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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 

1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца 

Библиотека Матице српске, Матице српске 1, Нови Сад 

Интернет страница www.bms.rs 

 

1.2. Наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности ради закључења 

Уговора о јавној набавци, а у складу са Законом и подзаконским актима којима се 

уређују јавне набавке. 

  

1.3. Предмет јавне набавке су добра. 

 

1.4. Контакт 

Библиотека Матице српске, Матице српске 1, Нови Сад; Одељење општих послова, 

факс: 021/528-574, Маријана Нађбаби Панић, email: marijana@bms.ns.ac.rs 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Опис предмета набавке:  

Предмет јавне набавке су добра. Набавка књига за потребе обављања делатности 

Библиотеке Матице српске. 

 

Назив и ознака из општег  речника набавке:  
Ознака из општег речника јавних набавки: 22113000 – књиге за библиотеке. 

 

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

из општег речника набаваке:  
 

Ова јавна набавка је обликована у шеснаест партија:  

 

ПАРТИЈА 1 – СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ 

ПАРТИЈА 2 – ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ 

ПАРТИЈА 3 – УМЕТНИЧКА БАШТИНА 

ПАРТИЈА 4 – РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ УМЕТНИЧКЕ МОНОГРАФИЈЕ 

ПАРТИЈА 5 – НАУЧНЕ МОНОГРАФИЈЕ 

ПАРТИЈА 6 – ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 

ПАРТИЈА 7 – УМЕТНИЧКЕ И ИСТОРИЈСКЕ МОНОГРАФИЈЕ 

ПАРТИЈА 8 – ПРОЗА И ЕСЕЈИСТИКА 

ПАРТИЈА 9 – ЗАКОНИЦИ 

ПАРТИЈА 10 – ПОЕЗИЈА И ФИЛОЗОФИЈА 

ПАРТИЈА 11 – ИСТОРИЈА, ЕСЕЈИСТИКА И КЊИЖЕВНОСТ 

ПАРТИЈА 12 – КЊИГЕ НА РУСКОМ ЈЕЗИКУ 

ПАРТИЈА 13 – КУЛТУРНА ИСТОРИЈА, КЊИЖЕВНОСТ И ЕСЕЈИСТИКА 

ПАРТИЈА 14 – АКАДЕМСКЕ КЊИГЕ 

ПАРТИЈА 15 – РОМАНИ, ПРИПОВЕТКЕ, ЕСЕЈИ, БИБЛИОГРАФИЈЕ, ИСТОРИЈСКЕ 

СТУДИЈЕ 

ПАРТИЈА 16 – ДОМАЋА КЊИЖЕВНОСТ И ИСТОРИЈА 
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3. СПЕЦИФИКАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности  

 ЈНМВ бр. 0122-5/15 

 

Врста, спецификација, количина и опис добара која су предмет јавне набавке:  
 

Напомена: Понуђачи су обавезни да попуне рубрике: Јединична цена 

без ПДВ-а и укупна цена без ПДВ-а за Партију за коју достављају 

понуду. 
 

ПАРТИЈА 1 – СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ 

 

Бр. Аутор Наслов Год. Кол. Једин. 
цена 
без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена 
без  
ПДВ-а 

1. приређивач 
Томислав 
Јовановић 

Данило II, 
Данилов ученик, 
Григорије 
Цамблак, 
Јефимија, Данило 
III, Стефан 
Лазаревић, 
Андоније Рафаил, 
Константин 
Филозоф, Јелена 
Балшић, Никон 
Јерусалимац  

2015 70   

2. приређивач 
Љиљана 
Пешикан 
Љуштановић 

Епске народне 
песме  

2015 70   

3. приређивач 
Драгана Грбић  

Атанасије 
Стојковић, Јоаким 
Вујић  

2015 70   

4. приређивач 
Мирјана Д. 
Стефановић  

Лукијан Мушицки  2015 70   

5. приређивач 
Снежана 
Милосављевић 
Милић 

Лаза Лазаревић, 
Јанко 
Веселиновић 

 

2015 70   

6. приређивач 
Владимир 
Гвозден 

Драгутин Илић 2015 70   

7. приређивач 
Славко Гордић 

Бошко Петровић 2015 70   

8. приређивач 
Драган Хамовић 

Васко Попа 2015 70   
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9. приређивач 
Мирослав 
Максимовић 
 

Стеван Раичковић 2015 70   

10. приређивач 
Јован 
Љуштановић 

Александар 
Поповић 

2015 70   

11. приређивач 
Соња 
Веселиновић 

Иван В. Лалић 2015 70   

12. приређивач 
Марко Недић 

Слободан 
Селенић 

2015 70   
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ПАРТИЈА 2 – ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ 

 

Бр. Аутор Наслов Год. Кол. Једин. 
цена 
без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена 
без ПДВ-а 

1. Болчић, 
Силвано 

Разарање и реконституција 
друштва 

2013 11   

2. Лештарић, 
Српко 

Занимљиви српски 
презименик : један покушај 
стварања каталога ређих и 
необичних српских презимена 

2013 6   

3. Пејчић, Јован Завет и чин : Милан Ракић на 
Косову 1905-1912. 

