасно
обављање послова који су у
непосредној вези са предметом јавне
набавке;
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
Да понуђач поседује довољан технички
капацитет за ефикасно обављање
послова који су у непосредној вези са
предметом јавне набавке;
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Да понуђач поседује довољан
кадровски капацитет за ефикасно
обављање послова који су у
непосредној вези са предметом јавне
набавке;

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

ИЗЈАВА
(Образац бр. 1, 2. и 3. у Конкурсној
документацији) којом понуђач
подизвођач/група понуђача под пуном
материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава
услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане
овом конкурсном документацијом
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5.

ДА НАД ПОНУЂАЧЕМ НИЈЕ
ПОКРЕНУТ ПОСТУПАК СТЕЧАЈА
ИЛИ ЛИКВИДАЦИЈЕ, ОДНОСНО
ПРЕТХОДНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК

ИЗЈАВА
(Образац бр. 1, 2. и 3. у Конкурсној
документацији) којом понуђач
подизвођач/група понуђача под пуном
материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава
услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане
овом конкурсном документацијом

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.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА


Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и додатних услова за
учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних
услова под редним бројем 1, 2, 3, 4 и 5 у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац бр. 1,2,3,4 и 5. у Конкурсној документацији), којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане
овом конкурсном документацијом.
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том
случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац бр. 2. у
Конкурсној документацији) потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.


Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају
заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац бр. 3. у Конкурсној документацији) мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено затражити од понуђача
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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 не достави на увид оригинал или оверену копију тражених
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
* Уколико наручилац буде захтевао, пре доношења одлуке о додели уговора, достављање
доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
(свих или појединих доказа о испуњености услова) понуђач ће бити дужан да достави:
•

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу
обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод
из регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно
извод из одговарајућег регистра.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу
обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно
лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и
кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења
за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач
има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
______________________________________________________________________
Конкурсна документација ЈНМВ бр. Д04-2016 – набавка књига за библиотеку
/ Страна 20 од 73/

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев
се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу
обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се
понуђач налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
 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.
 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно
чл. 78. ЗЈН.
 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 ((нпр. доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у
регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на
интернет страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs).
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у
изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом
те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних
органа те државе.
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Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде,
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у
којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће
дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
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Образац бр. 1
IV/1
ИЗЈАВA ПОНУЂАЧА
да понуђач _____________________________________________ из ___________________
испуњава обавезне и додатне законске услове (чл. 75. и чл. 76. ЗЈН) утврђене конкурсном
документацијом за учешће у поступку јавне набавке мале вредности добара ЈНМВ бр. Д04-2016 –
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 је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
4) да испуњава неопходан финансијски и пословни капацитет;
5) да испуњава довољан технички и кадровски капацитет;
6) 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.

Место: ___________________
Датум: ____.____. 20____. год.
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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Образац бр. 2
V/2
ИЗЈАВA ПОДИЗВОЂАЧА
да подизвођач ___________________________________ из ___________________ испуњава
обавезне законске услове (чл. 75. ЗЈН) утврђене конкурсном документацијом за учешће у поступку
јавне набавке мале вредности добара ЈНМВ бр. Д04-2016 – 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 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.

Место: ___________________
Датум: ____.____. 20____. год.
Потпис овлашћеног лица
М.П.

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
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 чл. 76. ЗЈН) утврђене конкурсном документацијом
за учешће у поступку јавне набавке мале вредности добара ЈНМВ бр. Д04-2016 – 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 је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
4) да испуњава неопходан финансијски и пословни капацитет;
5) да испуњава довољан технички и кадровски капацитет;
6) 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.

Место: ___________________
Датум: ____.____. 20____. год.
Носилац групе понуђача
М.П.

______________________________________________________________________
Конкурсна документација ЈНМВ бр. Д04-2016 – набавка књига за библиотеку
/ Страна 25 од 73/

Образац бр. 4
Члан 75. став. 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, 124/12, 14/2015 и 68/2015):

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.
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Образац бр. 5

Члан 75. став. 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, 124/12, 14/2015 и 68/2015):

ИЗЈАВА

којом понуђач/ подизвођач/ члан групе:

___________________________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)
из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује
да нема забрану обављања делатности која је снази у време подношења понуде.

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.
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V
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

1.

Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа
понуђена цена“.
Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

2.

Елементи критеријума, односно начин 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.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде
извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о
датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде
које имају једнаку најнижу понуђену цену исти рок плаћања и исти рок важења понуде.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће
називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те
папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде
на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку,
наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
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VI
ОБРАCЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Образац понуде (Образац бр. 7);
Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац бр. 8);
Образац трошкова припреме понуде (Образац бр. 9);
Образац изјаве о независној понуди (Образац бр. 10);
Образац овлашћења представника понуђача/носиоца групе понуђача (Образац бр. 11);
Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл.
75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном документацијом (Образац бр. 1);
Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац бр. 2);
Образац изјаве групе понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
- чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом (Образац бр. 3);
Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине (Образац бр. 4);
Образац изјаве да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време
поношења понуде (Образац бр. 5);
Образац изјаве о поверавању дела набавке подизвођачу у поступку набавке (Образац
бр. 6).

