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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. Д03-2020 (бр. 193/2-01 од 12.06.2020. године) и Решења о образовању комисије за
јавну набавку добара ЈНМВ бр. Д03-2020 (бр. 193/3-01 од 12.06.2020. године), припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку мале вредности добара – набавка књига за потребе акредитације
Факултета ЈНМВ бр. Д03-2020
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НАПОМЕНА:
Приликом израде понуде молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и
у свему поступите по истој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се
благовремено обратите Наручиоцу.
Заитересована лица дужна су да прате Портал jавних набавки и интернет страницу Наручиоца
како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима Конкурсне
документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) дужан да све измене и допуне Конкурсне
документације објави на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.
У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници.
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I
OПШТИ
ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке ЈНМВ бр. Д03-2020 су добра – набавка књига за потребе
акредитације 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 за
сваку партију са најповољнијим понуђачем.
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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 акредитације Факултета
обликована у 2 (две) партије.
I Партија – СТРАНЕ КЊИГЕ 2020

Ред.
број

Назив књиге, Аутор, Издавач књиге, Година издања, ISBN број

Јед.
мере

Коли
чина

Filozofija jezika : suvremeni uvod / W. G. Lycan. – Zagreb : Svučilište,
1.

2011.

Ком.

1

ISBN 978-953-7823-04-7
Novinske agencije i agencijsko novinarsto / Fjodor Polojac. – Zagreb :
2.

Plejada, 2010.

1
Ком.

ISBN 978-953-5604-71-6
Uvod u političku komunikaciju / Uvod u političku komunikaciju / Brian
3.

McNair. – Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 2003.

Ком.

1

ISBN 953-6457-21-0
Mediji, kultura i civilno društvo / uredila Zrinjka Peruško. - Zagreb :
4.

Naklada Jesenski i Turk [etc.], 2008.

Ком.

1

ISBN 978-953-222-295-1
Konstrukcija političkog spektakla / Murray Edelman. - Zagreb : Politička
5.

kultura, 2003.

Ком.

1

ISBN 953-6213-41-9
6.

Školski menadžment i liderstvo / Željko Burcar. – Split : Redak, 2013.
ISBN: 978-953-336-049-2

Ком.

1
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Učiti po dogovoru / Milan Matijević. - Zagreb: Centar za dopisno
7.

Ком.

obrazovanje Birotehnika, 2000.

1

ISBN 953-6128-44-6
Mi poznajemo i živimo svoja prava / Dubravka Maleš, Ivanka Stričević. –
8.

Zagreb : Školska knjiga, 2003.

Ком.

1

ISBN 978-953-0-50640-4
Multimedijska didaktika / Milan Matijević, Tomislav Topolovčan. –
9.

Zagreb : Školska knjiga, 2017.

Ком.

1

ISBN 978-953-0-30730-8
Pedagogija za učitelje i nastavnike / Milan Matijević,Vesna Bilić, Siniša
10.

Opić. - Zagreb : Školska knjiga, 2016.

Ком

ISBN 978-953-0-30725-4
Uporabni tekstovi / Nada Ivanetić. - Zagreb : Filozofski fakultet, Zavod za

Ком.

11. lingvistiku, 2003.

1

1

ISBN 953-1751-89-7
Jezik reklama / Diana Stolac, Anastazija Vlastelić. 12.

Zagreb :

Hrvatska sveučilišna naklada ; Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u
Rijeci, 2014.

Ком.

1

ISBN 978-953-1692-946Vježbe iz semantike ljubavi / Dubravko Škiljan. - Zagreb : Izdanja
13. Antibarbarus, 2007.

Ком.

1

ISBN 978-953-2490-34-3
Лингвокультурология : Учеб. пособие : Для студентов виших учебних
14. заведений / В. А. Маслова. – Москва : Аcademia, 2001.

Ком.

1

ISBN 978 5-7695-0745-8
Чистая грамматика / Е. Р. Ласкарева. – Санкт Петербург : Златоуст,
15. 2014.

Ком.

1

ISBN 978-5-86547-871-3
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Падежи! Ах падежи!… : сборник упражнений по глагольному
16.

управлению / Кузьмич И. П., Лариохина Н. М. - Москва: Русский
язык. Курсы, 2015.

Ком.

1

ISBN 978-5-88337-046-4
Когда не помогают словари...: практикум по лексике современного
17. русского языка Ч. 1. - Москва: Флинта : Наука, 2008.

Ком.

1

ISBN 978-5-89349-804-2
Современный русский язык : морфемика. Словообразование : учебное
18.

пособие : [для студентов филологических факультетов и отделений
журналистики] / Л. С. Филиппова. - Москва: Флинта : Наука, 2009.

Ком.

1

ISBN 978-5-9765-0796-8
Школьный словообразовательный словарь русского языка : А-Я :
19. пособие для учащихся / А. Н. Тихонов. - Москва: АЙРИС-пресс, 2017.

Ком.

1

ISBN 978-5-8112-5837-6
Современный русский язык : [учебник / д.филол.н. В.А. Белошапкова,
20.

к.филол.н. В.Н. Белоусов, д.филол.н. Е.А. Брызгунова и др.] ; под ред.
В.А. Белошапковой. 1997 г.. - Москва: АльянС, 2011.

Ком.

1

ISBN 978-5-91872-006-6
Активные процессы в современном русском языке : Учеб. пособие для
21.

студентов вузов, обучающихся по филол. направлениям и
специальностям / Н.С. Валгина. - М.: Логос, 2001.

Ком.

1

ISBN 5-94010-092-8.
Лексика русского языка : сборник упражнений / Э. И. Амиантова и
22. др. ; отв. ред. Э. И. Амиантова]. - Москва: Флинта : Наука, 2012.

Ком.

1

ISBN 978-5-89349-469-3
Читая сказки : учебное пособие : [для иностранцев изучающих
23.

русский язык] / О. М. Барсукова-Сергеева. - Москва: Флинта : Наука,
2018

Ком.

1

ISBN 978-5-9765-0710-4
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Словообразование как деятельность : [на материале периодической
печати, живой разговорной речи, художественной и научной
24. литературы] / Е. А. Земская ; отв. ред.: акад. Д. Н. Шмелев. - Москва:

Ком.

1

URSS : Либроком, 2009.
ISBN 978-5-397-00625-5
Гранатовый браслет : книга для чтения с заданиями
25. / Куприн А. И. - Москва : Русский язык : Курсы, 2015.

Ком.

1

ISBN 978-5-88337-378-6
Читаем А. С. Пушкина : Пиковая дама. - Москва : Русский язык :
26. Курсы, 2016.

Ком.

1

ISBN 978-5-88337-381-6
Синтаксис русского языка : монография / В.В. Бабайцева. - Москва:
27. Флинта : Наука, 2015.

Ком.

1

ISBN 978-5-9765-2141-4
Синтаксические сюжеты: спорные и нерешенные вопросы русского
28.

синтаксиса" / Анипкина Л. Н., Бубнова Н. А., Крылова О. А. – Москва
: Русский язык : Курсы, 2016.

Ком.

1

ISBN 978-5-88337-380-9
29.

Radio in the digital age / Andrew Dubber. – Cambridge : Polity, 2013.
ISBN 978-0745661971

Ком.

Online Journalism : Principles and practices of news for the Web / James
30. C. Foust. - London and New York: Routledge, 2017.

Ком.

1

1

ISBN 978-0745661971
Comparing media systems : Three models of media and politics / Daniel
31. Hallin, Paolo Mancini. - Cambridge university press, 2004.

Ком.

1

ISBN 978-0521543088
Comparing media systems beyond the Western world / eitors Daniel Hallin,
32. Paolo Mancini . - Cambridge University Press, 2011.

Ком.

1

ISBN 978-1107699540
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The Communicative Construction of Reality / Hubert Knoblauch. 33. Routledge, 2019.

Ком.

1

ISBN 978-1138364653
Social constructivism as paradigm? The Legacy of the social construction
34.

of reality / editors Michaela Pfadenhauer, Hubert Knoblauch, Routledge,
2019.

Ком.

1

ISBN 978-1138606357
An introduction to contact linguistics / Donald Winford. - Malden :
35. Blackwell Publishing, 2005.