2013 5   

4. Ферјанчић, 
Снежана 

Константин (306-337) 2013 8   

5. Богуновић, 
Небојша 

Вишевековно руско-српско 
пријатељство : улога Русије у 
обнови српске државности 

2013 2   

6. Брајовић, 
Тихомир 

Нарцисов парадокс : проблем 
песничке самосветси и српска 
лирика модерног доба 
(европски и јужнословенски 
контекст) 

2013 5   

7. Вујачић, 
Вељко 

Социологија национализма : 
есеји из теоријске и 
применјене социологије на 
примерима Русије и Србије 

2013 9   

8. Денегри, 
Јерко 

Модернизам - авангарда : 
огледи о међуратном 
модернизму и историјским 
авангардама на 
југословенском уметничком 
простору 

2012 9   

9.  Антологија српског дадаизма 2014 7   

10. Бојовић, 
Бошко И. 

Византија - Балкан - Европа 2014 16   

11. Бошковић, 
Сања 

Косовски културолошки мит 2014 8   

12. Вучковић, 
Радован 

Модерна српска проза : крај 
XIX и почетак XX века 

2014 6   

13. Јовановић, 
Бојан 

Магија српских обреда : у 
животном циклусу појединца 

2014 6   

14. Јовановић, 
Рашко В. 

Бранислав Ђ. Нушић : живот и 
дело 
 

2014 8   

15. Митровић, 
Андреј 

Србија у Првом светском рату 2014 9   

16. Пејчић, 
Предраг 

Српске новине - хоризонти 
културе Србије XIX века 

2014 8   
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17. Пекић, 
Борислав 

Маргиналије и моралије 
Борислава Пекића 

2014 9   

18. Јовановић, 
Бојан 

Српска књига мртвих 2015 5   

19. Леовац, 
Данко 

Србија и Русија за време друге 
владавине кнеза Михаила : 
(1860-1868) 

2015 17   

20. Савић-Ребац, 
Аница 

Дух хеленства 2015 9   

21. Скерлић, 
Јован 

Јован Скерлић - говори у 
Народној скупштини од 1912. 
до 1914. године 

2014 6   

22. Дувњак-
Радић, 
Жаклина 

Аутобиографија, фикција и ја : 
проблем фикционалности 
аутобиографске прозе 

2011 1   

23. Винавер, 
Станислав 

Видело света : књига о 
Француској 

2012 7   

24. Винавер, 
Станислав 

Душа, звер, свест : есеји о 
европској и светској 
књижевности 

2012 4   

25. Винавер, 
Станислав 

Заноси и пркоси Лазе Костића 2012 3   

26. Винавер, 
Станислав 

Рани радови 2012 3   

27. Винавер, 
Станислав 

Бог и човек на позорници 2015 12   

28. Винавер, 
Станислав 

Громобран Свемира; Гоч гори 2015 18   

29. Винавер, 
Станислав 

Европска ноћ 2015 13   

30. Винавер, 
Станислав 

Земље које су изгубиле 
равнотежу 

2015 18   

31. Винавер, 
Станислав 

--- И друге теме 2015 13   

32. Винавер, 
Станислав 

Кобни видици 2015 17   

33. Винавер, 
Станислав 

Музички краснопис 2015 16   

34. Винавер, 
Станислав 

Укротитељи хаоса 2015 20   

35.  Заноси и пркоси Станислава 
Винавера 
 

2015 16   

36. Винавер, 
Станислав 

Београдско огледало 2012 8   

37. Винавер, 
Станислав 

Есеји и критике о српској 
књижевности. 1, Чардак ни на 
небу ни на земљи 

2012 11   
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ПАРТИЈА 3 – УМЕТНИЧКА БАШТИНА 

 

Бр. Аутор Наслов Год. Кол. Једин. 
цена 
без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена 
без  
ПДВ-а 

1. Матић, 
Војислав 

Карловачке цркве 2003 10   

2. Матић, 
Војислав 

Манастир Шишатовац 2010 10   

3. Петковић, 
Сретен 

Српски светитељи у 
сликарству православних 
народа 

2007 25   

4. Станчић, 
Донка 

Уметничка топографија 
Новог Сада 

2014 70   

5. Ракић, Зоран Цркве светог Димитрија и 
светог Саве српског у 
Хиландару  

2008 20   

6. Живковић, 
Станислав 

Српско сликарство XX века 2005 20   
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ПАРТИЈА 4 – РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ УМЕТНИЧКЕ МОНОГРАФИЈЕ 

 

Бр. Аутор Наслов Год. Кол. Једин. 
цена 
без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена 
без  
ПДВ-а 

1.  Витезовић, 
Милован 

Вук наш насушни 2015 14   

2.  Ного, Рајко 
Петров 

Преко пепела 2015 4   

3.  Терзић, 
Славенко 

Стара Србија : (XIX-XX 
век) : драма једне 
цивилизације : Рашка, 
Косово и Метохија, 
Скопско-тетовска 
област 