______________________________________________________________________
Конкурсна документација ЈНМВ бр. Д04-2016 – набавка књига за библиотеку
/ Страна 30 од 73/

Образац бр. 7
VII
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ___________________ од ___.___.2016. године за учешће у поступку јавне
набавке мале вредности добара ЈНМВ бр. Д04-2016 – набавка књига за библиотеку:
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 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:
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Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених
у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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 набавке ЈНМВ број Д04-2016
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

Количина

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

Цена по ком.
(без ПДВ-а)

Цена укупно
(без ПДВ-а)

Analyser les discours institutionnels / Alice Krieg-Planque.
1.

Armand Colin, 2012.
ISBN-10: 2200278624 ISBN-13: 978-2200278625
Analyser le discours de presse / RoselyneRingoot. Armand Colin,

2.

2014.
ISBN-10: 2200288549 ISBN-13: 978-2200288549
Precis de pragmatique / Georges-Elia Sarfati. Nathan Universite,

3.

2002.
ISBN-10: 2091910589 ISBN-13: 978-2091910581

4.

Dictionnaire de pragmatique / J. Longhi, G. E. Sarfati,
ArmandColin, 2012.
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ISBN-10: 2200268750 ISBN-13: 978-2200268756
L’argumentationdans le discours / Ruth Amossy. Armand Colin,
5.

2016.

koм

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ISBN-10: 2200614667 ISBN-13: 978-2200614669
Analyse du discours et de proverbes chez Balzac / F. N.
6.

Domingez. Edition L’Harmattan, 2000.
ISBN-10: 2738490018 ISBN-13: 978-2738490018
Precis de psycholinguistique / Jean Caron. Presses Universitaires

7.

de France – PUF, 2008.
ISBN-10: 2130564992 ISBN-13: 978-2130564997
Dictionnaire d’analyse du discours / P. Charadeau, D.

8.

Maingueneau. Seuil, 2002.
ISBN-10: 2020378450 ISBN-13: 978-2020378451
Initiation a la linguistique francaise / Sandrine Zufferey, Jacques

9.

Moeschler. Armand Colin, 2015.
ISBN-10: 2200601786 ISBN-13: 978-2200601782
La locution entre lexique, syntaxe et pragmatique / Pierre Lafon.

10. Klincksieck, 2000.
ISBN-10: 2252031174 ISBN-13: 978-2252031179
11.

Signe, mot et locution entre langue et discours: de Gustave
Guillaume a ses successeurs / Francis Tollis. Editions Lambert-
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Lucas, 2008.
ISBN-10: 2915806802 ISBN-13: 978-2915806809
Francais Acadien des Iles de la Madeleine: Etude de la Variation
12. Phonetique / Anika Falkert. L’Harmattan, 2010.

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ISBN-10: 2296117309 ISBN-13: 978-2296117303
Aventure et mesaventures des langues de France / Henriette
13. Walter. Honore Champion, 2012.
ISBN-10: 2745323393 ISBN-13: 978-2745323392
La litterature francaise au present / Bruno Vercier, Dominique
14. Viart. Bordas, 2008.
ISBN-10: 2047309476 ISBN-13: 978-2047309476
L’Autobiographie / Jacques Lecarme, Eliane Lecarme-Tabone.
15. Armand Colin, 2015.
ISBN-10: 2200600658 ISBN-13: 978-2200600655
Introduction aux grandes theories du theatre / Jean-Jacques
16. Roubine, Jean-Pierre Ryngaert. Armand Colin, 2014.
ISBN-10: 2200340567 ISBN-13: 978-2200340568
Le Pacte autobiographique 2: Signes de vie / Philippe Lejeune.
17. Seuil, 2005.
ISBN-10: 2020787725 ISBN-13: 978-2020787727
18. Une histoire breve de la litterature francaise: Moyen Age et
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Renaissance / Alain Viala. PUF, 2014.
ISBN-10: 2130628303 ISBN-13: 978-2130628309
Bienvenue au Moyen Age / Michel Zink. Editions des Equateurs /
19. France Inter, 2015.

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ISBN-10: 2849903752 ISBN-13: 978-2849903759
La linguistique cognitive / sous la direction de Catherine Fuch.
20. Ophrys, 2004.
ISBN-10: 2708010352 ISBN-13: 978-2708010352
The History of Luminous Motion / Scott Bradfield. Calamari
21. Press, 2013.
ISBN-10: 0983163324 ISBN-13: 978-0983163329
La grammaire, 1. Phonologie, morphologie, lexicologie / Joelle
22. Gardes-Tamine. Armand Colin, 2010.
ISBN-10: 2200347049 ISBN-13: 978-2200347048
La grammaire, 2. Syntaxe / Joelle Gardes-Tamine. Armand Colin,
23. 2010.
ISBN-10: 2200250037 ISBN-13: 978-2200250034
La phrase complexe: Les subordinations / D. Leeman. De Boeck24. Duculot, 2002.
ISBN-10: 2801113174 ISBN-13: 978-2801113172
25. La syntaxe du Francais / Olivier Soutet. PUF, Edition Quesais-je?,
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2012.
ISBN-10: 2130607411 ISBN-13: 978-2130607410
Le subjonctif en Francais / Olivier Soutet. Ophrys, Collection
26. Essentiel, 2002.

