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        На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту :Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне  документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености  услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке број 0122-10/18-1-II од 01.11.2018. године и Решења о образовању Комисије за 

спровођење поступка јавне набавке број 0122-10/18-2-II од 01.11.2018. године,  

припремљена је:  

  

  

  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 0122-10/18-II 

РАЗМЕНА КЊИГА СА ИНОСТРАНСТВОМ 

  

          Конкурсна документација садржи:  

  

  

Поглавље Назив поглавља Страна 

1. Општи подаци о јавној набавци 3 

2. Подаци о предмету јавне набавке 4 

3. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина 

добара, начин спровођења контроле и обезбеђења 

гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке  

5 

4. Техничка спецификација  6 

5. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова  

22 

6. Упутство понуђачима како да сачине понуду  26 

7. Образац понуде  34 

8. Модел уговора 38 

9. Образац структуре ценe са упутством како да се попуни  42 

10. Образац трошкова припреме понуде  43 

11. Образац изјаве о независној понуди  

 

44 

12. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. 

Закона 

45 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

  

1. 1. Подаци о наручиоцу  

       Наручилац: Библиотека Матице српске  

       Адреса: 21104 Нови Сад, Матице српске 1 

       ПИБ: 100238983  

       Матични број: 08068402 

       Шифра делатности: 91.01  

       Интернет страница наручиоца: www.bms.rs  

  

1.2. Врста поступка јавне набавке  

       Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и  

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

1.3. Предмет јавне набавке  

     Предмет јавне набавке (у даљем тексту: ЈН) бр. 0122-10/18-II je набавка добара – 

размена  књига са иностранством. 

  

1.4. Циљ поступка  

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

  

1.5. Контакт (лице или служба)  

      Библиотека Матице српске, Матице српске 1, Нови Сад;  

      Одељење општих послова,   

      Маријана Нађбаби Панић, e-mail: marijana@bms.ns.ac.rs 

     факс: 021/528-574 
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2 . ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

  

  

2.1. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке  

  

       Јавна набавка се реализује у отвореном поступку ЈН бр. 0122-10/18-II 

       Предмет јавне набавке је набавка добара. 

       Ознака из општег речника јавних набавки: 22113000 – књиге за библиотеке. 

 

2.2.Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и 

ознака из општег речника набавке  

 

     Ова јавна набавка је обликована у пет партија.  

 

ПАРТИЈА 1 – СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ 

ПАРТИЈА 2 – ИСТОРИЈА, ЕСЕЈИСТИКА И КЊИЖЕВНОСТ 

ПАРТИЈА 3 – ИСТОРИЈА, КЊИЖЕВНОСТ, ЕСЕЈИСТИКА И ЛИНГВИСТИКА 

ПАРТИЈА 4 – АКАДЕМСКЕ КЊИГЕ 

ПАРТИЈА 5 – СТРАНА КЊИГА 

 

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА,  

 ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА  

 ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ 

  

 

3.1.  Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина добара која су предмет 

јавне набавке:  
 

        Врста добара - набавка књига за потребе обављања делатности Библиотеке Матице 

српске. 

 

      Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара дата су у поглављу 4 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА. 

 

 

3.2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета  
 

      Предметна добра морају бити упакована, у амбалажи и на начин који је прописан за 

ову врсту добара и који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења 

при утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу. 

 

      Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке 

појединачне испоруке вршиће овлашћено лице наручиоца, уз присуство представника 

изабраног понуђача. 

 

3.3. Рок испоруке 

 

     Понуђач се обавезује да испоручује предметна добра након договора са наручиоцем.  
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3.4. Место испоруке  

      Библиотека Матице српске, 21104 Нови Сад, Матице српске бр. 1. 
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4. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

    Предмет јавне набавке је: 

 

ПАРТИЈА 1 – СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ  

Бр. Аутор Наслов Год. Кол. Једин. 

цена 

без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-

ом 

1 Антић, 

Мирослав 

Плави чуперак 2018 10 
   

2 Арсић, Влада Невиђена Србија 2018 10    

3 Аћин, Јовица Украдени роман 2018 10    

4 Велмар-

Јанковић, 

Светлана 

Бездно 2018 10 
   

5 Владушић, 

Слободан 

Велики јуриш : [роман о 

људима који су се 

вратили из заборава] 

2018 10 
   

6 Војновић, 

Владислава 

Принц од папира 2018 10 
   

7 Драшковић, 

Вук 

Александар од 

Југославије 

2018 10 
   

8 Дучић, Јован Благо цара Радована 2018 10    

9 Ђурић, Бранко Мојих педесет 2018 10    

10 Ђурић, 

Владимир 

Лондон 2018 10 
   

11 Јовановић, 

Марија 

Сплеткарење са 

сопственом душом 

2018 10 
   

12 Јонић, Андрија Рефрен 2018 10    

13 Љубеновић, 

Бојан 

Србијо, Бог ти помого 2018 10 
   

14 Маројевић, 

Игор 

Туђине 2018 10 
   

15 Пекић, 

Борислав 

1999 : антрополошка 

повест 

2018 10 
   

16 Петровић, 

Миомир 

Black Light : либрето за 

футуристичку оперу 

2018 10 
   

17 Ршумовић, 

Љубивоје 

Фазони и форе 2018 10 
   

18 Стојиљковић, 

Дејан 

Лева страна друма 2018 10 
   

19 Тaбашевић, 

Владимир 

Заблуде светог 

Себастијана 

2018 10 
   

20 Црњански, 

Милош 

Сеобе ; и Друга књига 

Сеоба 

2018 20 
   

21 Џамић, Лазар Чај од шљива : о 

Србима, Енглезима и 

фантазији емиграције 

2018 10 
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22 Mичета, Лука Карађорђе књига прва 2018 10    

23 Mичета, Лука Карађорђе књига друга  2018 10    

24 Станковић, 

Борисав 

Нечиста крв 2018 10 
   

25 Басара, 

Светислав 

Пишачи црвеног бана 2017 14 
   

26 Великић, 

Драган 

Братство по мрљи 2018 10 
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ПАРТИЈА 2 – ИСТОРИЈА, ЕСЕЈИСТИКА И КЊИЖЕВНОСТ 

Бр. Аутор Наслов Год. Кол. Једин. 

цена 

без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена 

без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-

ом 

1  Вампири у Србији у 

XVIII веку : књига и 

коментари 

2018 6    

2  Милена Дравић или 

Кључ снова 

2018 8    

3 Арежина, 

Сања 

Кина у Европи 2018 8    

4 Вучетић, 

Радина 

Европа на Калемегдану 

: "Цвијета Зузорић" и 

културни живот 

Београда 1918-1941. 

2018 11    

5 Гавриловић, 

Дарко 

Мит о непријатељу : 

антисемитизам 

Димитрија Љотића 

2018 6    

6 Ђукић, 

Срећко 

Бугарски кадрил. 

"Анђео" над Србијом : 

глас српског дипломате 

из Софије 

2018 2    

7 Ђукић, 

Срећко 

Бугарски кадрил. 