2012 18   

4.  Милеуснић, 
Слободан 

Свети Срби 2013 12   

5.   Ој давори, ти, Косово 
равно 

2012 12   

6.  Станковић, 
Стеван 

Бисери Србије (СРП) 2012 8   

7.  Станковић, 
Стеван 

Бисери Србије (НЕМ) 2012 4   

8.  Станковић, 
Стеван 

Бисери Србије (РУС) 2012 4   

9.  Станковић, 
Стеван 

Бисери Србије (ЕНГ) 2012 8   

10.   Православна 
енциклопедија 1-2 

2010 16   
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ПАРТИЈА 5 – НАУЧНЕ МОНОГРАФИЈЕ 

 

Бр. Аутор Наслов Год. Кол. Једин. 
цена 
без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена 
без  
ПДВ-а 

1. Грковић-
Мејџор, 
Јасмина 

Историјска лингвистика : 
когнитивно-типолошке 
студије 

2013 3   

2. Павловић, 
Слободан 

Узроци и механизми 
синтаксичких промена у 
српском језику 

2013 5   

3. Ивић, Павле Преглед историје српског 
језика 

2014 22   

4. Грубачић, 
Слободан 

Меморија текста 2015 10   

5. Радовановић, 
Милорад 

Фази лингвистика 2015 10   

6. Вуковић, 
Слободан 

Western media ethics : anti-
Serb propaganda and 
"humanitarian" intervention 

2012 6   
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ПАРТИЈА 6 – ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 

 

Бр. Аутор Наслов Год. Кол. Јединична 
цена 
без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена 
без  
ПДВ-а 

1. Брајовић, 
Саша  

Beyond the Adriatic Sea : a 
plurality of identities and 
floating boarders in visual 
culture : collection of papers  

2015 21   

2. Маринковић, 
Душан 

Нацрт за социологију 
идеологије 

2013 6   

3. Станковић-
Пејновић, 
Весна 

Лавиринт моћи 2014 6   

4. Ердељан, 
Јелена 

Медитеран и други светови 
: питања визуелне културе : 
XI-XIII век 

2015 16   
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ПАРТИЈА 7 – УМЕТНИЧКЕ И ИСТОРИЈСКЕ МОНОГРАФИЈЕ 

 

Бр. Аутор Наслов Год. Кол. Једин. 
цена 
без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена 
без  
ПДВ-а 

1. Тодић, 
Бранислав 

Српски сликари 1-2 2013 12   

2. Васовић, 
Елеонора 

Балкански вртлог 2014 1   

3. Бањац, Јелена Манастир Ковиљ 2013 1   

4. Чанак Медић, 
Милка; Тодић, 
Бранислав 

Манастир Студеница 2011 1   

5. Јовановић, 
Небојша 

Енциклопедија Првог 
светског рата : (1914-1918) 

2014 16   

6. Томин, 
Светлана 

Српска краљица Јелена : 
владарка и монахиња 

2014 4   

7. Татић,  
Жарко М. 

Светогорска писма 2011 1   

8. Чанак Медић, 
Милка; Тодић, 
Бранислав 

Стари Рас са Сопоћанима 2013 1   

9. Вулетић, 
Витомир 

Пера Тодоровић, Русија и 
Обреновићи 

2007 1   

10. Томин, 
Светлана 

Владика Максим 
Бранковић 

2007 1   

11. Васић, Катарина Портрети српских 
архијереја у Карловачкој 
митрополији 

2013 1   
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ПАРТИЈА 8 – ПРОЗА И ЕСЕЈИСТИКА 

 

Бр. Аутор Наслов Год. Кол. Јединична 
цена 
без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена 
без ПДВ-а 

1. Бакић, Илија 101 лице фантастике 2015 16   

2. Кајтез, 
Миодраг 

Порно вежбе 2015 18   

3. Кајтез, 
Миодраг 

Изложба 2015 18   

4. Белеслијин, 
Драгана 

Тело песме : есеји и 
критике о савременом 
српском песништву 

2013 15   

5. Савић, 
Милисав 

Мали глосар креативног 
писања 

2015 19   

6. Савић, 
Милисав 

La sans paralele : 
љубавни роман са 
додацима 

2015 18   

7. Демић,  
Мирко 

Атака на Итаку : 
комедије бурлескне 
бесмислености 

2015 10   

8. Писарев,  
Ђорђе 

И ноћ се увукла у 
нјегово срце : роман 

2015 20   

9. Ракић, 
Светлана 

Уметност и стварност : 
српским очима 

2015 12   

10. Ристовић, 
Александар 

Семенка под језиком : 
изабране песме 

2014 15   
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ПАРТИЈА 9 – ЗАКОНИЦИ 

 

Бр. Аутор Наслов Год. Кол. Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена 
без ПДВ-а 

1.  Законик цара Стефана 
Душана – дивот издање 

2013 1   

2.  Законик цара Стефана 
Душана – књига 

2013 20   
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ПАРТИЈА 10 – ПОЕЗИЈА И ФИЛОЗОФИЈА 

 

Бр. Аутор Наслов Год. Кол. Јединична 
цена 
без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена 
без ПДВ-а 

1. Андрејевић, 
Ненад 

Проклети странци 2015 10   

2. Негришорац, 
Иван 

Изабране песме 2015 20   

3.  Гусле 2015 15   

4. Жуњић, 
Слободан 

Хајдегер и пре-сократовци 2015 15   
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ПАРТИЈА 11 – ИСТОРИЈА, ЕСЕЈИСТИКА И КЊИЖЕВНОСТ 

 

Бр. Аутор Наслов Год. Кол. Једин. 
цена 
без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена 
без ПДВ-а 

1. Бојовић, Злата Историја дубровачке 
књижевности 

2014 7   

2. Јанић,  
Ђорђе Ј. 