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ISBN-10: 2708009591 ISBN-13: 978-2708009592
Introduction a la linguistique contemporaine / A. Auchlin, J.
27. Moeschler. Armand Colin, Collection Cursus, 2014.
ISBN-10: 2200286104 ISBN-13: 978-2200286101
Manuel d’analyse linguistique – Approche semantico-syntaxique
28.

du lexique / Gaston Gross. Presses Universitaires du Septentrion,
2012.
ISBN-10: 2757403974 ISBN-13: 978-2757403976
La phrase complexe: De l’analyse logique a l’analyse structurale /

29.

Anne-Marie Garagnon, Frederic Calas. Hachette, Collection
Ancrages, 2002.
ISBN-10: 2011454336 ISBN-13: 978-2011454331
Syntaxe du Francais / Dominique Maingueneau. Hachette

30. Superieur, 2007.
ISBN-10: 2011457203 ISBN-13: 978-2011457202
31.

Etudes semantiques et pragmatiques sur le temps, l’aspect et la
modalite / eds. L. de Saussure, J. Moeschler, G. Puskas. Edition
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Rodopi B. V., Collection Cahier Chronos, 2007.
ISBN-10: 9042023082 ISBN-13: 978-9042023086
32.

Objectif diplomatie 2: B1/B2 – Le Francais des relations
europeennes et internationales / Michel Soignet. Hachette, 2010.

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

Introduction a l’intertextualite / Nathalie Piegay-Gros. Dunod,
33. Collection Lettres Sup., 2003.
ISBN-10: 210002812X ISBN-13: 978-2100028122
Cambridge IELTS 8: Self Study Pack (Student’s Book with
34.

Answers and Audio CDs (2), Official Examination Papers from
University of Cambridge ESOL Examinations. CUP, 2011.
ISBN-13: 9780521173803
Cambridge Certificate in Advanced Englis 1 for updated exam
Self-study Pack: Official Examination papers from University of

35. Cambridge ESOL Examinations (CAE Practice Tests). CUP,
2008.
ISBN-10: 0521714435 ISBN-13: 978-0521714433

ЦЕНА УКУПНО (без ПДВ-а): __________________ динара
Износ ПДВ-а: __________________ динара
ЦЕНА УКУПНО (са ПДВ-ом): __________________ динара
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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.
РОК ИСПОРУКЕ:
Рок испоруке књига је _______ (________________) дана од достављања наруџбенице.
МЕСТО ИСПОРУКЕ КЊИГА – FCO (franco) Филозофски факултет у Нишу, улица Ћирила и Методија бр. 2.
РОК ПЛАЋАЊА:
Од понуђача се тражи да наведе у ком је року, изражено у данима, наручилац дужан да изврши плаћање.
Рок плаћања је ______(________________) дана од дана пријема исправне фактуре.
(по Закону, не може бити краћи од 15 дана ни дужи од 45 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.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
Рок важења понуде је ______ (________________) дана.
(не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда).

Место: __________
ПОНУЂАЧ
Дана:___.___.20___. године
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
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II Партија – ДОМАЋЕ КЊИГЕ
Ред.
број
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Назив књиге
Erotski fenomen:šest meditacija / Žan-Lik Marion. - Novi Sad:
Akademska knjiga, 2015.
ISBN 978-86-6263-102-2
Spasavanje medija: kapitalizam, participativno finansiranje i
demokratija / Žilija Kaže. - Novi Sad: Akademska knjiga, 2015.
ISBN 978-86-6263-101-5
Istraživanje moralnih načela / DejvidHjum. - Beograd: Albatros
plus, 2015.
ISBN 978-86-6081-206-5
Ведрине и сете Бранка Ћопића: зборник / приредио Михајло
Пантић. Библиотека града Београда, 2015.
ISBN 978-86-7191-266-2
Jezici u potkrovlju / Ranko Bugarski. – Beograd: Biblioteka XX
vek, 2016.
ISBN 978-86-7562-130-0
Druga Rusija: kritička misao u savremenoj Rusiji / Milan Subotić
(ur.). - Beograd : Biblioteka XX vek: Knjižara Krug, 2015.
ISBN 978-86-7562-128-7
Jirgen Habermas / Rolf Vigershaus. - Beograd: Biblioteka XX vek:
Krug, 2015.
ISBN 978-86-7562-129-4
Granična ličnost i njena različita lica: šta su poremećaji ličnosti? /
Mirjana Divac Jovanović i Dragan Švrakić. - Beograd : Clio, 2016.
ISBN 978-86-7102-519-5
Monopol na istinu: partija, kultura i cenzura u Srbiji šezdesetih i
sedamdesetih godina XX veka / Radina Vučetić. - Beograd : Clio,

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

Цена по ком.
(без ПДВ-а)