Ком.

1

ISBN 0-631-21251-5
Pseudo-English: Studies on False Anglicisms in Europe / Cristiano
36. Furiassi, Henrik Gottlieb. - De Gruyter, 2015.

Ком.

1

ISBN 978-1614516712
The anglicization of European lexis / edited by Cristiano Furiassi, Virginia
37.

Pulcini, Félix Rodríguez González. - Amsterdam ; Philadelphia : John
Benjamins Pub. Co., 2012.

Ком.

1

ISBN 978-9027211958
Language Acquisition and Conceptual Development / edited by Melissa
38. Bowerman and Stephen C. Levinson. - Cambridge University Press, 2001.

Ком.

1

ISBN 978-0521596596
The Emergence of Language / Brian MacWhinney. - Mahwah: Lawrence
39. Erlbaum Associates, 1999.

Ком.

1

ISBN 978-0805830118
Introducing Psycholinguistics / Paul Warren. - Cambridge: Cambridge
40. University Press, 2012.

Ком.

1

ISBN 978-0521130561
Handbook of Orthography and Literacy / R. Malatesha Joshi, P. G. Aaron.
41. – Routledge, 2014.

Ком.

1

ISBN 978-0805854671
____________________________________________________________________________
Конкурсна документација ЈНМВ бр. Д03-2020 – набавка књига за потребе акредитације
/ Страна 9 од 79/

Handbook of Cognitive Linguistics and Second Language Acquisition /
42. Eds. P. Robinston, N. C. Ellis. - London and New York : Routledge, 2008.

Ком.

1

ISBN 978-0805853520
The Routledge Handbook of Second Language Acquisition / Eds. S. M.
43. Gass, A. Mackey. - London and New York : Routledge, 2013.

Ком.

1

ISBN-10: 0415709814 ISBN-13: 978-0415709811
English Vocabulary in Use: Upper-intermediate, vocabulary reference and
44.

practice, with answers and ebook / Michael McCarthy, Felicity O’Dell,
fourth edition. - Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

Ком.

1

ISBN 978-1316631751
English Grammar in Use, a self-study reference and practice book for
intermediate learners of English / Raymond Murphy, Fifth edition. 45. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.

Ком.

1

ISBN-10: 1108457657 ISBN-13: 978-1108457651
Qualitative Research and Hypermedia: Ethnography for the Digital Age /
46.

Bella Dicks, Bruce Mason, Amanda Coffey and Paul Atkinson. London/Thousand Oaks/New Delhi : SAGE Publications, 2005.

Ком.

1

ISBN-10: 076196097X ISBN-13: 978-0761960973
Argumentation: Analysis and Evaluation / Frans Van Eemeren and A.
47.

Francisca Snoeck Henkemans, 2nd edition. - New York/London :
Routledge, 2016.

Ком.

1

ISBN-10: 9781138225084 ISBN-13: 978-1138225084
Fundamentals of Critical Argumentation / Douglas Walton. – Cambridge :
48. CUP, 2006.

Ком.

1

ISBN-13: 978-0521530200 ISBN-10: 0521530202
Story Logic / David Herman. - London: University of Nebraska Press,
49. 2004.

Ком.

1

ISBN-10: 0803273428 ISBN-13: 978-0803273429
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Storytelling and the Sciences of Mind / David Herman. – Cambridge : The
50. MIT Press, 2013.

Ком.

1

ISBN-10: 9780262533775 ISBN-13: 978-0262533775
The Cambridge Companion to Critical Theory / ed. Fred Rush. 51. Cambridge University Press, 2004.

Ком.

1

ISBN-10: 0521816602 ISBN-13: 978-0521816601
Teaching Young Language Learners / A. Pinter, 2nd ed. – Oxford : OUP,
52. 2017.

Ком.

1

ISBN-10: 0194403181 ISBN-13: 978-0194403184
Teaching English to Young Learners : Critical Issues in Language
53.

Teaching with 3-12 Year Olds / J. Bland. - London/ New York :
Bloomsbury, 2015.

1
Ком.

ISBN-13: 978-1472588562 ISBN-10: 1472588568
The Cambridge History of Medieval Englih Literature / Edited by David
54. Wallace. - Cambridge University Press, 2002.

Ком.

1

ISBN-10: 0521890462; ISBN-13: 978-0521890465
The Cambridge History of Early Medieval Englih Literature / Edited by
55. Clare A. Lees. - Cambridge University Press, 2016.

Ком.

1

ISBN-10: 1316608840; ISBN-13: 978 1316608845
Cognitive Linguistics for Linguists / Margaret E. Winters, Geoffrey S.
56. Nathan. - 1st ed. – Springer, 2020.

Ком.

1

ISBN-13: 978-3030336035 ISBN-10: 3030336034
What is Applied Cognitive Linguistics: Answers from Current SLA
57.

Research / Tyler Andrea, Huang Lihong, Jan Hana. - De Gruyter Mouton,
2018.

Ком.

1

ISBN 978-3-11-068514-5
New Headway - Pre-Intermediate, Student’s book / L. Soars, J. Soars. 58. 4th edition. - Oxford: Oxford University Press.

Ком.

1

ISBN 978-0194769662
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New Headway - Pre-Intermediate, Work book / L. Soars, J. Soars. - 4th
59. edition. - Oxford: Oxford University Press

Ком.

1

ISBN 978-0194769631
Grammar Practice for Pre-Intermediate Students / E. Walker, S. Elsworth. –
60. Longman, 2007.

Ком.

1

ISBN 978-1405852968
Grammar Practice for Intermediate Students / E. Walker, S. Elsworth. –
61. Longman, 2000.

Ком.

1

ISBN 978-1405852982
Grammar Practice for Upper-Intermediate Students / E. Walker, S.
62. Elsworth. – Longman, 2000.

Ком.

1

ISBN 978-1405853002
New Headway - Advanced, Student’s book / L. Soars, J. Soars. - 4th
63. edition. - Oxford: Oxford University Press.

Ком.

1

ISBN 978-0194713436
New Headway - Advanced, Work book / L. Soars, J. Soars. - 4th edition. 64. Oxford: Oxford University Press.

Ком.

1

ISBN 978-0194713467
Advanced Grammar in Use / M. Hewings. - Cambridge: Cambridge
65. University Press, 2013.

Ком.

1

ISBN-10: 1107697387 ISBN-13: 978-1107697386
Morphological Productivity / Laurie Bauer. - Cambridge University Press,
66. 2006.

Ком.

1

ISBN 978-0521025157
Literature and Language Teaching. A Guide for Students and Trainers /
67. Gillian Lazar. - Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

Ком.

1

ISBN 978-0521406512
68.

The Blue Book of Grammar and Punctuation: An Easy-to-Use Guide with
Clear Rules, Real-World Examples, and Reproducible Quizzes / Jane

Ком.

1
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Straus. Lester Kaufman, Tom Stern , 11th Edition, Wiley, 2014.
ISBN 978-1118785560
69.

The Wee Free Men / Terry Pratchett. - HarperCollins, 2015.
ISBN 978-0062435262

Ком.

An Introduction to Cyberpsychology / Eds. I. Connolly, M. Palmer, H.
70. Barton. - Routledge, 2016.

Ком.

1

1

ISBN 978-1138823792
Von der Idee zum Text: Eine Anleitung zum wissenschaftlichen Schreiben
71.

/ Helga Esselborn-Krumbiegel. - Paderborn: Schöningh UTB GmbH,
2014.

Ком.

1

ISBN 978-3825247331
Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten: Ein Leitfaden für
Seminararbeiten, Bachelor-, Master-, Magister- und Diplomarbeiten sowie
72. Dissertationen / Karmasin, Matthias/Ribing, Rainer. - Wien: Facultas

Ком.

1

Verlag, 2014.
ISBN 978-3825253134
Kompaktwissen Wissenschaftliches Arbeiten: Eine Anleitung zu Techniken
73. und Schriftform / May, Yomb. - Stuttgart: Philipp Reclam Verlag, 2010.

Ком.