Доситеј и доситејевштина 2014 1   

3 Љубинковић, 
Ненад 

Наши далеки преци : 
етномитолошке студије - 
трагања и промишљања 

2014 8   

4. Трифуновић, 
Лазар 

Српско сликарство : 1900-
1950 

2014 9   

5. Радојевић, 
Мира 

Serbia in the Great War : 
1914-1918 : a short history 

2014 15   

6. Радојевић, 
Мира 

Сербия в Великой войне : 
1914-1918 : краткая история 

2014 7   

7. Радојевић, 
Мира 

Србија у Великом рату : 
1914-1918 : кратка историја 

2014 19   

8. Поповић, 
Ђорђе 

Речник турцизама 2014 15   

9. Бећковић, 
Матија 

Служба Пустињаку 
цетињском 

2013 4   

10. Рајић, Сузана Спољна политика Србије 2015 10   

11. Радојевић, 
Мира 

Serbien im grossen krieg : 
1914-1918 : кратка историја 

2015 6   

12. Трифуновић, 
Лазар 

Српско сликарство : 1900-
1950 

2014 10   

13. Ломпар, Мило Књига о Његошу 2013 8   

14. Максимовић, 
Љубомир 

Огледи о политичкој моћи у 
Византији 

2013 8   

15. Тартаља, Иво Песма о песми 2013 8   

16. Ћоровић, 
Владимир 

Историјски лексикон 2006 10   

17. Поповић, 
Богдан 

Антологија новије српске 
лирике 

2011 10   
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ПАРТИЈА 12 – КЊИГЕ НА РУСКОМ ЈЕЗИКУ 

 

 

Бр. Аутор Наслов Год. Кол. Једин. 

цена 

без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена 

без ПДВ-а 

1. Павич М. Звездная мантия 2010 1   

2. Павич М. Последняя любовь в 

Константинополe 

2010 1   

3. Павич М. Ящик для письменных 

принадлежностей 

2010 1   

4. Павич М. Двери снa 2012 1   

5. Павич М. Невидимая сторона 

Луны 

2011 1   

6. Павич М. Хазарский 

словарь.(муж.версия) 

(12+) 

2013 1   

7.   Поучения на каждый 

день года св.Николая 

Сербск.2тт  

2014 1   

8. Дракулич-

Прийма Д. 

Сербские рассказы и 

сказки: Тексты для 

комментированного 

чтения с 

упражнениями 

2014 1   

9. Святитель 

Николай 

Сербский 

(Велимирович) 

Сербский народ как 

раб Божий 

2004 1   

10. Ряховская М. Россия в 

отражениях.Сербия 

Крым Казахстан 

2014 1   

11.   Духовные поучения и 

советы св. Николая 

Сербского 

2014 1   

12. Бауэрс Крис Новак Джокович - 

геррой тенниса и лицо 

Сербии 

2015 1   

13. Мильчакова О. 

В. 

Конституционный 

контроль в странах 

бывшей Югослави 

2014 1   

14. Славинский 

Живорад 

Невидимые влияния. 

Исцеление души 

2011 1   

15. Славинский 

Живорад 

ПЭАТ: решаем 

психологические 

проблемы 

самостоятельно (1992) 

 

2012 1   
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16. Славинский 

Живорад 

Шуньята. 

Божественная Пустота 

и Мистическая 

Физика 

2012 1   

17. Тасич Горан Развитие Ауры 

Человека 

2013 1   

18. Соловьев В.М. Великая 

Россия.История и 

современность.К 

1150-летию 

Российской 

государственности 

2012 1   

19. Чарский В.В. Сербский язык. 

Самоучитель. 2-е изд., 

испр. 

2014 1   

20. Чарский В.В. Сербский язык. 

Справочник по 

грамматике 

2013 1   

21. Тарановский, 

Кирилл 

Русские двусложные 

размеры 

2010 1   

22. Милорадович 

ГоранСвятител

ь Николай 

Сербский  

Карантин идей: лагеря 

двя изолации 

"подозрительных лиц" 

в Королевстве сербов, 

хорватов и словенцев 

в 1919-1922 гг.  

2010 1   

23. Святитель 

Николай 

Сербский  

Мысли о добре и зле 2014 1   

24. Святитель 

Николай 

Сербский  

Моления на озере  2014 1   

25. Пантич  

Михайло  

Если это любовь : 

рассказы 

2011 1   

26. Янич Йован  "Будем людьми!"  : 

жизнь и слово 

патриарха Павла  

2010 1   

27. Славинский 

Живорад 

Креатон 2011 1   

28. Чирич Зоран Хобо 2012 1   

29. Хабянович 

Джурович Л.  