Цена укупно
(без ПДВ-а)
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

2016.
ISBN 978-86-7102-518-8
E-biblioteka / Vesna Injac Malbaša. - Beograd : Clio, 2016.
ISBN 978-86-909677-2-8
Kako motivisati učenike da uče / Džere Brof. – Beograd : Clio,
2015.
ISBN 978-86-7102-507-2
Историја Румунâ / Овидију Печикан. – Бања Лука: Бесједа;
Београд: Clio, 2015.
ISBN 978-86-7102-508-9
Ogledanje moći: razgovori sa političarima sveta / Hari Štajner. –
Beograd: Clio, 2015.
ISBN 978-86-7102-502-7
Pripovedane Upanišade / Vinајак Hari Date. – Beograd : Clio,
2015.
ISBN 978-86-7102-506-5
Socijalna ekonomija: pojam i praksa u Srbiji / Slobodan Cvejić. Beograd: Čigojaštampa, 2016.
ISBN 978-86-531-0224-1
Постконфликтно друштво и свакодневица жена /
ИванаМиловановић. - Београд: Чигојаштампа, 2016.
ISBN 978-86-531-0214-2
Nasilje nad filozofijom / Dragan Pavlovici Slobodan Žunjić. Paris: Dialogue; Beograd: Čigoja štampa, 2016.
ISBN 978-86-531-0210-4
Filip II / Manuel Fernandez Alvarez. - Beograd: Čigoja štampa,
2016.
ISBN 978-86-531-0171-8
Mašina za rasipanje para: pet meseci u Ministarstvu privrede /
Dušan Pavlović. - Beograd: Dan Graf, 2016.
ISBN 978-86-83517-93-0
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Poslovna komunikacija = BCOM / Carol M. Lehman, Debbie D.
20. DuFrene. - Beograd: Data status, 2015.
ISBN 978-86-7478-133-3
Evropski feminizmi: 1700-1950 : [politička istorija] / K. Ofen. 21. Београд : Evoluta, 2015.
ISBN 978-86-85957-56-7
Studije digitalnog: organologija znanja kognitivne tehnologije /
22. [priredio] Bernar Stigler. - Beograd: Fakultet za medije i
komunikacije, 2016.
ISBN 978-86-87107-47-2
Psihologija kundalini joge / Karl Gustav Jung. - Beograd: Fedon,
23. 2015.
ISBN 978-86-86525-72-7
Svrgavanje pobedonosne zveri / Đordano Bruno. – Beograd:
24. Fedon, 2015.
ISBN 978-86-86525-61-1
25. Velika majka / Erih Nojman. – Beograd: Fedon, 2015.
ISBN 978-86-86525-60-4
Vitalnost religije u (de)sekularizovanom društvu :
26. (desekularizacija srpskog i ruskog društva) / MirkoBlagojević. Beograd: Institut društvenih nauka, 2015.
ISBN 978-86-7093-163-3
Sveti Srbija – izazovi razvoja i integracija / urednik Snežana Grk. 27. Beograd : Institut društvenih nauka, 2015.
ISBN 978-86-7093-162-6
Pravo na javno okupljanje u Srbiji: stanje i perspektive / Zorica
28. Mršević. - Beograd: Institut društvenih nauka, 2015.
ISBN 978-86-7093-161-9
Žene i politika iz rodne perspektive / Lilijana Čičkarić. - Beograd:
29. Institut društvenih nauka, 2016.
ISBN 978-86-7093-160-2
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

Figura neprijatelja: preosmišljavanje srpsko-albanskihodnosa /
[uredniciAleksandarPavlović...- Beograd : Institut za filozofiju i
društvenu teoriju: Beton, 2015.
ISBN 978-86-82417-86-6
Od estetičke egzaktnosti do metaestetičkog skepticizma: studije o
savremenoj srpskoj estetici / NebojšaGrubor. - Beograd: Institut za
filozofiju, Filozofski fakultet, Univerzitet, 2015.
ISBN 978-86-88803-91-5
Siromaštvo, ruralnost, rod: istraživanje funkcionisanja sistema
socijalne zaštite u ruralnim oblastima Srbije / uredile Sanja
Milutinović Bojanić, Jelena Ćeriman, Verica Pavić Zentner. Beograd: Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju: Institut za
filozofiju i društvenu teoriju, 2016.
ISBN 978-86-82417-96-5
Rodno vaspitanje i obrazovanje: (ne)mogući dijalog / uredile
Jelena Ćeriman i Sanja Milutinović Bojanić. - Beograd: Centar za
etiku, pravo i primenjenu filozofiju: Institut za filozofiju i
društvenu teoriju, Univerziteta u Beogradu, 2016.
ISBN 978-86-82417-95-8
Rodna ravnopravnost u Srbiji: stanje i perspektive / Sanja Ćopić. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2016.
ISBN 978-86-83287-89-5
Mnogo odgovornosti, premalo podrške: sami roditelji na
Zapadnom Balkanu / Marina Hughson. - Beograd : Institut za
kriminološka i sociološka istraživanja, 2015.
ISBN 978-86-83287-88-8
Identitet(i) i mentalna bolest / Milana M. Ljubičić. - Beograd:
Čigoja štampa: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog
fakulteta, 2016.
ISBN 978-86-531-0201-2
Aktivno starenje u Beogradu / Slađana M. Dragišić Labaš. -
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.
46.