1

ISBN 978-3150152317
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II Партија – ДОМАЋЕ КЊИГЕ 2020

Ред.
број

Назив књиге, Аутор, Издавач књиге, Година издања, ISBN број

Јед.
мере

Коли
чина

Uvod u logiku. Deo 1. / Mirjana Borisavljević. - Beograd : Saobraćajni
1.

fakultet, 2009.

1
Ком.

ISBN 978-86-7395-254-3
Televizija protiv birača : televizijska prezentacija kampanja za
2.

parlamentarne izbore u Srbiji 1990-2000 / Jovanka Matić. - Beograd :
Dobar naslov, 2007.

1
Ком.

ISBN 978-86-86471-20-8
Superpovezani : internet, digitalni mediji i tehno-društveni život / Meri
3.

Čejko. - Beograd : Clio, 2019.

1
Ком.

ISBN 978-86-7102-614-7
Communico ergo sum ili INTERNET kako je nastao i kuda smera /
4.

Vladimir Štambuk. - Beograd : Akademska misao, 2009.

1
Ком.

ISBN 978-86-7466-370-7
Синтакса новогрчког језика : [за I, II и III разред гиманазије] /
5.

Александрос Караниколас ... [и др.]. - Београд : Завод за уџбенике и
наставна средства, 2003.

1
Ком.

ISBN 86-17-10368-X
Liderstvo : teorija i praksa / Peter G. Northouse. - Beograd : Data status,
6.

2008.

1
Ком.

ISBN 978-86-7478-043-5

7.

Vaše kompetentno dete / Jesper Jul. - Beograd : Laguna, 2017.
ISBN 978-86-521-2613-2

1
Ком.
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Gde stanuje kvalitet. Knj. 3, Razvijanje prakse dečjeg vrtića / Živka
8.

Krnjaja. - Beograd : Institut za pedagogiju i andragogiju : Filozofski
fakultet Univerziteta u Beogradu, 2016.

Ком.

1

ISBN 978-86-82019-97-8
Gde stanuje kvalitet. Knj. 2, Istraživanje sa decom prakse dečjeg vrtića /
9.

Dragana Pavlović Breneselović. - Beograd : Institut za pedagogiju i
andragogiju, 2015.

1
Ком

ISBN 978-86-82019-84-8
Opšta psihopatologija u kliničkoj praksi : praktikum / Grozdanko Grbeša,
10. Miodrag Stanković. - Niš : Galaksijanis, 2018.

2
Ком.

ISBN 978-86-6233-191-5
Psihijatrija : udžbenik za studente medicine / [autori Gordana Balkoski ... et
al.] ; urednici Miroslava Jašović Gašić, Dušica Lečić Toševski. - Beograd :
11. Medicinski fakultet,CIBID - Centar za izdavačku, bibliotečku i

Ком.

2

informacionu delatnost, 2014.
ISBN 978-86-7117-192-2
Увод у психологију / Љубомир Жиропађа. - 4. допуњено изд. - Београд
12. : Чигоја штампа, 2016.

Ком.

3

ISBN 978-86-531-0269-2
Dokumentarni film i televizija / Danica Aćimović. - Novi Sad : Media Art
13. Service International, 2005.

1
Ком.

ISBN 86-904815-7-5
Filmska slika i stvarnost / Ranko Munitić. - Beograd : Filmski centar
14. Srbije, 2009.

Ком.

1

ISBN 978-86-7227-061-7
Studije filma : ogledi o filmskim tekstovima sećanja / Nevena Daković. 15.

Beograd : Fakultet dramskih umetnosti, Institut za pozorište, film, radio i
televiziju, 2014.

1
Ком.

ISBN 978-86-82101-51-2
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Posredovana sećanja u digitalnom dobu / Joze van Dejk. - Beograd : Clio,
16. 2018.

1
Ком.

ISBN 978-86-7102-601-7
Obrazovna politika : globalni i lokalni procesi / Vera Spasenović. 17.

Beograd : Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta
Univerziteta, 2019.

1
Ком.

ISBN 978-86-80712-23-9
Програми превенције поремећаја понашања у школи / Весна ЖунићПавловић, Бранислава Поповић-Ћитић, Мирослав Павловић. - Београд
18. : Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Издавачки

Ком.

1

центар, 2010.
ISBN 978-86-80113-92-0
Дете са посебним потребама у редовној школи / Јасмина Ковачевић. 19. Београд : Учитељски факултет, 2011.

Ком.

1

ISBN 978-86-7849-147-4
Интерактивна-сарадничка настава / Нада Вилотијевић. - Врање :
20. Учитељски факултет, 2008.

Ком.

1

ISBN 978-86-82695-52-3
Menadžment ljudskih resursa / Derek Torrington, Laura Hall, Stephen
21. Taylor. - Beograd : Data status, 2004.

Ком.

1

ISBN 86-7478-003-2
Moj pogled na menadžment : ideje koje su unapredile menadžment : (izbor
22. iz dela o menadžmentu Pitera Drakera). - Novi Sad : Adizes, 2006.

1
Ком.

ISBN 978-86-7668-032-0
Krizni menadžment. 1, Prevencija krize : [hrestomatija] / [priredili] Zoran
23. Keković, Želimir Kešetović. - Београд : Факултет безбедности

Ком.

1

ISBN 86-84069-26-9
24.

Нове речи и значења у савременом стандардном српском језику :
лингвистички аспект / Ђорђе Оташевић. - Београд : Алма, 2008.

Ком.

1
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ISBN 978-86-7974-055-7

Муке око језика и правописа / Вељко Брборић. - Нови Сад : Прометеј,
25. 2019.

1
Ком.

ISBN 978-86-515-1540-1
Како и зашто (не) писати овако / Милош Ковачевић. - Нови Сад :
26. Прометеј, 2019.

1
Ком.

ISBN 978-86-515-1542-5
Правопис и школа / Вељко Брборић. - 2. допуњено изд. - Београд :
27. Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2015.

Ком.

1

ISBN 978-86-84885-71-7
Учимо српски 1 : српски језик за странце - почетни ниво / Наташа
28.

Милићевић Добромиров, Биљана Новковић Аџаип. - Novi Sad :
Azbukum

1
Ком.

ISBN 978-86-908295-7-6
Историја новогрчке књижевности / Линос Политис. - Лозница :
29. Карпос, 2019.

Ком.

1

ISBN 978-86-6435-133-1
1

Arhitektura i totalitarizmi 20. veka : arhitekta Albert Šper / Vladimir
30. Mitrović. - Beograd : Orion art, 2018.

Ком.

ISBN 978-86-6389-087-9
Rhetorike techne : вештина беседништва и јавни наступ / Сима
31.

Аврамовић. - 4. допуњено изд. - Београд : Правни факултет
Универзитета : Службени гласник : Досије студио, 2018.

Ком.

1

ISBN 978-86-7630-724-1
Мали глосар креативног писања / Милисав Савић. - Зрењанин ; Нови
32. Сад : Агора, 2015.

Ком.

1

ISBN 978-86-6053-152-2
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Kreativno pisanje : otkrite svoj dar pisanja / Dorotea Brend. - Beograd :
33. Babun, 2011.

1
Ком.

ISBN 978-86-83737-26-0
Српски именослов : одабране руковети / Велибор Лазаревић. - Земун :
34. Book ; Нови Београд : Марсо, 2001.

1
Ком.

ISBN 86-7572-003-3
Савремени уџбеник страног - руског језика : структура и садржај /
35.

Ксенија Кончаревић. - Београд : Завод за уџбенике и наставна
средства, 2002.

Ком.

1

ISBN 86-17-10119-9
Општа методика наставе словенских језика у инословенској средини /
36. Вучина Раичевић. - Београд : Завод за уџбенике, 2007.

1
Ком.

ISBN 978-86-17-15059-2
Пад Српске деспотовине 1459. године / уредник Момчило Спремић. 37. Београд : САНУ, Одељење историјских наука, 2011.

1
Ком.

ISBN 978-86-7025-543-2
Правни аспекти дигитализације културне баштине / приредио Драган
38. Прља. - Београд : Институт за упоредно право, 2017.

1
Ком.

ISBN 978-86-80186-24-5
Деспот Стефан Лазаревић : слово љубве / приредио Душан Стојковић.
39.