Игра Ангелов 2010 1   

30.  Вук Караџич : его 

деятельность и 

ыначение в сербской 

литературе  

2011 1   

31. Гончаров 

Владислав 

Кто развязал Первую 

мировую. Тайна 

сараевского убийства 

2010 1   
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32.  Русский фактор. 

Вторая мировая война 

в Югославии 1941-

1945. 

2010 1   

33. Павич 

Милорад 

Семь смертных грехов 

: рассказы 

2004 1   

34. Живкович 

Зоран 

Четвертый круг : 

роман 

2002 1   

35.  Три слова о войне 2009 1   

36. Ответственные 

редакторы Э. 

Колчинский и 

А. Петрович 

Русско-сербские связи  

в области науки и 

образования :  XIX  - 

первая  половина XX  

в. 

Б.г. 1   

37. Немировский 

Евгений 

Славянские издания 

кирилловского 

(церковнославянского

) шрифта. Том 1 

Б.г. 1   

38. Немировский 

Евгений  

Славянские издания 

кирилловского 

(церковнославянского

) шрифта: 1491-2000. 

Том 2. Книга 2 (1593-

1600) 

Б.г. 1   

39. Афанасьeв А. 

В. 

Мифы, легенды, 

сказки древних славян 

Б.г. 1   

40. Павич М. Звездная мантия: 

Астрологический 

справочник для 

непосвященных 

Б.г. 1   

41. Немировский 

Евгений  

История славянского 

кирилловского 

книгопечатания XV- 

начала XVII века. 

Книга 1. 

Возникновение 

славянского 

книгопечатания 

Б.г. 1   

42.  История славянского 

кирилловского 

книгопечатания XV - 

начала XVII века. 

Книга 2. Начало 

книгопечатания у 

южных славян 

Б.г. 1   

43.  История славянского 

кирилловского 

книгопечатания XV - 

начала XVII века. 

Книга 2. Начало 

Б.г. 1   
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книгопечатания у 

южных славян. Часть 

2 

44.  Книги кирилловской 

печати 1551-1600 год 

Б.г. 1   
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ПАРТИЈА 13 – КУЛТУРНА ИСТОРИЈА, КЊИЖЕВНОСТ И ЕСЕЈИСТИКА 

 

Бр. Аутор Наслов Год. Кол. Јединична 
цена 
без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена 
без ПДВ-а 

1. Антић, 
Мирослав 

Антологија Антић : изабрана 
лирика Мирослава Антића 

2013 4   

2. Маричић, 
Ђуро 

Стварање нове Европе 2014 1   

3. Давидов, 
Динко 

Иконописци српских сеоба 2014 1   

4.  Вашар у пограничју источне и 
југоисточне Србије 

2014 1   

5. Бугарски, 
Стеван 

(С)поменик Словена војника, 
заробљеника, интернираца 
умрлих на садањој 
територији Румуније 1914-
1918. 

2014 6   

6. Симић, 
Жељко 

Огледи из антропологије 
српске књижевности 

2014 15   

7.  Србобран-Szenttamás : из 
наше заједничке прошлости. 
1 

2014 2   

8. Стојић, 
Данко 

Волите ли стари домаћи 
филм? : из историје 
југословенског филма 

2014 7   

9. Шипка, 
Данко; енг 

Савремени енглеско-српски 
речник 

2013 10   

10. Шипка, 
Данко 

Савремени српско-енглески 
речник 

2013 9   

11. Лопушина, 
Марко 

Црна књига : цензура у 
Србији 1945-2015 

2015 24   

12. Стојанчевић, 
Владимир 

Вук Караџић, култура и 
историја : Вуково дело о 
српском народу и његовој 
култури : (расправе и чланци) 

2014 8   

13. Гароња-
Радованац, 
Славица 

Српска књижевна Крајина : 
од баштине до егзодуса 

2015 22   

14. Медовић, 
Предраг 

Нови Сад : од неандерталаца 
до Турака 

2014 1   

15. Поповић, 
Радован 

Прича о Душану Матићу 2014 7   

16. Радуловић, 
Селимир 

О пастиру и камену са седам 
очију 

2015 4   

17. Симић, 
Жељко 

Судбина српске духовности : 
прилог антропологији 
културне традиције 
 

2015 13   
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18. Ћоровић, 
Владимир 

Црна књига : патње Срба 
Босне и Херцеговине за 
време Светског рата 1914-
1918. 

2015 16   

19. Шипка, 
Данко 

Велики српско-енглески 
речник 

2014 17   

20. Вавић-Грос, 
Загорка 

Топоними су чувари нашег 
језика 

2014 6   

21. Вејиновић, 
Славко 

Задужбинарство код Срба 2012 7   

22. Лопушина, 
Марко 

Срби у Aустралији 2013 7   

23. Рајевац, 
Александар 

Почетак грађанског рата у 
окупираној Србији 1941. 