Косовизација Европе : 

писма српског 

дипломате из Софије 

2018 5    

8 Журић, Вуле Дванаести играч : 

чланци и есеји 

2018 8    

9 Јовић, Бојан Авангардни мит 

Чаплин 

2018 4    

10 Крсмановић, 

Бојана 

 "E, е, шта је то?" : 

евнуси у војном врху 

византијског царства : 

(780-1025) : eunuchs in 

the military leadership of 

the Byzantine Empire : 

(780-1025) 

2018 6    

11 Малден, Карл Како сам успео : 

мемоари 

2018 4    

12 Михаиловић, 

Драгослав 

Голи оток. Књ. 3 2018 4    

13 Николић, 

Коста 

Југославија, последњи 

дани : 1989-1992. Књ. 1, 

"Сви Срби у једној 

држави" 

2018 15    

14 Павловић, 

Миливоје 

Писма са двоструким 

дном : преписка између 

Добрице Ћосића и 

Влада Стругара, и 

2018 4    
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друге епистоле 

15 Цвејић, 

Мирослава 

Енглеско-руско-српски 

пословни речник 

2018 7    

16 Ястребов, 

Иван 

Степанович 

Стара Србија и 

Албанија : забелешке с 

путовања 

2018 6    

17 Михаиловић, 

Драгослав 

Голи оток 2 2017 10    

18 Михаиловић, 

Драгослав 

Голи оток 4 2011 10    

19 Михаиловић, 

Драгослав 

Голи оток 5 2012 10    

20 Хоксворт, 

Силија 

Гласови у сенци 2018 12    
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ПАРТИЈА 3 – ИСТОРИЈА, КЊИЖЕВНОСТ, ЕСЕЈИСТИКА И ЛИНГВИСТИКА  

Бр. Аутор Наслов Год. Кол. Једин. 

цена 

без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1 Божевић, Раде Историја арапске 

класичне и народне 

књижевности : (од 6. 

до 14. века) 

2018 6    

2 Валожић, 

Луиза 

Шпанско-српски 

српско шпански 

речник : за основну 

школу 

2018 6    

3 Живковић, 

Зоран 

Вагон 2018 6    

4 Живковић, 

Зоран 

Књига 2018 6    

5 Живковић, 

Зоран 

Четврти круг 2018 6    

6 Живковић, 

Зоран 

Есхерове петље 2018 6    

7 Живковић, 

Михаило 

Добровољачки корпус 

у Русији : "сећања 

команданта" 

2018 6    

8 Миланковић, 

Милутин 

Канон осунчавања 

Земље и његова 

примена на проблем 

ледених доба. (Део 1) 

2017 6    

9 Миланковић, 

Милутин 

Канон осунчавања 

Земље и његова 

примена на проблем 

ледених доба. (Део 2) 

2018 6    

10 Пијановић, 

Петар 

Анђели и ратници : 

стара српска култура 

2018 6    

11 Радуловић, 

Селимир 

Дванаест 2018 8    

12 Рајић, Сузана / 

Леовац, Данко 

Историја српског 

народа у 19. и 

почетком 20. века : 

српска држава у 19. 

веку 

2018 10    

13 Стругар, 

Владо 

Југословенски 1. 

децембар 1918. 

године : 

(стогодишњица за 

спомен) 

2018 6    

14 Терзић, 

Предраг 

Слобода у сенци 

круне : Србија између 

народне суверености 

и политичког 

2018 8    
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елитизма 

15 Чкребић, 

Душан 

Коминтерна : бурни 

догађаји и њихове 

последице по СФРЈ и 

Србију 

2018 8    

16 Чупић, Зоран Политичке странке у 

Европској унији 

2018 6    
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ПАРТИЈА 4 – АКАДЕМСКЕ КЊИГЕ  

Бр. Аутор Наслов Год. Кол. Једин. 

цена 

без 

ПДВ-

а 

Укупна 

цена 

без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-

ом 

1 Кљајевић, 

Божидар 

Порекло породица 

пљеваљског краја 

2015 1    

2 Кљајевић, 

Божидар 

Рудничко-таковски крај 

: порекло становништва 

2018 1    

3 Кљајевић, 

Божидар 

Порекло становништва 

у Јасеници 

2017 1    

4 Кљајевић, 

Божидар 

Порекло становништва 

у Гружи 

2018 1    

5 Кљајевић, 

Божидар 

Порекло муслиманских 

породица на 

просторима српства. 

Део 1 

2018 1    

6 Кљајевић, 

Божидар 

Порекло муслиманских 

породица на 

просторима српства. 

Део 2 

2018 1    

7 Кљајевић, 

Божидар 

Порекло становништва 

Тамнаве 

2017 1    

8 Кљајевић, 

Божидар 

Моравички стари Влах 

: порекло породица 

2018 1    

9 Кљајевић, 

Божидар 

Херцеговина : порекло 

породица. Део 1 

2017 1    

10 Кљајевић, 

Божидар 

Херцеговина : порекло 

породица. Део 2 

2017 1    

11 Кљајевић, 

Божидар 

Херцеговина : порекло 

породица. Део 3 

2017 1    

12 Кљајевић, 

Божидар 

Херцеговина : порекло 

породица. Део 4 

2017 1    

13 Кљајевић, 

Божидар 

Херцеговина : порекло 

породица. Део 5 

2017 1    

14 Марчетић, 

Адријана 

After Comparative 

Literature 

2018 10    

15 Перишић, 

Игор 

Женски портрети : 

прилози за историју 

српске књижевне 

теорије и критике 

(ауторке рођене у 

периоду 1961-1970) 

2017 12    

16 Ђорђевић-

Белић, 

Смиљана 

Фигура гуслара : 

хероизирана 

биографија и 

невидљива традиција 

2017 8    
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17 Грујић, 

Марија 

Род и култура 

фрагментарности : 

Нечиста крв и Газда 

Младен Борисава 

Станковића 

2015 8    

18 Грбић, 

Драгана 

Прекретања : Хале-

Лајпциг, прекретница у 

животу Доситеја 

Обрадовића : Halle-

Leipzig, wendepunkt im 

leben von Dositej 

Obradović 

2012 10    

19 Стојановић-

Пантовић, 

Бојана 

Поетика Милутина 

Бојића : зборник радова 

2017 6    

20 Стојановић-

Пантовић, 

Бојана 

O поезији и о поетици 

Борислава Радовића : 

зборник радова 

2017 6    

21 Париповић-

Крчмар, Сања 

Песничке теме и 

поетички модели 

Алексе Шантића : 

зборник радова 

2017 6    

22   Србија у 

модернизацијским 

процесима XX века : 

(научни скуп) 

2018 10    

23 Тимофејев, 

Алексеј 

Руска револуција 1917. 

у очима Краљевине 

Србијe 

2017 10    

24   Србија и Руска 

револуција 1917. : нове 

теме и изазови : 

тематски зборник 

радова 

2017 10    

25 Петровић, 

Драгољуб 

Српски језички заперци 2018 10    

26   Руђер Бошковић, 

претеча модерне науке 

2018 10    

27 Новаковић, 

Нада Г. 