- Младеновац : Шумадијске метафоре : Библиотека "Деспот Стефан
Лазаревић" ; Београд : Библиотека града Београда, 2007.

1
Ком.

ISBN 978-86-7191-116-0
Слово љубави : од светог апостола Павла до светог Николаја Српског /
избор, предговор и белешке Драгиша Бојовић. - Ниш : Међународни
40. центар за православне студије, 2015.

1
Ком.

ISBN 978-86-80136-02-8
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Антологија плача : (од Светога Саве до Патријарха Пајсија) / избор,
41.

предговор и пропратни текстови Драгиша Бојовић. - Београд :
Просвета, 2011.

1
Ком.

ISBN 978-86-07-01922-9
Дивити се треба ваистину дивноме Богу : антологија чуда - од светог
Саве до патријарха Пајсија / изабрао и приредио Драгиша Бојовић. 42. Београд : Издавачка фондација Српске православне цркве

1
Ком.

Архиепископије београдско-карловачке, 2013.
ISBN 978-86-84799-63-2
Трпеза премудрости / Драгиша Бојовић. - Београд : ǂДруштво ǂРашка
43. школа ; Ниш : Центар за црквене студије, 2009.

2
Ком.

ISBN 978-86-84105-25-9
Свети Сава и осам векова српске цркве, књ. 1 / [уредник Драгиша
Бојовић]. - Ниш : Центар за црквене студије : Универзитет, Центар за
44. византијско-словенске студије : Међународни центар за православне

1
Ком.

студије, 2019.
ISBN 978-86-84105-51-8
Фабрика : индустрија у пост-социјалистичкој Србији / Марица
45. Шљукић. - Ново Милошево : Банатски културни центар, 2018.

Ком.

1

ISBN 978-86-6029-396-3
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III
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Предметна јавна набавка не садржи техничку документацију и планове.
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IV
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
I) ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
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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4.

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).

II) ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатни
услов за учешће у поступку јавне набавке, дефинисан овом конкурсном документацијом, а
испуњеност додатниог услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

Р.бр.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1.

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 члана 76. став 3. 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.
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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 додатног услова за
учешће у поступку предметне јавне набавке наведног у табеларном приказу додатних
услова под редним бројем 1 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
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 додатног 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.
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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.
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
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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.
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
ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
➢ Потврђујемо да смо разумели и у потпуности, без резерве прихватили све услове
наручиоца у вези са учешћем у предметној јавној набавци, односно услове и правила
објављене у позиву, као и услове и захтеве назначене у конкурсној документацији.
Свесни смо и сагласни да ти услови у целини представљају саставни део уговора који ће
се закључити са најповољнијим понуђачем и који мора бити сагласан са овим условима.
➢ Као овлашћено лице за заступање понуђача, одговорно изјављујем да су сви подаци
садржани у понуди истинити, уз свест да давање нетачних или непотпуних информација
подлеже прекршајној одговорности у складу са чланом 170. Закона о јавним набавкама и
да може довести до искључења из овог поступка и свих будућих поступака набавки
наручиоца, као и да ће случај бити пријављен Управи за јавне набавке и Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки Републике Србије.
➢ Обавезујем се да, на захтев наручиоца, у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева,
доставим тражене доказе којима се потврђује веродостојност података датих у понуди.
➢ Сагласни смо да наручилац може, у случајевима предвиђеним уговорним одредбама,
реализовати предвиђено средство обезбеђења у пуном обиму, без посебних услова или
сагласности, уколико је средство обезбеђења предвиђено конкурсном документацијом.
➢ Овом поступку јавне набавке приступамо након пажљивог упознавања са посебним
захтевима наручиоца садржаним у конкурсној документацији, у духу добрих пословних
обичаја, а у циљу закључења уговора о предметној јавној набавци. Уколико будемо
сматрали да су се током спровођења овог поступка стекли услови за подношење захтева
за заштиту права понуђача, исти ћемо покренути у складу са законским одредбама, али
ни у ком случају мотив и сврха учешћа у предметном поступку јавне набавке није
подношење захтева за заштиту понуђача нити опструкција поступка јавне набавке у било
ком смислу.
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

ПОНУЂАЧ
_______________________
(потпис)

НАПОМЕНЕ:
1. Изјаву потписати и оверити печатом понуђача.
2. У случају подношења заједничке понуде, при чему има два или више учесника
заједничке понуде, потребно је да сваки од њих потпише и овери изјаву (исту претходно
копирати у потребном броју примерака).
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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. Д03-2020 –
набавка књига за потребе акредитације Факултета:
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 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. Д03-2020 – набавка књига за потребе
акредитације Факултета:
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. 4
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. Д03-2020 – набавка књига
за потребе акредитације Факултета:
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 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.
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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.

____________________________________________________________________________
Конкурсна документација ЈНМВ бр. Д03-2020 – набавка књига за потребе акредитације
/ Страна 31 од 79/

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
за сваку партију.

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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VII
ОБРАCЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном документацијом (Образац бр. 2);
Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац бр. 3);
Образац изјаве групе понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом (Образац бр. 4);
Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине (Образац бр. 5);
Образац изјаве да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у
време поношења понуде (Образац бр. 6);
Образац изјаве о поверавању дела набавке подизвођачу у поступку набавке
(Образац бр. 7);
Образац понуде (Образац бр. 8);
Образац изјаве о независној понуди (Образац бр. 12);
Образац овлашћења представника понуђача/носиоца групе понуђача (Образац
бр. 13);
Модел уговора (Образац бр. 14).
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Образац бр. 8
VIII
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ___________________ од ___.___.20__. године за учешће у поступку јавне
набавке мале вредности добара ЈНМВ бр. Д03-2020 – набавка књига за потребе акредитације:
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. 9
ОПИС ПОНУДЕ
у поступку набавке ЈНМВ број Д03-2020
Предмет јавне набавке је набавка књига за потребе акредитације Факултета обликована у 2 (две) партије.
I Партија – СТРАНЕ КЊИГЕ

Ред.
број

1.

2.

3.

4.

5.

Назив књиге, Аутор, Издавач књиге, Година издања, ISBN број

Filozofija jezika : suvremeni uvod / W. G. Lycan. – Zagreb : Svučilište,
2011.
ISBN 978-953-7823-04-7
Novinske agencije i agencijsko novinarsto / Fjodor Polojac. – Zagreb :
Plejada, 2010.
ISBN 978-953-5604-71-6
Uvod u političku komunikaciju / Uvod u političku komunikaciju / Brian
McNair. – Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 2003.
ISBN 953-6457-21-0
Mediji, kultura i civilno društvo / uredila Zrinjka Peruško. - Zagreb :
Naklada Jesenski i Turk [etc.], 2008.
ISBN 978-953-222-295-1
Konstrukcija političkog spektakla / Murray Edelman. - Zagreb : Politička
kultura, 2003.
ISBN 953-6213-41-9

Јед.
мере

Ком.

Кол
ичи
на

Цена по ком.
(без ПДВ-а)

Цена укупно
(без ПДВ-а)

1
1

Ком.
Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1
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6.

Školski menadžment i liderstvo / Željko Burcar. – Split : Redak, 2013.
ISBN: 978-953-336-049-2

Učiti po dogovoru / Milan Matijević. - Zagreb: Centar za dopisno
obrazovanje Birotehnika, 2000.
ISBN 953-6128-44-6
Mi poznajemo i živimo svoja prava / Dubravka Maleš, Ivanka Stričević. –
8. Zagreb : Školska knjiga, 2003.
ISBN 978-953-0-50640-4
Multimedijska didaktika / Milan Matijević, Tomislav Topolovčan. –
9. Zagreb : Školska knjiga, 2017.
ISBN 978-953-0-30730-8
Pedagogija za učitelje i nastavnike / Milan Matijević,Vesna Bilić, Siniša
Opić. - Zagreb : Školska knjiga, 2016.
10.
ISBN 978-953-0-30725-4
7.

11.

12.

13.

14.