2014 14   

24. Стамболић, 
Ана 

Оглашавање у старој српској 
штампи 

2014 6   

25. Хорват, 
Александар 

Барања : 1918-1922 2013 5   

26.  Насред широке равнице : 
поводом 250-годишњице 
досељења Русина у Куцуру 

2013 1   

27. Павлов, 
Душан 

Адам Драгосављевић и 
његово доба : (1800-1862) 

2013 1   

28. Кулић, 
Бранка 

Манастири Фрушке горе 2012 11   

29. Ђурић, 
Ђорђе 

Србија у Првом светском рату 
: илустрована хронологија 

2014 5   

30. Живановић, 
Милан 

Пуковник Апис : Солунски 
процес хиљаду деветсто 
седамнаесте : прилог за 
проучавање политичке 
историје Србије од 1903. до 
1918. год. 

2015 16   

31. Ивановић, 
Милан 

Метохија : споменици и 
разарања 

2013 5   

32. Гион, 
Нандор 

Једноухи човек 2014 3   

33. Церовић, 
Љубивоје 

Народи на тлу Војводине : од 
праисторије до двадесетог 
века 

2015 20   
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ПАРТИЈА 14 – АКАДЕМСКЕ КЊИГЕ 

 

Бр. Аутор Наслов Год. Кол. Једин. 
цена 
без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена 
без ПДВ-а 

1. Аћимовић, 
Мирко 

Огледи о српској 
филозофији 

2015 11   

2. Магарашевић
, Мирко 

Српска критичка поезија 2013 1   

3. Николић, 
Ненад 

Проблеми савремене 
књижевне историје : 
критичка пролегомена за 
обнову националних 
књижевности и њихових 
историја 

2015 19   

4. Поповић, 
Михаило Ст. 

Мара Бранковић 2014 6   

5. Петровић, 
Светозар 

Преписка Светозара 
Петровића са странцима 

2015 6   

6. Гароња 
Радованац, 
Славица 

Од Цариграда до Будима 2014 1   

7. Фин, Моника Центри српске културе 
XVIII века : Кијев-Будим-
Венеција 

2015 21   

8. Аћимовић, 
Мирко 

Огледи о српској 
филозофији. 2 

2015 9   

9. Аћимовић, 
Мирко 

Огледи о српској 
филозофији 

2015 1   

10. Дојчиновић, 
Биљана 

"Право сунца" : другачији 
модернизам 

2015 7   

11. Ераковић, 
Радослав 

Књига о Јакову 2015 5   

12. Зеремски, 
Вида 

Чедомир Попов : живот и 
историја : библиографија 

2015 12   

13. Магарашевић
, Мирко 

И нова турска писма : 
путописи 

2015 8   

14. Пејановић, 
Радован 

Транзиција и "национална 
култура" : (огледи из 
друштвено-економске 
антропологије) 

2015 16   

15. Попа, 
Александра 

Вучје сунце : ка поетици 
Васка Попе 

2015 8   

16. Тишма, 
Александар 

Вере и завере 
 
 

2015 9   

17. Томин, 
Светлана 

Очи срдачне : топоси, 
узори и делање идеалне 
владавине у српској 
средњовековној држави 

2015 11   
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18. Шкорић, 
Душан 

Католичко барокно 
сликарство у Војводини 

2015 15   

19.  Гди Фрушка гора у Дунав 
силази : антологија 

2015 5   
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ПАРТИЈА 15 – РОМАНИ, ПРИПОВЕТКЕ, ЕСЕЈИ, БИБЛИОГРАФИЈЕ, ИСТОРИЈСКЕ 

СТУДИЈЕ 

 

Бр. Аутор Наслов Год. Кол. Једин. 
цена 
без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена 
без ПДВ-а 

1. Павић, 
Милорад 

Друго тело : побожни роман 2013 1   

2. Антић, 
Чедомир 

Неизабрана савезница : 
Србија и Велика Британија у 
Првом светском рату 

2012 12   

3. Витезовић, 
Милован 

Кнез Милош и Европа 2011 4   

4. Витезовић, 
Милован 

Света љубав : роман о 
љубави краља Јована 
Владимира и принцезе 
Теодоре Косаре 

2013 1   

5. Живковић, 
Тибор 

Црквена организација у 
српским земљама : (рани 
средњи век) 

2011 7   

6. Кабиљо Шутић, 
Симха 

Укрштаји : српско-енглеске 
књижевне везе 

2011 4   

7. Ковачевић, 
Душан 

Балкански шпијун 2013 1   

8. Николић, 
Милија 

Методика наставе српског 
језика и књижевности 

2012 1   

9. Нушић, 
Бранислав 

Аутобиографија 2013 5   

10. Перишић, 
Мирослав 

Од Стаљина ка Сартру : 
формирање југословенске 
интелигенције на европским 
универзитетима : 1945-1958 

2012 7   

11. Радић, Радивој Из Цариграда у српске 
земље : студије из 
византијске и српске 
историје 

2012 9   

12. Радић, Радивој Јован V Палеолог, 
византијски цар : (1341-
1391) 