Раднички штрајкови и 

транзиција у Србији од 

1990. до 2015. године 

2017 8    

28 Миленковић, 

Милош 

Антропологија 

мултикултурализма : од 

политике идентитета ка 

очувању културног 

наслеђа 

2014 6    
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29 Горуновић, 

Гордана 

Аутобиографија у 

контексту : оглед из 

етнографске 

антропологије 

2014 8    

30 Миловановић, 

Светлана 

Хероине Великог рата 2015 8    

31   Двадесет пет година 

Војске Републике 

Српске : зборник 

радова 

2017 1    

32 Стародубцев, 

Татјана 

Српско зидно 

сликарство у земљама 

Лазаревића и 

Бранковића. Књ. 1 и 2 

2016 4    

33 Ковачевић, 

Борко 

Глаголске именице : у 

савременој 

лингвистичкој теорији 

2016 10    

34 Вучковић, 

Снежана 

Повест словља : 

историјско 

лексиколошка 

истраживања 

2017 10    

35   Читате ли Jелену 

Димитријевић? : 

зборник радова 

2018 6    

36 Бојовић, Злата Дубровачка 

књижевност у српској 

историји књижевности : 

речник проучавалаца 

2016 8    

37 Голубовић, 

Ана 

Библиографије из 

области лингвистике у 

српској научној 

периодици XIX и XX 

века 

2018 8    

38 Панић 

Церовски, 

Наталија 

Вербална и невербална 

комуникација 

2017 6    

39 Пипер, 

Предраг 

Прилози историји 

српске лингвистичке 

славистике : друга 

половина XX века 

2018 16    

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Конкурсна документација за ЈН бр. 0122-10/18-II Страна 15 од 45 

 

ПАРТИЈА 5 – СТРАНА КЊИГА  

Бр

. 

ISBN Аутор Наслов Издавач Год. Кол Цена без 

ПДВ-а 

Цена са 

ПДВ-ом 

1 
978- 

8496834590 

Kis, Danilo, 

1935-1989 

Enciclopedia de 

los muertos 
Acantilado 2008 1  

 

2 
978- 

8492649587 

Kiš, Danilo, 

1935-1989 

Una tumba para 

Boris Davidovich; 

3er ed. 

Acantilado 2018 1  

 

3 
978- 

3639643688 

Strasser, 

Lugitsch-

Claudia, 

1988- 

Kommunismus an 

der Macht : eine 

vergleichende 

Analyse von 

Anspruch und 

Wirklichkeit an 

den Beispielen 

Ungarn und 

Jugolsawien 

AV 

Akademikerve

rlag 

2017 1  

 

4 
978- 

1508437468 

Velimirović, 

Boško, 1972- 
Finnish tango 

B.Velimirović  

CreateSpace 

Independent 

Publishing 

Platform  

2015 1  

 

5 
978- 

1780711621 
  

Vocabulaire 

francais-serbe 

pour 

l'autoformation - 

9000 mots 

Bod 2013 1  

 

6 
978- 

9004214385 
Oţa, Silviu 

The Mortuary 

Archaeology of 

the Medieval 

Banat (10th-14th 

Centuries) 

Brill 2015 1  

 

7 
978- 

1107423084 

Donia, 

Robert J. 

Radovan Karadžić 

: architect of the 

Bosnian genocide 

Cambridge 

University 

Press 

2015 1  

 

8 
978- 

1107180741 
  

Building 

democracy in the 

Yugoslav 

successor states : 

accomplishments, 

setbacks, and 

challenges since 

1990 

Cambridge 

University 

Press 

2017 1  

 

9 
978- 

9633862063 

Adriano, 

Pino / 

Cingolani, 

Giorgio 

Nationalism and 

terror : Ante 

Pavelić and 

ustashe terrorism 

from fascism to 

the Cold War 

Central 

European 

University 

Press 

2018 1  

 

10 
978- 

8887295467 

Slavinski, 

Zivorad 

Mihajlovic 

PEAT : psico 

energia auro 

tecnologia : la 

neutralizzazione 

delle polarità 

primordiali 

Cerchio della 

Luna 
2004 1  
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11 
978- 

8869371028 

Slavinski, 

Zivorad 

Mihajlovic 

Scoprire i propri 

codici primari : 

Manuale base di 

PEAT 

Cerchio della 

Luna 
2016 1  

 

12 
978- 

2271090126 

Pirjevec, 

Jože 
Tito : une vie 

CNRS 

Éditions 
2017 1  

 

13 
978- 

1628972504 

Basara, 

Svetislav, 

1953- 

The Mongolian 

travel guide; First 

Dalkey Archive 

edition 

Dalkey 

Archive Press 
2018 1  

 

14 
978- 

3110518481 

Sabo, 

Klaudija 

Ikonen der 

Nationen : 

Heldendarstellung

en im post-

sozialistischen 

Kroatien und 

Serbien 

De Gruyter 

Oldenbourg 
2017 1  

 

15 
978- 

2746742680 

Cattaruzza, 

Amaël, 1978- 

Atlas géopolitique 

des Balkans : un 

autre visage de 

l'Europe 

Éditions 

Autrement 
2016 1  

 

16 
978- 

2841051021 

Gauthier, 

Michel 

Braco 

Dimitrijevic 

Editions du 

Regard 
1998 1  

 

17 
978- 

9462366565 
  

Fundamental 

rights : 

justification and 

interpretation 

Eleven 

International 

Publishing 

2016 1  

 

18 
978- 

2081226036 

Garde, Paul, 

1926- 

Les Balkans : 

héritages et 

évolutions; 4e éd. 

Flammarion 2010 1  

 

19   

Radoman, 

Vladan, 

1936- 

La ballade d'un 

Yougo. T. 1, Bleu 

mistral 

Gallimard 2000 1  

 

20 
978- 

2072710056 

Despot, 

Slobodan, 

(1967-....) 

Le rayon bleu : 

roman 
Gallimard 2017 1  

 

21 2070421554 

Radoman, 

Vladan, 

1936- 

Y a-t-il une vie 

sexuelle après la 

mort? 

Gallimard 2002 1  

 

22 2070499529 

Radoman, 

Vladan, 

1936- 

La Ballade d'un 

Yougo. T. 2, 

Orphelin de mer ; 

suvi de 6, rue 

Bonaparte 

Gallimard 2000 1  

 

23 
978- 

3744699792 
Braun, Karl 

Eine türkische 

Reise. Die Donau. 

Serbien. 

Rumänien 

Hansebooks 2017 1  

 

24 
978- 

3775742610 

Abramović, 

Marina 

The cleaner : 

Marina 

Abramović; 

English ed. 

Hatje Cantz 2017 1  

 

25 
978- 

3000556401 

Kasper, 

Martina / 

Holzmann, 

Günther 

Kosovo : Kultur, 

Natur und 

Abenteuer für 

individualisten; 1. 

Aufl. 

Hobo team 2017 1  
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26 
978- 

3990123706 

Šuvaković, 

Miško, 1954- 

Neo-Aesthetic 

Theory : 

complexity and 

complicity must 

be defended 

Hollitzer 

Verlag 
2017 1  

 

27 
978- 

8365437617 

Nikolić, 

Đorđe 

Dornier Do 22 : 

design, 

develppment, 

testing and 

service with the 

Yugoslav, Greek 

and Finnish Air 

Forces; 1st ed. 