Uporabni tekstovi / Nada Ivanetić. - Zagreb : Filozofski fakultet, Zavod za
lingvistiku, 2003.
ISBN 953-1751-89-7
Jezik reklama / Diana Stolac, Anastazija Vlastelić. Zagreb
:
Hrvatska sveučilišna naklada ; Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u
Rijeci, 2014.
ISBN 978-953-1692-946Vježbe iz semantike ljubavi / Dubravko Škiljan. - Zagreb : Izdanja
Antibarbarus, 2007.
ISBN 978-953-2490-34-3
Лингвокультурология : Учеб. пособие : Для студентов виших учебних
заведений / В. А. Маслова. – Москва : Аcademia, 2001.
ISBN 978 5-7695-0745-8

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

____________________________________________________________________________
Конкурсна документација ЈНМВ бр. Д03-2020 – набавка књига за потребе акредитације
/ Страна 40 од 79/

Чистая грамматика / Е. Р. Ласкарева. – Санкт Петербург : Златоуст,
15. 2014.
ISBN 978-5-86547-871-3
Падежи! Ах падежи!… : сборник упражнений по глагольному
управлению / Кузьмич И. П., Лариохина Н. М. - Москва: Русский
16.
язык. Курсы, 2015.
ISBN 978-5-88337-046-4
Когда не помогают словари...: практикум по лексике современного
17. русского языка Ч. 1. - Москва: Флинта : Наука, 2008.
ISBN 978-5-89349-804-2
Современный русский язык : морфемика. Словообразование : учебное
пособие : [для студентов филологических факультетов и отделений
18.
журналистики] / Л. С. Филиппова. - Москва: Флинта : Наука, 2009.
ISBN 978-5-9765-0796-8
Школьный словообразовательный словарь русского языка : А-Я :
19. пособие для учащихся / А. Н. Тихонов. - Москва: АЙРИС-пресс, 2017.
ISBN 978-5-8112-5837-6
Современный русский язык : [учебник / д.филол.н. В.А. Белошапкова,
к.филол.н. В.Н. Белоусов, д.филол.н. Е.А. Брызгунова и др.] ; под ред.
20.
В.А. Белошапковой. 1997 г.. - Москва: АльянС, 2011.
ISBN 978-5-91872-006-6
Активные процессы в современном русском языке : Учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по филол. направлениям и
21.
специальностям / Н.С. Валгина. - М.: Логос, 2001.
ISBN 5-94010-092-8.
Лексика русского языка : сборник упражнений / Э. И. Амиантова и
22. др. ; отв. ред. Э. И. Амиантова]. - Москва: Флинта : Наука, 2012.
ISBN 978-5-89349-469-3

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1
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Читая сказки : учебное пособие : [для иностранцев изучающих
русский язык] / О. М. Барсукова-Сергеева. - Москва: Флинта : Наука,
2018
ISBN 978-5-9765-0710-4
Словообразование как деятельность : [на материале периодической
печати, живой разговорной речи, художественной и научной
литературы] / Е. А. Земская ; отв. ред.: акад. Д. Н. Шмелев. - Москва:
URSS : Либроком, 2009.
ISBN 978-5-397-00625-5
Гранатовый браслет : книга для чтения с заданиями
/ Куприн А. И. - Москва : Русский язык : Курсы, 2015.
ISBN 978-5-88337-378-6
Читаем А. С. Пушкина : Пиковая дама. - Москва : Русский язык :
Курсы, 2016.
ISBN 978-5-88337-381-6
Синтаксис русского языка : монография / В.В. Бабайцева. - Москва:
Флинта : Наука, 2015.
ISBN 978-5-9765-2141-4
Синтаксические сюжеты: спорные и нерешенные вопросы русского
синтаксиса" / Анипкина Л. Н., Бубнова Н. А., Крылова О. А. – Москва
: Русский язык : Курсы, 2016.
ISBN 978-5-88337-380-9
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Radio in the digital age / Andrew Dubber. – Cambridge : Polity, 2013.
ISBN 978-0745661971

Ком.

1

Online Journalism : Principles and practices of news for the Web / James
30. C. Foust. - London and New York: Routledge, 2017.
ISBN 978-0745661971
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Comparing media systems : Three models of media and politics / Daniel
31. Hallin, Paolo Mancini. - Cambridge university press, 2004.
ISBN 978-0521543088
Comparing media systems beyond the Western world / eitors Daniel Hallin,
32. Paolo Mancini . - Cambridge University Press, 2011.
ISBN 978-1107699540
The Communicative Construction of Reality / Hubert Knoblauch. 33. Routledge, 2019.
ISBN 978-1138364653
Social constructivism as paradigm? The Legacy of the social construction
of reality / editors Michaela Pfadenhauer, Hubert Knoblauch, Routledge,
34.
2019.
ISBN 978-1138606357
An introduction to contact linguistics / Donald Winford. - Malden :
35. Blackwell Publishing, 2005.
ISBN 0-631-21251-5
Pseudo-English: Studies on False Anglicisms in Europe / Cristiano
36. Furiassi, Henrik Gottlieb. - De Gruyter, 2015.
ISBN 978-1614516712
The anglicization of European lexis / edited by Cristiano Furiassi, Virginia
Pulcini, Félix Rodríguez González. - Amsterdam ; Philadelphia : John
37.
Benjamins Pub. Co., 2012.
ISBN 978-9027211958
Language Acquisition and Conceptual Development / edited by Melissa
38. Bowerman and Stephen C. Levinson. - Cambridge University Press, 2001.
ISBN 978-0521596596
The Emergence of Language / Brian MacWhinney. - Mahwah: Lawrence
39. Erlbaum Associates, 1999.
ISBN 978-0805830118
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Introducing Psycholinguistics / Paul Warren. - Cambridge: Cambridge
40. University Press, 2012.
ISBN 978-0521130561
Handbook of Orthography and Literacy / R. Malatesha Joshi, P. G. Aaron.
41. – Routledge, 2014.
ISBN 978-0805854671
Handbook of Cognitive Linguistics and Second Language Acquisition /
42. Eds. P. Robinston, N. C. Ellis. - London and New York : Routledge, 2008.
ISBN 978-0805853520
The Routledge Handbook of Second Language Acquisition / Eds. S. M.
43. Gass, A. Mackey. - London and New York : Routledge, 2013.
ISBN-10: 0415709814 ISBN-13: 978-0415709811
English Vocabulary in Use: Upper-intermediate, vocabulary reference and
practice, with answers and ebook / Michael McCarthy, Felicity O’Dell,
44.
fourth edition. - Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
ISBN 978-1316631751
English Grammar in Use, a self-study reference and practice book for
intermediate learners of English / Raymond Murphy, Fifth edition. 45. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
ISBN-10: 1108457657 ISBN-13: 978-1108457651
Qualitative Research and Hypermedia: Ethnography for the Digital Age /
Bella Dicks, Bruce Mason, Amanda Coffey and Paul Atkinson. 46.
London/Thousand Oaks/New Delhi : SAGE Publications, 2005.
ISBN-10: 076196097X ISBN-13: 978-0761960973
Argumentation: Analysis and Evaluation / Frans Van Eemeren and A.
Francisca Snoeck Henkemans, 2nd edition. - New York/London :
47.
Routledge, 2016.
ISBN-10: 9781138225084 ISBN-13: 978-1138225084
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Fundamentals of Critical Argumentation / Douglas Walton. – Cambridge :
48. CUP, 2006.
ISBN-13: 978-0521530200 ISBN-10: 0521530202

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Story Logic / David Herman. - London: University of Nebraska Press,
2004.
ISBN-10: 0803273428 ISBN-13: 978-0803273429
Storytelling and the Sciences of Mind / David Herman. – Cambridge : The
MIT Press, 2013.
ISBN-10: 9780262533775 ISBN-13: 978-0262533775
The Cambridge Companion to Critical Theory / ed. Fred Rush. Cambridge University Press, 2004.
ISBN-10: 0521816602 ISBN-13: 978-0521816601
Teaching Young Language Learners / A. Pinter, 2nd ed. – Oxford : OUP,
2017.
ISBN-10: 0194403181 ISBN-13: 978-0194403184
Teaching English to Young Learners : Critical Issues in Language
Teaching with 3-12 Year Olds / J. Bland. - London/ New York :
Bloomsbury, 2015.
ISBN-13: 978-1472588562 ISBN-10: 1472588568
The Cambridge History of Medieval Englih Literature / Edited by David
Wallace. - Cambridge University Press, 2002.
ISBN-10: 0521890462; ISBN-13: 978-0521890465
The Cambridge History of Early Medieval Englih Literature / Edited by
Clare A. Lees. - Cambridge University Press, 2016.
ISBN-10: 1316608840; ISBN-13: 978 1316608845
Cognitive Linguistics for Linguists / Margaret E. Winters, Geoffrey S.
Nathan. - 1st ed. – Springer, 2020.
ISBN-13: 978-3030336035 ISBN-10: 3030336034
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57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