Beograd : Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore: Institut za
sociološka istraživanja, Filozofski fakultet, 2016.
ISBN 978-86-6427-016-8
Politike roditeljstva: iskustva, diskursi, institucionalne prakse /
priredila Isidora Jarić. - Beograd: Sociološko udruženje Srbije i
Crne Gore: Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet,
2015.
ISBN 978-86-88803-94-6
Историја Франака / ГргурТурски. – Сремски Карловци;
НовиСад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2016.
ISBN 978-86-7543-317-0
Појединац и друштво на средњовековном Западу / Арон
Гуревич. – Сремски Карловци :Издавачка књижарница
ЗоранаСтојановића, 2016.
ISBN 978-86-7543-313-2
Načela fonologije / N. S. Trubeckoj. – Sremski Karlovci:
Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2016.
ISBN 978-86-7543-307-1
Александар Поповић / приредио Јован Љуштановић. – Нови
Сад : Издавачки центар Матице српске, 2015.
ISBN 978-86-87079-85-4
Драгутин Илић / приредио Владимир Гвозден. – Нови Сад :
Издавачки центар Матице српске, 2015.
ISBN 978-86-87079-78-6
Атанасије Стојковић. Јоаким Вујић / приредила Драгана
Грбић. – Нови Сад: Издавачки центар Матице српске, 2015.
ISBN 978-86-87079-82-3
Иван В. Лалић / приредила Соња Веселиновић. – Нови Сад :
Издавачки центар Матице српске, 2015.
ISBN 978-86-87079-84-7
Данило II, Данилов ученик, Григорије Цамблак, Јефимија,
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47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Данило III, Стефан Лазаревић, Андоније Рафаил, Константин
Филозоф, Јелена Балшић, Никон Јерусалимац /
приредиоТомислав Јовановић. – Нови Сад: Издавачки центар
Матице српске, 2015.
ISBN 978-86-87079-83-0
Слободан Селенић / приредио Марко Недић. – Нови Сад:
Издавачки центар Матице српске, 2015.
ISBN 978-86-87079-81-6
Лаза Лазаревић / приредила Снежана Милосављевић Милић.
Јанко Веселиновић / приредио Мирко Ђукић.- Нови Сад:
Издавачки центар Матице српске, 2015.
ISBN 978-86-87079-80-9
Лукијан Мушицки / приредила Мирјана Д. Стефановић. –
Нови Сад : Издавачки центар Матице српске, 2015.
ISBN 978-86-87079-79-3
Стеван Раичковић / приредио Мирослав Максимовић. – Нови
Сад: Издавачки центар Матице српске, 2015.
ISBN 978-86-87079-77-9
Васко Попа / приредио Драган Хамовић. – Нови Сад:
Издавачки центар Матице српске, 2015.
ISBN 978-86-87079-76-2
Епске народне песме / приредила Љиљана ПешиканЉуштановић. – Нови Сад: Издавачки центар Матице српске,
2015.
ISBN 978-86-87079-75-5
Бошко Петровић / приредио Славко Гордић. – Нови Сад:
Издавачки центар Матице српске, 2015.
ISBN 978-86-87079-74-8
Ђура Јакшић / приредио Душко Певуља. – Нови Сад:
Издавачки центар Матице српске, 2016.
ISBN978-86-87079-93-9
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Јаков Игњатовић / приредила Снежана Милосављевић Милић.
55. – Нови Сад: Издавачки центар Матице српске, 2016.
ISBN 978-86-87079-92-2
Живојин Павловић / приредио Бојан Јовић. – Нови Сад:
56. Издавачки центар Матице српске, 2016.
ISBN 978-86-87079-94-6
Бранко Миљковић / приредио Радивоје Микић. – Нови Сад:
57. Издавачки центар Матице српске, 2016.
ISBN 978-86-87079-95-3
Сима Милутиновић Сарајлија / приредио Душан Иванић. –
58. Нови Сад: Издавачки центар Матице српске, 2016.
ISBN 978-86-87079-91-5
Момчило Настасијевић / приредила Биљана Мичић. – Нови
59. Сад: Издавачки центар Матице српске, 2016.
ISBN 978-86-87079-89-2
Јован Христић / приредила Бојана Стојановић Пантовић. –
60. Нови Сад: Издавачки центар Матице српске, 2016.
ISBN 978-86-87079-90-8
Нићифор Нинковић. Прота Матеја Ненадовић / приредио
61. Милисав Савић. – Нови Сад: Издавачки центар Матице
српске, 2016.
ISBN 978-86-87079-87-8
Герасим Зелић. Викентије Ракић. Сава Мркаљ / приредили
62. Боривој Чалић, Исидора Поповић. – Нови Сад : Издавачки
центар Матице српске, 2016.
ISBN 978-86-87079-86-1
Миодраг Булатовић / приредио Миро Вуксановић. – Нови Сад:
63. Издавачки центар Матице српске, 2016.
ISBN 978-86-87079-88-5
64. Синтаксички и стилистички огледи / Миланка Бабић. –
Београд : Јасен, 2015.
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.
74.