Kagero 2017 1  

 

28 2710306956 
Radoman, 

Vladan 

Luciole de glace : 

roman 

La Table 

Ronde 
1995 1  

 

29 2710327554 
Radoman, 

Vladan 

La règle de trois : 

roman 

La Table 

Ronde 
2005 1  

 

30 
978- 

3330040892 

Čarkić, 

Milosav Ž. 
Models of rhyme 

LAP Lambert 

Academic 

Publishing 

2017 1  

 

31 
978- 

6139581597 

Nikolić, 

Vladimir 

Innovation of 

development 

organization rural 

areas 

LAP Lambert 

Academic 

Publishing 

2018 1  

 

32 
978- 

6138386452 

Vassileva, 

Antoaneta / 

Rašković, 

Talović 

Violeta / 

Stojadinović, 

Miša 

Geopolitical and 

economic 

challenges of the 

globalized world 

LAP Lambert 

Academic 

Publishing 

2018 1  

 

33 
978- 

3330076846 

Dabović, 

Dušan, 1960- 

Agricultural law 

of Serbia 

LAP 

LAMBERT 

Academic 

Publishing 

2017 1  

 

34 
978- 

2204125611 

Crapez, 

Marc, 1969- 

Elles l'ont 

combattu : 

femmes contre le 

totalitarisme au 

XXe siècle 

Les éditions 

du Cerf 
2018 1  

 

35 
978- 

2204120685 

Bojović, 

Boško I. 

Église orthodoxe 

serbe : histoire, 

spiritualité, 

modernité 

Les Éditions 

du Cerf 
2018 1  

 

36 

978- 

2746998674; 

274699867X 

  
Belgrade : petit 

futé 

Les Nouvelles 

éditions de 

l'Université 

2016 1  

 

37 

8861020097; 

978- 

8861020092 

Burzanović, 

Slavko / 

Dogo, Marco 

/ Grassi, 

Fabio L. / 

Ivanov, 

Martin / 

Kechriotis, 

Vangelis / 

Mitrović, 

Bojan / 

Rodogno, 

Schegge d'impero, 

pezzi d'Europa : 

Balcani e Turchia 

fra continuità e 

mutamento : 

1804-1923 

Libreria 

Editrice 

Goriziana 

2006 1  
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Davide / 

Trgovčević, 

Ljubinka, 

1948- 

38 8881901293 Dogo, Marco 

Profitto e 

devozione : la 

comunità serbo-

illirica di Trieste 

1748-1908 

Lint 2000 1  

 

39 
978- 

3643136909 

Schult, 

Ulrike, 1981- 

Zwischen 

Stechuhr und 

Selbstverwaltung 

: Eine 

Mikrogeschichte 

sozialer Konflikte 

in der 

jugoslawischen 

Fahrzeugindustrie 

1965-1985 

LIT Verlag 2017 1  

 

40 
978- 

1258723194 
  

The Serbian Blue 

Book : May, 1915 

Literary 

Licensing 
2015 1  

 

41 
978- 

3741886355 

Think, 

Miriam 

Tagebuch einer 

Jugoslawin. Bd. 1 

Miriam Think 

Papirus 
2017 1  

 

42 
978- 

3958081246 
Steidl, Sarah 

Im literarischen 

Grenzland 

Europas? : der 

Balkan in 

deutschsprachigen 

Texten der 

Gegenwart 

Neofelis 

Verlag 
2017 1  

 

43 
978- 

1590179475 

Pekić, 

Borislav, 

1930-1992 

Houses 
New York 

Review Books 
2016 1  

 

44 
978- 

1681372525 

Andrić, Ivo, 

1892-1975, 
Omer Pasha Latas 

New York 

Review Books 
2018 1  

 

45 
978- 

3050064239 
  

Europa von A bis 

Z 
Nomos 2018 1  

 

46   

Dérens, Jean-

Arnault / 

Geslin, 

Laurent 

Comprendre les 

Balkans : histoire, 

sociétés, 

perspectives; 2. 

éd. revue et 

augmentée 

Non lieu 2007 1  

 

47 

978- 

1495996566; 

1495996565 

Winterberg, 

Philipp 

Da li sam ja mala 

? = : Je suis petite, 

moi? 

P. Winterberg 2015 1  

 

48 

978- 

1137590305 

1137590300 

  

Intersectionality 

and Lgbt Activist 

Politics : multiple 

others in Croatia 

and Serbia 

Palgrave 

Macmillan 
2016 1  

 

49 
978- 

2262039882 

Buisson, 

Jean-

Christophe 

Histoire de 

Belgrade 
Perrin 2013 1  

 

50 
978- 

2262035075 

Buisson, 

Jean-

Mihailović : héros 

trahi par les Alliés 
Perrin 2011 1  
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Christophe, 

1968- 

: (1893-1946) 

51 
978- 

1433128653 

Axelrod, 

Mark 

Big thoughts are 

free : the 

authorized 

biography of 

Milan Panić 

Peter Lang 2015 1  

 

52 
978- 

3631725283 

Fischer, 

Anna, (Jurist) 

Sezession im 

Völkerrecht : 

faktisches 

Phänomen oder 

reale Utopie : die 

Geschichte eines 

Prinzips im Lichte 

eines 

unglücklichen 

Präzedenzfalls 

Peter Lang 2017 1  

 

53 
978- 

8899864262 

Mihajlović 

Slavinski, 

Živorad, 

1937- 

Sunyata : il vuoto 

divino e la fisica 

mistica 

Psiche 2 2018 1  

 

54 
978- 

8899864149 

Mihajlović 

Slavinski, 

Živorad, 

1937- 

Le Influenze 

Invisibili : libertà 

dagli effetti delle 

entità incorporee 

Psiche 2 2017 1  

 

55 
978- 

8899864118 

Mihajlović 

Slavinski, 

Živorad, 

1937- 

Peat : primordiale 

energia 

attivazione 

transcendenza : 

nuovi sentieri 

Psiche 2 2017 1  

 

56 
978- 

3863692629 

von Roedern, 

Graf 

Siegfried, 

1870-1954, 

Der deutsche 

Zusammenbruch 

von 1918 : 

Beiträge zur 

Klärung seiner 

Gründe. Bd. 1, 

Gang der 

Ereignisse 1888-

1918 

Public Book 

Media Verlag 
2015 1  

 

57   

Radoman, 

Vladan, 

1936- 

Ma langue au chat 

: roman 
Rocher 2003 1  

 

58 
978- 

1138797864 

Bachmann, 

Klaus, 1963- 

The UN 

international 

criminal tribunals 

: transition 

without justice? 

Routledge 2015 1  

 

59 

978- 

1472485557 

1472485556 

Kmezić, 

Marko 

EU rule of law 

promotion : 

judiciary reform 

in the Western 

Balkans 

Routledge 2017 1  

 

60 
978- 

1138057289 
  

Self-

determination 

after Kosovo; 1st 

pbk ed. 

Routledge 2017 1  

 

61 
978- 

1138697782 

Munro, 

Gayle 

Transnationalism, 

diaspora and 

migrants from the 

former 

Routledge 2017 1  

 



 

Конкурсна документација за ЈН бр. 0122-10/18-II Страна 20 од 45 

 

Yugoslavia in 

Britain; 1st ed. 

62 
978- 

1138086364 
  

Changing Youth 

Values in 

Southeast Europe 

: beyond 

ethnicity; 1st ed. 

Routledge 2018 1  

 

63 
978- 

1138293694 

Močnik, 

Nena 

Sexuality After 

War Rape : from 

narrative to 

embodied 

research; 1st ed. 