What is Applied Cognitive Linguistics: Answers from Current SLA
Research / Tyler Andrea, Huang Lihong, Jan Hana. - De Gruyter Mouton,
2018.
ISBN 978-3-11-068514-5
New Headway - Pre-Intermediate, Student’s book / L. Soars, J. Soars. 4th edition. - Oxford: Oxford University Press.
ISBN 978-0194769662
New Headway - Pre-Intermediate, Work book / L. Soars, J. Soars. - 4th
edition. - Oxford: Oxford University Press
ISBN 978-0194769631
Grammar Practice for Pre-Intermediate Students / E. Walker, S. Elsworth. –
Longman, 2007.
ISBN 978-1405852968
Grammar Practice for Intermediate Students / E. Walker, S. Elsworth. –
Longman, 2000.
ISBN 978-1405852982
Grammar Practice for Upper-Intermediate Students / E. Walker, S.
Elsworth. – Longman, 2000.
ISBN 978-1405853002
New Headway - Advanced, Student’s book / L. Soars, J. Soars. - 4th
edition. - Oxford: Oxford University Press.
ISBN 978-0194713436
New Headway - Advanced, Work book / L. Soars, J. Soars. - 4th edition. Oxford: Oxford University Press.
ISBN 978-0194713467
Advanced Grammar in Use / M. Hewings. - Cambridge: Cambridge
University Press, 2013.
ISBN-10: 1107697387 ISBN-13: 978-1107697386
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Morphological Productivity / Laurie Bauer. - Cambridge University Press,
66. 2006.
ISBN 978-0521025157
Literature and Language Teaching. A Guide for Students and Trainers /
67. Gillian Lazar. - Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
ISBN 978-0521406512
The Blue Book of Grammar and Punctuation: An Easy-to-Use Guide with
Clear Rules, Real-World Examples, and Reproducible Quizzes / Jane
68.
Straus. Lester Kaufman, Tom Stern , 11th Edition, Wiley, 2014.
ISBN 978-1118785560
69.

70.

71.

72.

73.

The Wee Free Men / Terry Pratchett. - HarperCollins, 2015.
ISBN 978-0062435262
An Introduction to Cyberpsychology / Eds. I. Connolly, M. Palmer, H.
Barton. - Routledge, 2016.
ISBN 978-1138823792
Von der Idee zum Text: Eine Anleitung zum wissenschaftlichen Schreiben
/ Helga Esselborn-Krumbiegel. - Paderborn: Schöningh UTB GmbH,
2014.
ISBN 978-3825247331
Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten: Ein Leitfaden für
Seminararbeiten, Bachelor-, Master-, Magister- und Diplomarbeiten sowie
Dissertationen / Karmasin, Matthias/Ribing, Rainer. - Wien: Facultas
Verlag, 2014.
ISBN 978-3825253134
Kompaktwissen Wissenschaftliches Arbeiten: Eine Anleitung zu Techniken
und Schriftform / May, Yomb. - Stuttgart: Philipp Reclam Verlag, 2010.
ISBN 978-3150152317
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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.
У цену треба урачунати све зависне трошкове (трошкови превоза, трошкови утовара, истовара и сл.) које
понуђач има у реализацији предметне набавке.
РОК ИСПОРУКЕ:
Рок испоруке књига је _______ (________________) дан/а од дана наручивања по потписаном уговору.
МЕСТО ИСПОРУКЕ КЊИГА – FCO (franco) Филозофски факултет у Нишу, улица Ћирила и Методија бр. 2,
18105 Ниш.
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.
(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).
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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.

Назив књиге, Аутор, Издавач књиге, Година издања, ISBN број
Uvod u logiku. Deo 1. / Mirjana Borisavljević. - Beograd : Saobraćajni
fakultet, 2009.
ISBN 978-86-7395-254-3
Televizija protiv birača : televizijska prezentacija kampanja za
parlamentarne izbore u Srbiji 1990-2000 / Jovanka Matić. - Beograd :
Dobar naslov, 2007.
ISBN 978-86-86471-20-8
Superpovezani : internet, digitalni mediji i tehno-društveni život / Meri
Čejko. - Beograd : Clio, 2019.
ISBN 978-86-7102-614-7
Communico ergo sum ili INTERNET kako je nastao i kuda smera /
Vladimir Štambuk. - Beograd : Akademska misao, 2009.
ISBN 978-86-7466-370-7
Синтакса новогрчког језика : [за I, II и III разред гиманазије] /
Александрос Караниколас ... [и др.]. - Београд : Завод за уџбенике и
наставна средства, 2003.
ISBN 86-17-10368-X
Liderstvo : teorija i praksa / Peter G. Northouse. - Beograd : Data status,
2008.
ISBN 978-86-7478-043-5
Vaše kompetentno dete / Jesper Jul. - Beograd : Laguna, 2017.
ISBN 978-86-521-2613-2
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мере
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Gde stanuje kvalitet. Knj. 3, Razvijanje prakse dečjeg vrtića / Živka
Krnjaja. - Beograd : Institut za pedagogiju i andragogiju : Filozofski
fakultet Univerziteta u Beogradu, 2016.
ISBN 978-86-82019-97-8
Gde stanuje kvalitet. Knj. 2, Istraživanje sa decom prakse dečjeg vrtića /
Dragana Pavlović Breneselović. - Beograd : Institut za pedagogiju i
andragogiju, 2015.
ISBN 978-86-82019-84-8
Opšta psihopatologija u kliničkoj praksi : praktikum / Grozdanko Grbeša,
Miodrag Stanković. - Niš : Galaksijanis, 2018.
ISBN 978-86-6233-191-5
Psihijatrija : udžbenik za studente medicine / [autori Gordana Balkoski ... et
al.] ; urednici Miroslava Jašović Gašić, Dušica Lečić Toševski. - Beograd :
Medicinski fakultet,CIBID - Centar za izdavačku, bibliotečku i
informacionu delatnost, 2014.
ISBN 978-86-7117-192-2
Увод у психологију / Љубомир Жиропађа. - 4. допуњено изд. - Београд
: Чигоја штампа, 2016.
ISBN 978-86-531-0269-2
Dokumentarni film i televizija / Danica Aćimović. - Novi Sad : Media Art
Service International, 2005.
ISBN 86-904815-7-5
Filmska slika i stvarnost / Ranko Munitić. - Beograd : Filmski centar
Srbije, 2009.
ISBN 978-86-7227-061-7
Studije filma : ogledi o filmskim tekstovima sećanja / Nevena Daković. Beograd : Fakultet dramskih umetnosti, Institut za pozorište, film, radio i
televiziju, 2014.
ISBN 978-86-82101-51-2
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Posredovana sećanja u digitalnom dobu / Joze van Dejk. - Beograd : Clio,
16. 2018.
ISBN 978-86-7102-601-7
Obrazovna politika : globalni i lokalni procesi / Vera Spasenović. Beograd : Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta
17.
Univerziteta, 2019.
ISBN 978-86-80712-23-9
Програми превенције поремећаја понашања у школи / Весна ЖунићПавловић, Бранислава Поповић-Ћитић, Мирослав Павловић. - Београд
18. : Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Издавачки
центар, 2010.
ISBN 978-86-80113-92-0
Дете са посебним потребама у редовној школи / Јасмина Ковачевић. 19. Београд : Учитељски факултет, 2011.
ISBN 978-86-7849-147-4
Интерактивна-сарадничка настава / Нада Вилотијевић. - Врање :
20. Учитељски факултет, 2008.
ISBN 978-86-82695-52-3
Menadžment ljudskih resursa / Derek Torrington, Laura Hall, Stephen
21. Taylor. - Beograd : Data status, 2004.
ISBN 86-7478-003-2
Moj pogled na menadžment : ideje koje su unapredile menadžment : (izbor
22. iz dela o menadžmentu Pitera Drakera). - Novi Sad : Adizes, 2006.
ISBN 978-86-7668-032-0
Krizni menadžment. 1, Prevencija krize : [hrestomatija] / [priredili] Zoran
23. Keković, Želimir Kešetović. - Београд : Факултет безбедности
ISBN 86-84069-26-9
Нове речи и значења у савременом стандардном српском језику :
24. лингвистички аспект / Ђорђе Оташевић. - Београд : Алма, 2008.
ISBN 978-86-7974-055-7
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Муке око језика и правописа / Вељко Брборић. - Нови Сад : Прометеј,
25. 2019.
ISBN 978-86-515-1540-1
Како и зашто (не) писати овако / Милош Ковачевић. - Нови Сад :
26. Прометеј, 2019.
ISBN 978-86-515-1542-5
Правопис и школа / Вељко Брборић. - 2. допуњено изд. - Београд :
27. Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2015.
ISBN 978-86-84885-71-7
Учимо српски 1 : српски језик за странце - почетни ниво / Наташа
Милићевић Добромиров, Биљана Новковић Аџаип. - Novi Sad :
28.
Azbukum
ISBN 978-86-908295-7-6
Историја новогрчке књижевности / Линос Политис. - Лозница :
29. Карпос, 2019.
ISBN 978-86-6435-133-1
Arhitektura i totalitarizmi 20. veka : arhitekta Albert Šper / Vladimir
30. Mitrović. - Beograd : Orion art, 2018.
ISBN 978-86-6389-087-9
Rhetorike techne : вештина беседништва и јавни наступ / Сима
Аврамовић. - 4. допуњено изд. - Београд : Правни факултет
31.
Универзитета : Службени гласник : Досије студио, 2018.
ISBN 978-86-7630-724-1
Мали глосар креативног писања / Милисав Савић. - Зрењанин ; Нови
32. Сад : Агора, 2015.
ISBN 978-86-6053-152-2
Kreativno pisanje : otkrite svoj dar pisanja / Dorotea Brend. - Beograd :
33. Babun, 2011.
ISBN 978-86-83737-26-0
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Српски именослов : одабране руковети / Велибор Лазаревић. - Земун :
34. Book ; Нови Београд : Марсо, 2001.
ISBN 86-7572-003-3
Савремени уџбеник страног - руског језика : структура и садржај /
Ксенија Кончаревић. - Београд : Завод за уџбенике и наставна
35.
средства, 2002.
ISBN 86-17-10119-9
Општа методика наставе словенских језика у инословенској средини /
36. Вучина Раичевић. - Београд : Завод за уџбенике, 2007.
ISBN 978-86-17-15059-2
Пад Српске деспотовине 1459. године / уредник Момчило Спремић. 37. Београд : САНУ, Одељење историјских наука, 2011.
ISBN 978-86-7025-543-2
Правни аспекти дигитализације културне баштине / приредио Драган
38. Прља. - Београд : Институт за упоредно право, 2017.
ISBN 978-86-80186-24-5
Деспот Стефан Лазаревић : слово љубве / приредио Душан Стојковић.
- Младеновац : Шумадијске метафоре : Библиотека "Деспот Стефан
39.
Лазаревић" ; Београд : Библиотека града Београда, 2007.
ISBN 978-86-7191-116-0
Слово љубави : од светог апостола Павла до светог Николаја Српског /
избор, предговор и белешке Драгиша Бојовић. - Ниш : Међународни
40. центар за православне студије, 2015.
ISBN 978-86-80136-02-8
Антологија плача : (од Светога Саве до Патријарха Пајсија) / избор,
предговор и пропратни текстови Драгиша Бојовић. - Београд :
41.
Просвета, 2011.
ISBN 978-86-07-01922-9