ISBN 978-86-6293-046-0
Село у социолошком огледалу / Срђан Шљукић, Дејан
Јанковић. – Нови Сад: Mediterran publishing, 2015.
ISBN 978-86-6391-027-0
Са Црњанским у Лондону / Драган Р. Аћимовић. – Београд:
Службени гласник, 2016.
ISBN 978-86-519-0452-6
Pismo vrhovnoj vlasti i drugi kraći spisi / Mihail Bulgakov. –
Beograd: Službeniglasnik, 2016.
ISBN 978-86-519-0962-0
Јer mi tako kažemo / Noam Čomski. – Beograd :Službeni glasnik,
2016.
ISBN 978-86-519-1993-3
Strategije odrastanja: prosvećenost i reakcije / Predrag Krstić. –
Beograd: Službeni glasnik, 2016.
ISBN 978-86-519-1985-8
Sumračno svanuće / Pol Virilio, Silver Lotringer. - Beograd:
Službeni glasnik, 2015.
ISBN 978-86-519-1124-1
Rečnik božanstava i mitskih ličnosti sveta / priredili Aleksandar
Bošković, Milan Vukomanović, Zoran Jovanović. - Beograd:
Službeni glasnik: Institut društvenih nauka, 2015.
ISBN 978-86-519-1238-5
Rečnik književnih rodova i vrsta / redakcija Gžegož Gazda,
Slovina Tinecka Makovska. – Beograd: Službeni glasnik, 2015.
ISBN 978-86-519-0807-4
Срби у Хрватској и југословенска држава 1918-1929. / Софија
Божић. - Београд : Службени гласник, 2015.
ISBN 978-86-519-1885-1
Osnovi deliberativne demokratije / Jürg Steiner. – Beograd:
Službeni glasnik, 2015.
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75.
76.
77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

ISBN 978-86-519-1990-2
Пут ислама / Раде Божовић. – Београд: Службенигласник,
2015.
ISBN 978-86-519-1167-8
Filmus / Slobodan Šijan. – Beograd: Službeni glasnik, 2015.
ISBN 978-86-519-1956-8
Parsifal ili Legenda o Svetom Gralu / Kretjende Troa. – Beograd:
Srpska književna zadruga, 2009.
ISBN 978-86-379-1089-3
Lanselot ili Vitez na taljigama / Kretjen de Troa. – Beograd:
Srpska književna zadruga, 2011.
ISBN 978-86-379-1182-1
Проблеми, писци, дела. 7 / Радован Вучковић. – Београд: Свет
књиге, 2015.
ISBN 978-86-7396-521-5
Књижевно дело Милоша Црњанског / Радован Вучковић. –
Београд : Свет књиге, 2015.
ISBN 978-86-7396-543-7
Филозофија образовања / Милан Узелац. - Беoград: Завод за
уџбенике, 2016.
ISBN 978-86-17-19283-7
Šta je emocija? / Džerom Kejgan. - Beograd: Zavod za udžbenike,
2015.
ISBN 978-86-17-19239-4
Ljubav i mržnja / Irenaus Ajbl-Ajbesfelt. - Beograd: Zavod za
udžbenike, 2015.
ISBN 978-86-17-19238-7
Невербална комуникација / ЖаркоТребјешанин, Бојан Жикић.
- Београд :Завод за уџбенике, 2015.
ISBN 978-86-17-19004-8
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Teorije kulture / Đuro Šušnjić. - Beograd: Zavod za udžbenike,
85. 2015.
ISBN 978-86-17-19148-9
Основи српског приповедања / Михајло Пантић. – Београд:
86. Завод за уџбенике, 2015.
ISBN 978-86-17-19104-5
Francuski i srpski u kontaktu i kontrastu / Dragana Drobnjak.
87. Zadužbina Andrejević, 2011.
ISBN 978-86-7244-921-1
88. O književnosti / Umberto Eko. Vulkan izdavaštvo, 2015.
ISBN 978-86-10-01226-2
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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.
РОК ИСПОРУКЕ:
Рок испоруке књига је _______ (________________) дана од достављања наруџбенице.
МЕСТО ИСПОРУКЕ КЊИГА – FCO (franco) Филозофски факултет у Нишу, улица Ћирила и Методија бр. 2.
РОК ПЛАЋАЊА:
Од понуђача се тражи да наведе у ком је року, изражено у данима, наручилац дужан да изврши плаћање.
Рок плаћања је ______(________________) дана од дана пријема исправне фактуре.
(по Закону, не може бити краћи од 15 дана ни дужи од 45 дана од дана достављања фактуре).
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*Напомена: Понуђач ће фактурисање извршити по испоруци свих наслова и плаћање по том основу ће се
извршити након комплетне испоруке свих књига.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
Рок важења понуде је ______ (________________) дана.
(не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда).

Место: __________
ПОНУЂАЧ
Дана:___.___.20___. године
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
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Образац бр. 10
VII
ОБРАЗАЦ
СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ – ЈНМВ бр. Д02-2016

Ред.
бр.

Цена укупно
(без ПДВ-а)

Опис

1.

Стране књиге

2.

Домаће књиге

ПДВ-е

Цена укупно
(са ПДВ-ом)

УКУПНО:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће унети збирну цену изражену у
ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ-а, износ ПДВ-а и ЗБИРНУ ЦЕНУ СА ПДВ-ом и тај податак овери
печатом и потпише у обрасцу на месту одређеном за то.

Место: ___________________
Датум: ____.____. 20____. год.
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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Образац бр. 11
VIII
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ______________________, у поступку
јавне набавке добара – набавка књига за библиотеку ЈНМВ бр. Д04-2016, 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: Достављање ове изјаве није обавезно.