Routledge 2018 1  

 

64 
978- 

1138697683 

Kajevska, 

Ana 

Miškovska 

Feminist activism 

at war : Belgrade 

and Zagreb 

feminists in the 

1990s 

Routledge 2017 1  

 

65 
978- 

1442243620 

Panić, Milan, 

1929- / 

Murphy, 

Kevin C. 

Prime minister for 

peace : my 

struggle for 

Serbian 

democracy 

Rowman & 

Littlefield 
2015 1  

 

66 

978- 

2375720004 

2375720008 

Marković, 

Milena, 

(1974-...) 

La forêt qui 

scintille : Drame 

qui commence un 

soir et se termine 

un matin 

s. n. 2017 1  

 

67 
978- 

1787162839 

Taranov, 

Andrey 

Guide de 

conversation 

Serbe : les phrases 

les plus utiles : 

guide de 

conversation + 

dictionnaire de 

3.000 mots 

T&P Books 

Publishing 
2016 1  

 

68 2710305836 

Radoman, 

Vladan, 

1936- 

Le sourire de 

l'accordéoniste : 

roman 

Table ronde 1993 1  

 

69 
978- 

3828839229 

Schmied, 

Nico 

Fragile Staaten 

und Post-

Konflikt-

Situationen : eine 

Analyse des 

Kosovo im 

Kontext der EU-

Mission 

Tectum 

Verlag 
2017 1  

 

70 

1633450511 

978- 

1633450516 

Stierli, 

Martino, 

1974- / 

Kulić, 

Vladimir 

Toward a 

concrete utopia : 

architecture in 

Yugoslavia : 

1948-1980 

The Museum 

of Modern Art 
2018 1  

 

71 
978- 

3740729844 

Roser, 

Thomas, 

1962- 

Post vom 

Balkanspion : 

Depeschen aus 

einem 

verschwundenen 

Land 

Twentysix der 

Selbstpublishi

ng 

2017 1  
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72 
978- 

0252041068 

Prusin, 

Alexander 

Victor 

Serbia under the 

swastika : a 

World War II 

occupation 

University of 

Illinois Press 
2017 1  

 

73 
978- 

0812246452 

Spoerri, 

Marlene 

Engineering 

revolution : the 

paradox of 

democracy 

promotion in 

Serbia; 1st ed. 

University of 

Pennsylvania 

Press 

2015 1  

 

74 
978- 

1107505421 
Low 

The Ballads of 

Marko Kraljević; 

1st paperback ed. 

Cambridge 

University 

Press 

2015 1  

 

75 
978- 

3465043102 
  

Konflikt und 

Koexistenz : Die 

Rechtsordnungen 

Südosteuropas im 

19. und 20. 

Jahrhundert. Bd. 

2, Serbien, 

Bosnien-

Herzegowina, 

Albanien 

V. 

Klostermann 
2017 1  

 

76 
978- 

2954939018 

Skirda, 

Alexandre, 

1942-... 

La traite des 

Slaves : 

l'esclavage des 

Blancs du VIIIe 

au XVIIIe siècle; 

Izmenjeno i 

prošireno izd. 

Vétché 2016 1  

 

77 
978- 

1781686218 
  

Welcome to the 

desert of post-

socialism : radical 

politics after 

Yugoslavia 

Verso 2015 1  

 

78 
978- 

3835309784 

Kiš, Danilo, 

1935-1989 

Die Enzyklopädie 

der Toten : (ein 

ganzes Leben); 1. 

Aufl. 

Wallstein 

[etc.] 
2017 1  

 

79 
978- 

3961170029 

Goldmann, 

Johann Julius 

Mediation in 

Übergangsstaaten 

: Entwicklung des 

Mediationsrechts 

in Serbien und 

Kroatien 

Wolfgang 

Metzner 

Verlag 

2017 1  

 

80 

9041192190 

978- 

9041192196 

Živković, 

Miloš, 1972- 

/ Kremenjak, 

Slobodan 

Media law in 

Serbia 

Wolters 

Kluwer law & 

bus 

2017 1  

 

81 
978- 

2888922001 

Troude, 

Alexis 

Balkans, la 

fracture : après les 

illusions, le 

Djihad 

Xenia 2017 1  

 

82 
978- 

3843093989 

Müller-

Guttenbrun, 

Adam 

Der große 

Schwabenzug 
Zenodot 2015 1  

 

 Напомена: Понуђачи су обавезни да попуне рубрике: Јединична цена 

без ПДВ-a, укупна цена без ПДВ-а и укупна цену са ПДВ-ом, за партију 

за коју достављају понуду. 
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5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

5.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и 

76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

Услови за учешће су исти за све партије. 

 

5.1.1. Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава 

обавезне услове из члана 75. ЗЈН став 1. тачка 1), 2) и 4).  

 

         Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар;  

 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, као и  

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији. 

 

         Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

5.1.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона о 

јавним набавкама   

 

 Наручилац у предметном поступку јавне набавке не захтева додатне услове за 

учешће. 

 

5.1.3. Подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН став 1. тачка 

1), 2) и 4). 

 

        Подизвођач испуњава обавезне услове тако што доказује: 

  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар;  

  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, као и  

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији. 

 

 

 

 



 

Конкурсна документација за ЈН бр. 0122-10/18-II Страна 23 од 45 

 

5.1.4. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 

75. ЗЈН став 1. тачка 1), 2) и 4). 

 

Сваки понуђач из групе понуђача испуњава обавезне услове тако што доказује: 

  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар;  

  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, као и   

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији. 

 

5.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – 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. 

 

Напомена: понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 

регистре не морају да доставе Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који 

је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ:  

 

Правна лица: 

 1. Извод из казнене евиденције односно уверењe надлежног основног и вишег 

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. Уколико 

потврда једног од надлежних судова садржи податке из казнене евиденције основног и 

вишег суда, довољно је доставити само ту потврду;  

 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 
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или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника).  

 

 Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за 

сваког од њих.  

 

Предузетници 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). 

 

 Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда  

 

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: 

 

 Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 

понуђач налази у поступку приватизације.  

 

 Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 

 

 Имајући у виду чињеницу да се од 01. септембра 2013. године, примењује 

Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву 

за регистрацију понуђача („Службени гласник РС“, број 75/13), лица која су уписана у 

Регистар понуђача нису дужна да приликом подношења понуде доказују испуњеност 

обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. 

тачка 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама.  

 Понуђач може да достави фотокопију Решења о упису у регистар понуђача АПР-а 

или да на обрасцу понуде наведе интернет адресу где Наручилац може да изврши увид 

у тражени податак или да сачини изјаву (у слободној форми) у којој ће навести 

интернет адресу где Наручилац може да изврши увид у тражени податак. 

 

 Услов из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама понуђач доказује писаном 

Изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу и иста 

је саставни део ове Конкурсне документације. 

 

 Дoкaзи o испуњeнoсти услoвa мoгу сe дoстaвљaти у нeoвeрeним кoпиjaмa, a 

нaручилaц мoжe прe дoнoшeњa oдлукe o дoдeли угoвoрa, зaхтeвaти oд пoнуђaчa, чиja je 

пoнудa нa oснoву извeштaja кoмисиje зa jaвну нaбaвку oцeњeнa кao нajпoвoљниja, дa 

дoстaви нa увид oригинaл или oвeрeну кoпиjу свих или пojeдиних дoкaзa.  