1
Ком.

Ком.

1

1
Ком.
1
Ком.
1
Ком.
1
Ком.

1
Ком.

1
Ком.
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42.

43.

44.

45.

Дивити се треба ваистину дивноме Богу : антологија чуда - од светог
Саве до патријарха Пајсија / изабрао и приредио Драгиша Бојовић. Београд : Издавачка фондација Српске православне цркве
Архиепископије београдско-карловачке, 2013.
ISBN 978-86-84799-63-2
Трпеза премудрости / Драгиша Бојовић. - Београд : ǂДруштво ǂРашка
школа ; Ниш : Центар за црквене студије, 2009.
ISBN 978-86-84105-25-9
Свети Сава и осам векова српске цркве, књ. 1 / [уредник Драгиша
Бојовић]. - Ниш : Центар за црквене студије : Универзитет, Центар за
византијско-словенске студије : Међународни центар за православне
студије, 2019.
ISBN 978-86-84105-51-8
Фабрика : индустрија у пост-социјалистичкој Србији / Марица
Шљукић. - Ново Милошево : Банатски културни центар, 2018.
ISBN 978-86-6029-396-3

1
Ком.

2
Ком.

1
Ком.

Ком.

1

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.
У цену треба урачунати све зависне трошкове (трошкови превоза, трошкови утовара, истовара и сл.) које
понуђач има у реализацији предметне набавке.
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РОК ИСПОРУКЕ:
Рок испоруке књига је _______ (________________) дан/а од дана наручивања по потписаном уговору.
МЕСТО ИСПОРУКЕ КЊИГА – FCO (franco) Филозофски факултет у Нишу, улица Ћирила и Методија бр. 2,
18105 Ниш.
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.
(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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Образац бр. 10
IX
ОБРАЗАЦ
СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ – ЈНМВ бр. Д03-2020

Ред.
бр.

Цена укупно
(без ПДВ-а)

Опис

1.

Стране књиге – партија бр. 1

2.

Домаће књиге – партија бр. 2

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
X
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ______________________, у поступку
јавне набавке добара – набавка књига за потребе библиотеке Факултета ЈНМВ бр. Д03-2020,
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
XI
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 потребе библиотеке Факултета ЈНМВ
бр. Д03-2020, 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
XII
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
потребе библиотекe Факултета ЈНМВ бр. Д03-2020.
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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XIV
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. 14

Република Србија
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Улица Ћирила и Методија бр. 2
18105 Ниш
Број: _________
Датум: ___.___.20___. године

МОДЕЛ УГОВОРА
за јавну набавку књига за потребе акредитације 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
деканица, проф. др Наталија Јовановић (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) и
2)
ПОНУЂАЧ:______________________________________________________________ кога
заступа______________________________________(у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ ПОСЛА).

Уговорне стране споразумеле су се даље како следи:
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Одлуком наручиоца бр. 193/2-01 од 12.06.2020. године покренут поступак
јавне набавке мале вредности добара – набавка књига за потребе акредитације Факултета;
- да је Извршилац посла као Понуђач доставио своју понуду, за Партију бр. _______
(попуњава наручилац) која је заведена код Наручиоца под бројем ________ (попуњава
наручилац) ____________дана ___.___.2020. године, која чини саставни део овог уговора;
- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број _____ (попуњава наручилац)
од ___.___.2020. године којом се понуда Извршиоца посла за Партију бр. _____ прихвата као
најповољнија.
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Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка књига за потребе акредитације Факултета, 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 уговору, а у складу са достављеном понудом понуђача.
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.
Извршилац посла као Понуђач гарантује и обавезује се да обезбеди све књиге за
потребе акредитације 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, које су 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, 18105 Ниш, а у свему сагласно понуди са којом је
учествовао у поступку јавне набавке.
У цену књига су урачунати сви зависни трошкови набавке (трошкови превоза,
трошкови утовара, истовара и сл.).
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.
Извршилац посла 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 Извршилац посла 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 Извршиоца посла, 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.
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Члан 5.
Наручилац ће извршити плаћање за комплетно испоручене књиге по испостављеном
рачуну Извршиоца посла, уплатом на текући рачун, у року од _______ (биће преузето из
понуде) (словима:___________________) дана од дана пријема исправне фактуре, с тим да се
даном пријема рачуна сматра дан наведен на заводном печату Наручиоца.
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 Извршиоцу
посла у року од 8 (осам) дана по испоруци, тако што ће Понуђача писмено обавестити и
обавезати да преузме неодговарајуће примерке о трошку понуђача.
Извршилац посла 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.
Извршилац посла 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 до испоруке требованих књига 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 Извршилац посла не испуни уговор (не отклони недостатке уочене код
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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 Извршиоца посла.
Наручилац може раскинути уговор и без остављеног накнадног рока ако га је
Извршилац посла обавестио да неће испунити уговор, односно када је очигледно да Извршилац
посла неће моћи да испуни уговор ни у накнадном остављеном року.
Уговор се може раскинути у случају поступка ликвидације, стечаја или принудног
поравнања Извршиоца посла.
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 15 (петнаест) 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 („Сл. Лист
СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 57/89 и „Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93) у делу у коме нису супротне
императивним одредбама Закона о јавним набавкама и одредбе осталих важећих законских
прописа и подзаконских аката.
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 месну 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 2 (два) истоветна примерка од којих по 1 (један) примерак
задржава свака уговорна страна.
Саставни део овог Уговора чине:
- Понуда понуђача број 193/___ од __.__.2020. године;
- Конкурсна документација ЈНМВ БР. Д03-2020.
ИЗВРШИЛАЦ ПОСЛА