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

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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Образац бр. 12
IX
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС",
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 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. Д04-2016, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

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

Потпис овлашћеног лица
М.П.

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. 13
X
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. Д04-2016.
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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XI
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

* У случају потписивања уговора са понуђачем који је у својој понуди навео једног или
више подизвођача, у уговору морају бити наведени сви подизвођачи.
* У случају потписивања уговора са подносиоцима заједничке понуде, у уговору морају
бити наведени сви учесници заједничке понуде.
* Садржина потписаног уговора неће се разликовати од садржине 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
за јавну набавку књига за библиотеку Факултета

Закључен у Нишу, дана ___.___.20___. године између уговорних страна:

1)
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ, улица Ћирила и Методија бр. 2, ПИБ: 100664758,
МБ: 07174730, текући рачун бр. 840-1818660-10 отворен код Управе за трезор, кога заступа
проф. др Горан Максимовић, декан (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) и
2)
ПОНУЂАЧ:______________________________________________________________ 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. 207/2-01 од 21.06.2016. године покренут поступак
јавне набавке мале вредности добара – набавка књига за потребе библиотеке Факултета у току
2016. године;
- да је Понуђач доставио своју понуду, за Партију бр. (попуњава наручилац) _____
која је заведена код Наручиоца под бројем (попуњава наручилац)____________дана
___.___.2016. године, која чини саставни део овог уговора;
- да је Наручилац донео Одлуку број (попуњава наручилац)___________од
___.___.2016. године којом се понуда понуђача за Партију бр. _____ прихвата као најповољнија.
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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.
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.
Члан 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.

______________________________________________________________________
Конкурсна документација ЈНМВ бр. Д04-2016 – набавка књига за библиотеку
/ Страна 59 од 73/

Члан 5.
Наручилац ће плаћање за комплетно испоручене књиге извршити по испостављеном
рачуну Понуђача, уплатом на текући рачун, 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 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 се закључује на период од годину дана и ступа на снагу даном потписивања
обе уговорне стране. Уколико потписивање Уговора није истовремено, Уговор ступа на снагу
на дан другог потписа по временском редоследу.
Утрошком средстава предвиђених за ове намене уговор престаје да важи и пре
истека рока из претходног става.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 9.
Овај Уговор предвиђа сарадњу само између уговорних страна, те Извршилац посла
не може нити једно право нити обавезу коју има по овом Уговору пренети на неко друго правно
или физичко лице.
Члан 10.
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.
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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 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
пријема писменог обавештења о раскиду Уговора.
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису регулисани
овим уговором непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и осталих
важећих прописа. Уговорне стране сагласно констатују да ништавост појединачне одредбе овог
уговора не повлачи и ништавост уговора у целини.
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове решавати споразумно, у
духу добре пословне сарадње, у супротном уговарају надлежност стварно надлежног суда у
Нишу.
Члан 13.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
Члан 14.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерака од којих по 2 (два)
примерка задржава свака уговорна страна.
Саставни део овог Уговора чине:
- понуда понуђача број __________ од дана ___.___. 2016.године.
- конкурсна документација ЈНМВ БР. Д04-2016

ПОНУЂАЧ
_______________________

НАРУЧИЛАЦ
М.П.

М.П. ___________________________
Декан
Проф. др Горан Максимовић
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XII
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.
ОБАВЕЗНО је да сва документа поднета у понуди буду повезана у целину
и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат – са
свим преузетим нумерисаним странама (почев од прве странице–до странице бр. 73),
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) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 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
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 препоручено путем поште.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде
примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.
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Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
30.06. 2016. године до 11 часова.
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.
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, са
тачно наведеним називом понуђача, адресом, контакт особом, бројем телефона, и-мејл
адресом и назнаком: ''НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАБАВКА КЊИГА ЗА ПОТРЕБЕ БИБЛИОТЕКЕ ФАКУЛТЕТА,
ЈНМВ БР. Д04-2016“.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде.
У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће
се неблаговременом.
Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
* Образац понуде (Образац бр. 7);
* Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац
бр. 10);
* Образац трошкова припреме понуде (Образац бр.11);
* Образац изјаве о независној понуди (Образац бр. 12);
* Образац овлашћења представника понуђача/носиоца групе понуђача
(Образац бр. 13)
* Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном документацијом (Образац бр.
1);
* Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац бр.
2);
* Образац изјаве групе понуђача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом (Образац
бр. 3);
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* Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине
(Образац бр. 4);
* Образац изјаве да понуђач нема забрану обављања делатности која је на
снази у време поношења понуде (Образац бр. 5);
* Модел уговора.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе
који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу
(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. ЗЈН), који морају
бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

4. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

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 добара – канцеларијски намештај за
потребе Факултета, ЈНМВ Д04-2016 - 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 може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац бр. 7. у поглављу VI ове конкурсне документације)
понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално,
или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. Понуда са подизвођачем
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
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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) 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
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. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси 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) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 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.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара
или заједничку понуду у име задругара.
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Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих
зависи прихватљивост понуде
9.1. Захтев у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање се врши уплатом на текући рачун понуђача.
Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна испостављеног за
испоручена добра.
Минимални рок плаћања је 15 (петнаест) дана од дана пријема рачуна, а
максимални рок плаћања је 45 (четрдесетпет) дана (у складу са чланом 4. Закона о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, „Сл. гласник РС” бр. 119/2012
и 68/2015) на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука
канцеларијског намештаја.
Наручилац ће платити само испоручена добра, извршене услуге или изведене
радове - понуђачу није дозвољено да захтева авансно плаћање.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду.