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 

дана од дана упућивања захтева за достављање документације, не достави на увид 

оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 
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Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа. 

Нaручилaц нe мoжe oдбити кao нeприхвaтљиву, пoнуду зaтo штo нe сaдржи 

дoкaз oдрeђeн oвим зaкoнoм или кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм, aкo je пoнуђaч, нaвeo у 

пoнуди интeрнeт стрaницу нa кojoj су трaжeни пoдaци jaвнo дoступни.  

Укoликo je дoкaз o испуњeнoсти услoвa eлeктрoнски дoкумeнт, пoнуђaч 

дoстaвљa кoпиjу eлeктрoнскoг дoкумeнтa у писaнoм oблику, у склaду сa зaкoнoм кojим 

сe урeђуje eлeктрoнски дoкумeнт, oсим укoликo пoднoси eлeктрoнску пoнуду кaдa сe 

дoкaз дoстaвљa у извoрнoм eлeктрoнскoм oблику.  

Aкo пoнуђaч имa сeдиштe у другoj држaви, нaручилaц мoжe дa прoвeри дa ли су 

дoкумeнти кojимa пoнуђaч дoкaзуje испуњeнoст трaжeних услoвa издaти oд стрaнe 

нaдлeжних oргaнa тe држaвe.  

Aкo пoнуђaч ниje мoгao дa прибaви трaжeнa дoкумeнтa у рoку зa пoднoшeњe 

пoнудe, збoг тoгa штo oнa дo трeнуткa пoднoшeњa пoнудe нису мoглa бити издaтa пo 

прoписимa држaвe у кojoj пoнуђaч имa сeдиштe и укoликo уз пoнуду прилoжи 

oдгoвaрajући дoкaз зa тo, нaручилaц ћe дoзвoлити пoнуђaчу дa нaкнaднo дoстaви 

трaжeнa дoкумeнтa у примeрeнoм рoку.  

Aкo сe у држaви у кojoj пoнуђaч имa сeдиштe нe издajу дoкaзи из члaнa 77. 

Закона о јавним набавкама, пoнуђaч мoжe, умeстo дoкaзa, прилoжити свojу писaну 

изjaву, дaту пoд кривичнoм и мaтeриjaлнoм oдгoвoрнoшћу oвeрeну прeд судским или 

упрaвним oргaнoм, jaвним бeлeжникoм или другим нaдлeжним oргaнoм тe држaвe. 

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

подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

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 о додели уговора, односно закључења уговора, односно током 

важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин. 
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6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

6.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

      Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

6.2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ  

 

      Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. 

       На полеђини коверте или на кутији навести назив 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. 

       Понуду доставити на адресу: БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ, Матице 

српске 1, 21104 Нови Сад са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку ЈН бр. 0122-10/18-

II размена књига са иностранством - са назнаком партије - НЕ ОТВАРАТИ ”. 

 

Рок и начин подношења понуде 

       Позив за подношење понуде објављен је на Порталу Управе за јавне набавке и на 

интернет страници Библиотеке Матице српске дана 02.11.2018.године. 

       Рок за подношење понуде је најкасније до  03.12.2018. године до 9 (девет) часова. 

       Понуђач подноси понуду препорученом пошиљком или лично на адресу: 

Библиотека Матице српске, Матице српске 1, 21104 Нови Сад, Република Србија. 

        Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла на адресу 

наручиоца до  03.12.2018.   године до 9 (девет) часова. 

 

Јавно отварање понуде 

        Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуде, 

то јест 03.12.2018. године у 9 часова и 30 минута на адреси Библиотеке Матице 

српске, Матице српске 1, 21104 Нови Сад у канцеларији  помоћника управника за 

правне и опште послове. 

        Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 

сат пријема понуде. 

      Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 

сматраће се неблаговременом. 

 

Јавном отварању понуда могу да присуствују овлашћени представници понуђача. 

Овлашћење за присуствовање јавном отварању понуда мора бити потписано, 

заведено и оверено печатом понуђача. 

 

Понуда се даје искључиво на обрасцима и прилозима датим у конкурсној 

документацији. Сви обрасци и изјаве попуњавају се, потписују и оверавају 

печатом од стране понуђача. 
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 Приликом подношења понуде понуђач је поред доказа испуњености услова за 

учешће у потупку јавне набавке дужан да достави и: 

- Образац понуде попуњен у складу са спецификацијом из конкурсне 

документације, потписан и оверен печатом (образац бр. 7. Конкурсне 

документације); 

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 

на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача 

- Модел уговора - Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом, 

потписати и печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела 

уговора (образац 8. у конкурсној документацији); 

- Образац структуре цене –  са упутством како да се попуни, попуњен, 

потписан и печатом оверен (образац 9. у конкурсној документацији); 

- Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и 

Образац трошкова припреме понуде, потписан и печатом оверен (образац 10. у 

конкурсној документацији); 

- Образац изјаве о независној понуди који мора бити потписан и оверен 

печатом, дат под материјалном и кривичном одговорношћу (образац 11. у 

конкурсној документацији); 

- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама 

који мора бити потписан и оверен печатом, дат под материјалном и кривичном 

одговорношћу (образац 12. у конкурсној документацији); 

 

          Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају 

сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 

групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној 

документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и 

кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању 

обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од 

стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један 

понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 

документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и 

кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи 

из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 

чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 

 

         6.3. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА 

ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О 

НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА 

 

         Предметна јавна набавка је обликована по партијама.  

 

         Понуђач може понуду поднети за једну или више партија, у ком случају понуда 

мора бити поднета на начин који омогућава оцењивање сваке партије посебно. У том 

случају, понуђач доставља доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у 

поступку у једном примерку, а сву осталу документацију (обрасце и др.) из конкурсне 

документације, за сваку партију за коју подноси понуду. 

       Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. 
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6.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

      Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

6.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

       У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

       Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља. 

      Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Библиотека Матице 

српске, Матице српске 1, 21104 Нови Сад, са назнаком: 

 

„Измена понуде за  ЈН бр. 0122-10/18-II – назнака партије - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку ЈН бр. 0122-10/18-II - назнака партије - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку ЈН бр. 0122-10/18-II - назнака партије - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку ЈН бр.  0122-10/18-II - назнака партије -  

НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

      На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

6.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

      Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. У Обрасцу понуде (поглавље 7), понуђач наводи на који начин 

подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку 

понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

6.7. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

      Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље 7) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.   

     Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

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

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

набавци. 

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

наведени у поглављу 5 конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

       Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
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      Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

6.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

       Понуду може поднети група понуђача. 

       Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 

бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а која  садржи: 

 

1. податке о  члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и  

    који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

        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. 

      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. 

 

6.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, РОК ВАЖЕЊА 

ПОНУДЕ И ДРУГО 

 

 Рок, начин и услови плаћања. 

        Начин плаћања: уплата на рачун понуђача. 

         Рок плаћања: 15 дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна за испоручена 

добра. 

 

 Захтев у погледу рока испоруке 

       Понуђач  се обавезује да испоручује предметна добра након договора са 

Наручиоцем.  

 

 Захтев у погледу места испоруке 

        У седишту наручиоца, Библиотеке Матице српске, Матице српске 1, 21104 Нови 

Сад. 