НАРУЧИЛАЦ

М.П. ___________________________
Деканица
Проф. др Наталија Јовановић
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НАПОМЕНА:
Достављени модел Уговора Понуђач (одговорно лице Понуђача) мора да попуни, потпише
(изузев на местима где је наведено да понуђач не попуњава) и овери печатом на месту
предвиђеном за потпис и оверу, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора и
сагласан је да се у Уговор унесу и остали елементи из Конкурсне документације и прихваћене
Понуде.
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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.
Конкурсна документација се припрема и поступак јавне набавке води на
српском језику.
Понуда која не буде сачињена на српском језику, као и понуда уз коју се, на
име тражених доказа достави документација сачињена на страном језику, а не приложи
оригинал или копија овереног превода, подобна је да буде одбијена као неприхватљива
због битног недостатка из члана 106. став 1. тачка 5. ЗЈН (недостатак због кога није могуће
утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама).
2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде
Обавезна садржина понуде:
1) Попуњен, од стране понуђача потписан образац понуде (Образац бр. 7 у
Конкурсној документацији);
2) Потписане изјаве о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама за понуђача, као и за чланове групе и подизвођача, уколико понуду подноси група
понуђача или уколико ће извршење набавке бити делимично поверено подизвођачу (Oбрасци
бр. 1, 2 и 3 у Конкурсној документацији);
3) Попуњени, потписани и печатирани обрасци од стране понуђача за оцену
испуњености услова (Oбрасци бр. 4, 5 и 6 у Конкурсној документацији);
4) Попуњени, потписани и печатирани обрасци од стране понуђача за учешће у
поступку јавне набавке (Oбрасци бр. 8, 9, 10, 11 и 12 у Конкурсној документацији).
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који
су саставни део конкурсне документације.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат са
свим преузетим нумерисаним странама укључујући и странице документације које
понуђач не попуњава.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
____________________________________________________________________________
Конкурсна документација ЈНМВ бр. Д03-2020 – набавка књига за потребе акредитације
/ Страна 67 од 79/

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 „Изјава понуђача“ 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.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
23.06.2020. године до 11.00 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 кутији или
коверти, са тачно наведеним називом понуђача, адресом, контакт особом, бројем
телефона, email адресом и назнаком: ''НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАБАВКА КЊИГА ЗА ПОТРЕБЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ
ФАКУЛТЕТА – ПАРТИЈА БР. ______, ЈНМВ БР. Д03-2020".
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
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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:
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
1) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном документацијом (Образац бр.
1);
2) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац бр. 2);
3) 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);
4) 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);
5) Образац изјаве да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази
у време поношења понуде (Образац бр. 5);
6) Образац изјаве о поверавању дела набавке подизвођачу у поступку набавке
(Образац бр.6);
7)Образац понуде (Образац бр. 7);
8) Образац изјаве о независној понуди (Образац бр. 11);
9) Образац овлашћења представника понуђача/носиоца групе понуђача
(Образац бр. 12);
10) Модел уговора (Образац бр. 13).
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.
4.1 Понуда у случају када је јавна набавка обликована по партијама
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђач може да
поднесе понуду за једну или више партија. Пожељно је да понуђач да збирну понуду за више
партија у којима жели да учествује, а партије за које није дао понуду треба да прецрта у
обрасцу понуде или на другачији начин јасно означи за које партије даје понуду, а за које не.
Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
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Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да ли се понуда односи на
целокупну набавку или само на одређене партије. У случају да понуђач поднесе понуду за
две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију
посебно.
Докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона, односно изјава о
испуњености услова, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају
бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном
примерку за све партије.
5. Начин измене, допуне и опозива понуде
Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове
своју понуду и то непосредно или путем поште.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде путем поште треба доставити на адресу:
Филозофски факултет у Нишу, улица Ћирила и Методија бр. 2, 18105 Ниш, са назнаком:
„Измена / Допуна / Опозив понуде за јавну набавку добара – набавка књига за потребе
акредитације Факултета, ЈНМВ БР. Д03-2020 - 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 VIII 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
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.
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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.
НАПОМЕНА: Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није
навео у понуди, у супротном наручилац ће раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора
наручилац претрпео знатну штету. У случају да понуђач ангажује подизвођача који није
наведен у понуди, наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту
конкуренције. У изузетним случајевима, добављач може ангажовати као подизвођача лице
које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала
трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и
уколико добије претходну сагласност наручиоца.
У случају ангажовања физичких лица за обављање тражених послова
потребно је да понуђач достави:
- Уговор о извршењу посла закључен с тим лицима.
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, рок 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 изабраног понуђача.
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде. Не
могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од-до и сл.).
Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна испостављеног за
испоручена добра – књиге.
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), с тим да се даном пријема рачуна сматра дан наведен на заводном печату
Наручиоца.
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 укупна 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, 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.
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може
повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.
Јединичне цене услуге фотокопирања морају остати фиксне до коначне
реализације уговора.
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.
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 уговорних 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 бр. 2, 18105 Ниш, уз напомену "Објашњења – јавна
набавка књига за потребе акредитације Факултета, ЈНМВ БР. Д03-2020“ 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 08.00 до 15.00
часова.
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона 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 радним данима (понедељак-петак) 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
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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
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 (ЈНМВ бр. Д03-2020);
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 (ЈНМВ бр. Д03-2020);
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(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права (ЈНМВ бр. Д03-2020);
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, 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.
*Детаљније упутство о уплати таксе се може пронаћи кликом на следећи линк –
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
17. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица
У предметном поступку јавне набавке 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 техничке спецификације;
в) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
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РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Понуда ће бити одбијена:
1) уколико није благовремена;
2) уколико поседује битне недостатке;
3) уколико није одговарајућа;
4) уколико ограничава права наручиоца;
5) уколико условљава права наручиоца;
6) уколико ограничава обавезе понуђача;
7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке.
БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:
1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) уколико понуда садржи 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.
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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.
Доказ издаје Привредна комора Србије на писмени захтев подносиоца, у складу са
прописима којима се уређује царински систем.
20. Негативне референце
Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ да је понуђач у
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне
набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона o јавним набавкама;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама
који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре
објављивања позива за подношење понуда.
Докази могу бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном
року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са
пројектом, односно уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен
конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима
јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказе који се односе на поступак
који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке
истоврсан.
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21. 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.
22. Одустанак од јавне набавке и обустава поступка
Наручилац задржава право 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.
Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке објави
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана
доношења одлуке (члан 109. Закона о јавним набавкама).
23. 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 чл. 112. став 2. Закона о јавним
набавкама.
Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи
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).
24. Опште обавештење – употреба печата
Приликом сачињавања понуде у поступцима јавних набавки употреба печата
није обавезна, у складу са чланом 9. тачка 18) Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл.гласник РС“, бр. 86/2015 и 41/2019).
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