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у
понуди
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
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.
У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове (трошкове
испоруке, монтаже), као и све евентуалне попусте (попуст на цену, уколико постоји, посебно
исказати). Попуст који није урачунат у коначну цену неће бити узет у обзир приликом оцене
понуда, али може бити узет у обзир приликом закључења уговора уколико понуда тог
понуђача буде изабрана као најповољнија у складу са предвиђеним критеријумом.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.
Цене из понуде остају фиксне за време трајања уговора 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.
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11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима
финансијског обезбеђења испуњења обавеза понуђача
За овај поступак јавне набавке неће се користити средства финансијског
обезбеђења којим ће понуђач обезбедити испуњење својих обавеза.

12. Заштита података наручиоца
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
13. 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
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.

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор
објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Питања треба упутити препорученом поштом на адресу: Филозофски факултет
у Нишу, улица Ћирила и Методија број 2, 18000 Ниш, уз напомену "Објашњења – јавна
набавка књига за потребе библиотеке Факултета, ЈНМВ број Д04-2016“ или предајом на
Писарници наручиоца, односно слањем електронски на е-mail: javnenabavke@filfak.ni.ac.rs,
радним 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.
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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 о јавним набавкама и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца
или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна
дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола
код понуђача односно његовог подизвођача
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.
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача са
детаљним упутством о садржини потпуног захтева
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне
набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца
противно одредбама овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем
тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском
поштом на e-mail: javnenabavke@filfak.ni.ac.rs или препорученом пошиљком са повратницом
на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен
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од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. ЗЈН или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права
је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за
његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није
поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци
наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
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;
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(10) потпис овлашћеног лица банке, или
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, или
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), или
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 ЗЈН и
другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

17. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица
Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних
прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa, снoси пoнуђaч.

18. 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.
РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Понуда ће бити одбијена:
1) уколико није благовремена;
2) уколико поседује битне недостатке;
3) уколико није одговарајућа;
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4)
5)
6)
7)

уколико ограничава права наручиоца;
уколико условљава права наручиоца;
уколико ограничава обавезе понуђача;
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.

19. Предност за домаће понуђаче и добра
У случају примене критеријума економски најповољније понуде, а у ситуацији
када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове,
наручилац мора изабрати понуду најповољнијег домаћег понуђача под условом да разлика у
коначном збиру пондера између најповољније понуде страног понуђача и најповољније
понуде домаћег понуђача није већа од 5 у корист понуде страног понуђача.
У случају примене критеријума економски најповољније понуде, а у ситуацији
када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде
добра страног порекла, наручилац мора као најповољнију понуду изабрати понуду понуђача
који нуди добра домаћег порекла под условом да разлика у коначном збиру пондера између
најповољније понуде понуђача који нуди добра страног порекла и најповољније понуде
понуђача који нуди добра домаћег порекла није већа од 5 у корист понуде понуђача који
нуди добра страног порекла.
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје
понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора
изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5 % у
односу на најнижу понуђену цену страног понуђача.
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје
понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра
страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег
порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу
понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.
Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре
рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да
се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.
Предност дата у ст. 1. до 4. овог члана у поступцима јавних набавки у којима
учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној
Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.
Правилником о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра
домаћег порекла (''Службени гласник РС'' број 33/13 од 10.04.2013. године), ближе се уређује
начин на основу којег се у поступцима јаних набавки доказује да је понуду за испоруку
добара поднео понуђач који нуди добра домаћег порекла.
Доказ о домаћем пореклу добара доставља се уз понуду понуђача.
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Доказ издаје Привредна комора Србије на писмени захтев подносиоца, у складу са
прописима којима се уређује царински систем.

20. 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 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење
свих уговорних обавеза, 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 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.

21. 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,
односно у наредних шест месеци.
Одлука о обустави поступка мора бити образложена и мора нарочито садржати
разлоге обуставе и упутство о правном средству, при чему је наручилац дужан да одлуку о
обустави поступка објави у року од три дана од дана доношења на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници.
Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу Закона о
заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу Закона о тајности података,
ти подаци из одлуке се неће објавити, у ком случају се одлука у изворном облику доставља
Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

22. 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 као најповољнија одбије да закључи
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уговор о јавној набавци и достави потписане примерке уговора наручиоцу у року од седам
дана од дана пријема, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим
понуђачем (члан 113. став 3. ЗЈН).

Напомена: Ово упутство сачињено је на основу ПРАВИЛНИКА О ОБАВЕЗНИМ
ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
И НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, који је објављен у „Службеном
гласнику РС“, бр. 86 од 14. октобра 2015. године.
Упутством су предвиђене најновије измене и допуне Закона о јавним набавкама („Сл.гласник
РС“, бр. 68/2015 од 04. августа 2015. године).
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