 

 Рок важења понуде 

       Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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 не може мењати 

понуду. 

 

6.10. ВАЛУТА И НАЧИН  ИЗРАЖАВАЊА ЦЕНЕ У ПОНУДИ 

Цена у понуди се исказује у динарима, са и без ПДВ – а, и мора бити фиксна. 

Понуђене цене су фиксне током рока важења уговора и не могу се мењати. Цену треба 

формирати тако да обухвати све трошкове које понуђач има у предметној набавци. 
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Осим вредности добара, цена обухвата и трошкове транспорта, утовара, 

истовара, паковања и помоћних и заштитних средстава потребних да се спрече 

оштећења или губитак добара. 

Плаћање ће се вршити на основу рачуна који издаје понуђач у свему и на начин 

и условима утврђеним уговором. 

 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. Закона, односно тражиће образложење свих њених саставних 

делова које сматра меродавним. 

 

6.11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

           Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

6.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  

           Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца 

Библиотека Матице српске, Нови Сад, Матице српске бр. 1, или путем електронске 

поште e-mail: marijana@bms.ns.ac.rs тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 

подношење понуде. 

         Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 

захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

        Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације”. 

            Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 

пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

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

нити да допуњује конкурсну документацију. 

          Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

           

 

6.13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

            После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача. 

             Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

            Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

          У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

mailto:marijana@bms.ns.ac.rs
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        Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

6.14.  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Критеријум за доделу уговора за предметну јавну набавку је најнижа понуђена 

цена. 

 

6.15. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 

           Уколико два или више понуђача имају понуде са истом понуђеном ценом, уговор 

за предметну набавку ће се доделити понуђачу чијa понуда је прва примљена и 

заведена код наручиоца. 

 

 

6.16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

          Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

као и да нема забрану обављања делтности која је на снази у време подношења понуде. 

(Образац 12 у  конкурсној документацији). 

 

6.17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

         Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

6.18. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

 

 Зaхтeв зa зaштиту прaвa мoжe дa пoднeсe пoнуђaч, пoднoсилaц приjaвe, кaндидaт, 

oднoснo зaинтeрeсoвaнo лицe, кojи имa интeрeс зa дoдeлу угoвoрa у кoнкрeтнoм 

пoступку jaвнe нaбaвкe и кojи je прeтрпeo или би мoгao дa прeтрпи штeту збoг 

пoступaњa нaручиoцa прoтивнo oдрeдбaмa oвoг зaкoнa (у дaљeм тeксту: пoднoсилaц 

зaхтeвa). 

 Зaхтeв зa зaштиту прaвa пoднoси сe нaручиoцу, a кoпиja сe истoврeмeнo дoстaвљa 

Рeпубличкoj кoмисиjи.  

 Зaхтeв зa зaштиту прaвa мoжe сe пoднeти у тoку цeлoг пoступкa jaвнe нaбaвкe, 

прoтив свaкe рaдњe нaручиoцa, oсим aкo Зaкoнoм о јавним набавкама ниje другaчиje 

oдрeђeнo.  

 Зaхтeв зa зaштиту прaвa кojим сe oспoрaвa врстa пoступкa, сaдржинa пoзивa зa 

пoднoшeњe пoнудa или кoнкурснe дoкумeнтaциje смaтрaћe сe блaгoврeмeним aкo je 

примљeн oд стрaнe нaручиoцa нajкaсниje сeдaм дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe 

пoнуда укoликo je пoднoсилaц зaхтeвa у склaду сa члaнoм 63. стaв 2. Зaкoна о јавним 

набавкама укaзao нaручиoцу нa eвeнтуaлнe нeдoстaткe и нeпрaвилнoсти, a нaручилaц 

истe ниje oтклoниo.  

 Зaхтeв зa зaштиту прaвa кojим сe oспoрaвajу рaдњe кoje нaручилaц прeдузмe прe 

истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудa, a нaкoн истeкa рoкa из члaна 63. стaв 3. Зaкoна о 

јавним набавкама, смaтрaћe сe блaгoврeмeним укoликo je пoднeт нajкaсниje дo истeкa 

рoкa зa пoднoшeњe пoнудa.  
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 Пoслe дoнoшeњa oдлукe o дoдeли угoвoрa или oдлукe o oбустaви пoступкa, рoк зa 

пoднoшeњe зaхтeвa зa зaштиту прaвa je дeсeт дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa oдлукe нa 

Пoртaлу jaвних нaбaвки.  

          Зaхтeвoм зa зaштиту прaвa нe мoгу сe oспoрaвaти рaдњe нaручиoцa прeдузeтe у 

пoступку jaвнe нaбaвкe aкo су пoднoсиoцу зaхтeвa били или мoгли бити пoзнaти рaзлoзи 

зa њeгoвo пoднoшeњe прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe зaхтeвa из ст. 3. и 4. члaнa 149. 

Зaкoна о јавним набавкама, a пoднoсилaц зaхтeвa гa ниje пoднeo прe истeкa тoг рoкa.  

 Aкo je у истoм пoступку jaвнe нaбaвкe пoнoвo пoднeт зaхтeв зa зaштиту прaвa oд 

стрaнe истoг пoднoсиoцa зaхтeвa, у тoм зaхтeву сe нe мoгу oспoрaвaти рaдњe нaручиoцa 

зa кoje je пoднoсилaц зaхтeвa знao или мoгao знaти приликoм пoднoшeњa прeтхoднoг 

зaхтeвa.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Зaкoна о 

јавним набавкама, прихватиће се: 

1.) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Зaкoна о јавним 

набавкама 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. Зaкoна о јавним набавкама чија се уплата врши; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

2.) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе наведене под тачком 1. 

3.) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава); 

 4.) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 

елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за 

заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке 

Србије у складу са законом и другим прописом. 
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6.19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

         Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 

149. Закона.  

         У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закона. 

 

 

 Комисија за спровођење јавне набавке: 

 

1. Мирослав Алексић,с.р. 

2. Новка Шокица Шуваковић, с.р. 

3. Маријана Нађбаби Панић, с.р. 
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7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

                             У ПОСТУПАК  ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 0122-10/18-II 

РАЗМЕНА КЊИГА СА ИНОСТРАНСТВОМ 

ПАРТИЈА_____ 

 

 

 

Понуда бр. ______________ од ________________ за јавну набавку бр. 0122-10/18-II –

размена књига са иностранством. 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број 

(ПИБ): 

 

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број 

(ПИБ): 

 

 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. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број 

(ПИБ): 

 

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број 

(ПИБ): 

 

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број 

(ПИБ): 

 

 Име особе за контакт:  

 

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. 
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 ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:   

 

 

 

Укупна цена добара  без ПДВ-а. _______________________ 

 

Укупна цена добара са ПДВ-ом. _______________________ 

 

 

 

Рок важења понуде: ___________________ (најмање 30 дана од дана отварања понуде) 

 

 

 

 

 

 

 Датум  Понуђач 

 М. П. 

___________________________                               ___________________________ 

 

Напомена: 

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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8. МОДЕЛ УГОВОРА 

                      У ПОСТУПАК  ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 0122-10/18-II 

РАЗМЕНА КЊИГА СА ИНОСТРАНСТВОМ 

  ПАРТИЈА____ 

 

 

Закључен између: 

 

Библиотеке Матице српске, са седиштем у Новом Саду, Улица Матице српске  бр.1, 

ПИБ: 100238983, Матични број: 08068402, Број рачуна: 840-1620-21, Министарство 

финансија, Управа за трезор, Филијала Нови Сад, коју заступа управник Селимир 

Радуловић (у даљем тексту: Наручилац) 

и 

............................................................................................................... са седиштем у 

............................................, улица .................................................................., 

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

 Број рачуна: ................................ Назив банке:................................................, кога заступа 

...............................................................................(у даљем тексту: Понуђач) 

 

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 

 2. Групе понуђача коју чине:     

2.1_____________________________________________________  из _____________, 

                            (навести пословно име из извода АПР) 

 ул. ____________________________________________________ бр____, и 

          

2.2_____________________________________________________  из _____________, 

                            (навести пословно име из извода АПР) 

 ул. ____________________________________________________ бр____,  

 

2.3_____________________________________________________  из _____________, 

                           (навести пословно име из извода АПР) 

 ул. ____________________________________________________ бр____, 

 

  коју заступа______________________________________. 

                                                                                               (навести име и презиме) 

 

 На основу Споразума о извршењу јавне набавке број:__________________ од 

_____________ . године који је саставни део овог уговора, споразумне стране су се 

сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача  буде 

_________________________________ директор 

___________________________________________              (навести име и презиме)               

   (навести скраћено пословно име из АПР)    

из _________________, ул. ___________________________ бр. ______ који је овлашћен 

да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке. 

 Чланови конзорцијума (групе понуђача) одговарају неограничено солидарно 

Наручиоцу за извршење преузетих обавеза. 

 

 

 



 

Конкурсна документација за ЈН бр. 0122-10/18-II Страна 39 од 45 

 

 

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 

 

 

 

Понуђач  је део набавке која је предмет овог уговора и то 

___________________________________________________________________________ 

                        (навести део предмета који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу  ________________________________________________________  

                                                           (навести пословно име подизвођача) 

из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, 

а што чини _______% од укупно уговорене вредности. 

 

Понуђач је део набавке која је предмет овог уговора и то 

___________________________________________________________________________ 

                        (навести део предмета који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу 

_________________________________________________________  

                                                           (навести пословно име подизвођача) 

из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, 

а што чини _______% од укупно уговорене вредности. 

 

Понуђач је део набавке која је предмет овог уговора и то 

___________________________________________________________________________ 

                        (навести део предмета који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу 

_________________________________________________________  

                                                           (навести пословно име подизвођача) 

из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, 

а што чини _______% од укупно уговорене вредности. 

 

За уредно извршење уговорних обавеза од стране подизвођача одговара 

Понуђач, као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачу/има из става 1. / 

и 2 / овог члана. 

 

Члан 1. 

 

Уговорне стране претходно констатују да је Наручилац спровео отворени поступак 

јавне набавке бр. 0122-10/18-II – размена књига са иностранством и донео Одлуку о 

додели уговора број _____________ од ____________ године Понуђачу 

______________________________ за партију ___________. 

 

Члан 2. 

 

Укупна вредност уговора из члана 1. износи  ____________ динара без ПДВ-а, 

односно _____________ динара са ПДВ-ом. 

 

Уговорена цена  је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора. 
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Осим вредности добара, цена обухвата и трошкове транспорта, утовара, 

истовара, паковања и помоћних и заштитних средстава потребних да се спрече 

оштећења или губитак добара. 

 

Члан 3. 

 

           Наручилац ће извршити плаћање на рачун понуђача у року 15 дана од дана 

пријема исправно сачињеног рачуна за испоручена добра. 

 

Члан 4. 

 

Уговорне стране су сагласне да је место испоруке добара из члана 1. уговора 

буде Библиотека Матице српске, Матице српске 1, Нови Сад. 

 

Члан 5. 

 

Понуђач је дужан да добра која су предмет уговора превезе транспортним 

средством, у одговарајућој амбалажи, ради обезбеђења квалитетне заштите добара с 

обзиром на њихова својства. 

Члан 6. 

 

Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом пријема добара утврди да иста 

нису саобразна конкурсној документацији, писменим путем ће одмах обавести 

Понуђача и захтевати  нову испоруку, у року од осам дана. 

 

У случају из претходног става, Понуђач је дужан да у остављеном року 

испоручи Наручиоцу добра која су предмет уговора.  

 

Члан 7. 

 

Овај уговор важи до 31.12.2018. године, односно до реализације уговорене 

вредности из члана 2. овог Уговора. 

 

Члан 8. 

 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној 

страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.   

 

Члан 9. 

 

 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 

Члан 10. 

 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  

 

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност  суда у Новом Саду. 
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Члан 11. 

 

 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) једнаких примерака од којих 2 (два) 

примерка задржава Наручилац, а 2 (два) примерка Понуђач. 

 

 

 

 

            НАРУЧИЛАЦ         ПОНУЂАЧ 

________________________                                                     ____________________        

Селимир Радуловић, управник 

Библиотеке Матице српске 

 

 

 

Напомена: 

Модел уговора је потребно попунити, потписати и печатом оверити. 

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем.  
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9. OБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

                              У ПОСТУПАКУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 0122-10/18-II 

РАЗМЕНА КЊИГА СА ИНОСТРАНСТВОМ 

  ПАРТИЈА ____ 

 

  
 

   

1. Укупна цена без ПДВ-а  

2. ПДВ  

3. Укупна цена са ПДВ-ом  

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 

- у 1. реду уписати укупан број понуђених примерака књига за партију за коју се 

доставља понуда 

- у 2. реду уписати укупну цену без ПДВ-а за партију за коју се доставља понуда 

- у 3. реду уписати износ ПДВ-а за партију за коју се доставља понуда 

- у 4. реду уписати укупну цену са ПДВ-ом за партију за коју се доставља понуда 

 

 

 

 

 

Датум:         М.П.    Потпис понуђача 

 

 

________________________                    _________________________ 
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10.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМА ПОНУДЕ  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ БР. 0122-10/18-II РАЗМЕНА КЊИГА СА ИНОСТРАНСТВОМ 

 ПАРТИЈА БР. ___________ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________, доставља 

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

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

Напомена:Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 

може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

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

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

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

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

својој понуди. 

 

 

Датум:             М.П.        Потпис понуђача 

 

 

_________________________    ________________________ 
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11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

                    У ПОСТУПАКУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 0122-10/18-II 

РАЗМЕНА КЊИГА СА ИНОСТРАНСТВОМ 

  ПАРТИЈА___ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________, даје: 

         (Назив понуђача)  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

отвореном поступку јавне набавке бр. 0122-10/18-II, поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

Датум:             М.П.                                        Потпис понуђача 

 

 

                                                                                         _________________________ 

     

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

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако 

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

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

учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције 

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

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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12. ОБРAЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА 

                                У ПОСТУПАК  ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 0122-10/18-II 

РАЗМЕНА КЊИГА СА ИНОСТРАНСТВОМ 

 ПАРТИЈА ____ 

 

 

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

следећу 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач................................................................ у поступку јавне набавке број 0122-

10/18-II  поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

Датум:             М.П.                                                        Понуђач 

 

 

___________________                    ___________________ 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 