2008 9   

13. Радић, Радивој Црно столеће : време Јована 
V Палеолога : (1332-1391) 

2013 1   

14. Аврамовић, 
Зоран 

Огледи из српске културе и 
књижевности 

2015 22   

15. Вукићевић, 
Дејан 

Библиографија српских 
енциклопедија и лексикона 

2014 19   

16. Жуњић, 
Слободан 

Историја српске филозофије 2014 22   

17. Поповић, 
Никола Б 

Србија и руска револуција : 
1917-1918 
 

2014 9   
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18. Стевановић, 
Петар 

Ономастикон : речник 
имена 

2014 15   

19. Николић, Коста Српска књижевност и 
политика : 1945-1991 : 
главни токови 

2012 1   

20. Милићевић, 
Милић 

Балкански ратови 2014 5   

21. Драгнић, Алекс 
Н. 

Титова обећана земља 
Југославија 

2013 4   
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ПАРТИЈА 16 – ДОМАЋА КЊИЖЕВНОСТ И ИСТОРИЈА 

 

Бр. Аутор Наслов Год. Кол. Једин. 
цена 
без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена 
без ПДВ-а 

1. Костић, 
Веселин 

Британија и Србија : контакти, 
везе и односи : 1700-1860. 

2014 11   

2. Димић, 
Љубодраг 

Југославија и Хладни рат : 
огледи о сполјној политици 
Јосипа Броза Тита : (1944-
1974) 

2014 5   

3. Лопандић, 
Душко 

Битке за Балкан : приче и 
повести о борбама и биткама 
пре и након Косова, о томе 
како су Османлије стигле на 
Балкан, како су побеђивали и 
како су почели да губе 

2013 10   

4. Лопандић, 
Душко 

Време сјаја, време таме 2015 10   

5.  Рат у миру : паравојно 
насиље у Европи после Првог 
светског рата : 1918-1923 

2013 9   

6. Албахари, 
Давид 

Пропуштена прилика 2014 8   

7. Киш, Данило Лаута и ожиљци 2011 2   

8. Киш, Данило Ноћ и магла : драме и 
филмски сценарији 

2014 6   

9. Киш, Данило Псалам 44  2014 1   

10. Продановић, 
Милета 

Витилиго 2014 2   

11.  Напукли монолит : 
Југославија и свет : 1942-1948 

2012 4   

12. Копицл, 
Владимир 

Формат звери 2015 6   

13. Моравчевић, 
Никола 

Гроф Сава Владиславић 2015 8   
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

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). 

 

4.2. 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. 

 

 4.3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ 

 

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. 
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4.4. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА 

 

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. 

 

4.5. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност 

обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама, 

наведених у конкурсној документацији, доказује се достављањем Изјаве којом 

понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове утврђене Законом о јавним набавкама и конкурсном 

документацијом. Саставни део конкурсне документације је Образац наведене изјаве, 

који понуђач треба да попуни, потпише и овери печатом (Образац бр. 6). 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем испуњеност обавезних 

услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама, наведених у 

конкурсној документацији, доказује се достављањем Изјаве којом подизвођач под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове 

утврђене Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом. Уколико 

понуђач наступа са више подизвођача, образац наведене Изјаве треба умножити у 

довољном броју примерака. Саставни део конкурсне документације је Образац 

наведене изјаве, који подизвођач треба да попуни, потпише и овери печатом (Образац 

бр. 7). 

 

Уколико понуду подноси група понуђача испуњеност обавезних услова из члана 

75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама, наведених у конкурсној 

документацији, доказује се достављањем Изјаве којом сваки понуђач из групе 

понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове утврђене Законом о јавним набавкама и конкурсном 

документацијом. Саставни део конкурсне документације је Образац наведене изјаве, 

који сваки понуђач из групе понуђача треба да попуни, потпише и овери печатом. У 

овом случају образац наведене Изјаве треба умножити у довољном броју примерака 

(Образац бр. 8).  

  

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 (Образац бр. 12). 
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Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 

чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оргинале или оверене 

копије свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 

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.  

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 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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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: упутство) садржи 

следеће податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под 

којима се спроводи поступак јавне набавке. 

 

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ 

 

Понуда мора бити сачињена на српском језику.  

 

5.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ  

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

 Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из 

Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - 

откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача. 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин 

да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који 

су саставни део Конкурсне документације. 

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком – 

спиралом. 

 Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: 

Понуде са припадајућом документацијом се подносе у затвореној коверти или кутији 

на адресу наручиоца: Библиотека Матице српске, Матице српске 1, Нови Сад, са 

обавезном назнаком на лицу коверте којој је на предњој страни написан текст: „Понуда 

– не отварати – Набавка добара – Размена књига са иностранством, ЈНМВ бр. 0122-5/15 

Партија бр. ____“, поштом или лично. На полеђини коверте обавезно навести назив и 

адресу понуђача, број телефона као и име и презиме лица за контакт. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је потребно назначити да се ради 

о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, број 

телефона као и име и презиме лица за контакт. Понуде морају бити у целини 

припремљене у складу са позивом и конкурсном документацијом. Понуда се сачињава 

на српском језику, а цена се изражава у динарима, и иста мора бити фиксна тј. не може 

се мењати. Понуда се саставља тако што Понуђач уписује тражене податке у преузете 

оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације, који морају бити 

потписани и оверени печатом овлашћеног лица. Измена било ког обрасца није 

дозвољена и понуде са измењеним обрасцима ће бити одбијене. Код сачињавања 

понуда, Понуђачи се морају придржавати упутстава и захтева из конкурсне 

документације. Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Рок за подношење понуда је 22. октобар 2015. године до 09,00 часова. 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца до     

22. октобра 2015. године до 09,00 часова. Неблаговремене понуде неће се разматрати, 

него ће се неотворене вратити понуђачу. 
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Место, време и начин отварања понуда:  

Јавно отварање понуда извршиће се дана 22. октобра 2015. године у 9,30 часова 

у Библиотеци Матице српске, Матице српске 1, Нови Сад, у канцеларији секретара.  

Јавном отварању понуда могу да присуствују овлашћени представници 

понуђача. 

Овлашћење за присуствовање јавном отварању понуда мора бити потписано, заведено 

и оверено печатом понуђача. 

Сви обрасци у Конкурсној документацији морају бити попуњени, оверени и 

потписани од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико група понуђача подноси 

заједничку понуду, обрасце попуњава, оверава и потписује овлашћено лице понуђача - 

члана групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем. Ако понуђач учествује са подизвођачем, 

обрасце попуњава, оверава и потписује овлашћено лице понуђача. 

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној 

документацији и накнадно послатим додатним информацијама и објашњењима или 

изменама и допунама. 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни 

конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Ако наручилац измени или 

допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење 

понуда, наручилац је дужан 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. 

 

5.3. 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 у шеснаест партија. Понуђач може да 

поднесе само једну понуду за једну или више партија.  

Уколико се понуда односи на целокупну набавку мора бити састављена тако да се 

свака партија може оцењивати и уговарати посебно. 

 

 

5.4. КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Кoмуникaциja сe у пoступку jaвнe нaбaвкe и у вeзи сa oбaвљaњeм пoслoвa 

jaвних нaбaвки oдвиja писaним путeм, oднoснo путeм пoштe, eлeктрoнскe пoштe или 

фaксoм, кao и oбjaвљивaњeм oд стрaнe нaручиoцa нa Пoртaлу jaвних нaбaвки. 

Aкo je дoкумeнт из пoступкa jaвнe нaбaвкe дoстaвљeн oд стрaнe нaручиoцa или 

пoнуђaчa путeм eлeктрoнскe пoштe или фaксoм, стрaнa кoja je извршилa дoстaвљaњe 

дужнa je дa oд другe стрaнe зaхтeвa дa нa исти нaчин пoтврди приjeм тoг дoкумeнтa, 

штo je другa стрaнa дужнa и дa учини кaдa je тo нeoпхoднo кao дoкaз дa je извршeнo 

дoстaвљaњe.  
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5.5. СПИСАК ОСТАЛЕ ОБАВЕЗНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Приликом подношења понуде понуђач је дужан да достави и: 

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању 

услова за понуђача (Образац 6. који је саставни део конкурсне 

документације);  

- попуњен, потписан и печатом оверен образац  Изјаве о испуњавању 

услова за подизвођача (Образац 7. који је саставни део конкурсне 

документације који достављају само они понуђачи који подносе понуду 

са подизвођачем); 

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању 

услова за сваког од понуђача из групе понуђача (Образац 8. који је 

саставни део конкурсне документације који достављају само они 

понуђачи који подносе заједничку понуду); 

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група 

понуђача – потписан и оверен од стране свих понуђача из групе 

понуђача. 

- Попуњене рубрике Техничке спецификације: Јединична цена без 

ПДВ-а и Укупна цена без ПДВ-а, за Партију за коју подносе понуду. 

- попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (Образац 9. који је 

саставни део конкурсне документације); 

- Модел уговора попуњен на свим местима где је то предвиђено, оверен 

печатом и потписан на последњој страни модела уговора, чиме потврђује 

да прихвата елементе модела уговора.  

- У случају подношења понуде са подизвођачима, у моделу уговора морају 

бити наведени сви подизвођачи (Модел уговора је саставни део 

конкурсне докуменатције); 

- У случају подношења заједничке понуде сви понуђачи из групе понуђача 

морају бити наведени у моделу уговора. (Модел уговора је саставни део 

конкурсне докуменатције); 

- попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве о независној 

понуди (Образац 11. који је саставни део конкурсне документације); 

- попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве о поштовању 

обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Образац 12. 

који је саставни део конкурсне документације); 

- Понуда може да садржи попуњен, печатом оверен и потписан образац 

Трошкови припремања понуде Понуђач може да у оквиру понуде 

достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 

може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне 

набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 

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

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 

прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 

накнаду тих трошкова у својој понуди (Образац 13. који је саставни део 

конкурсне документације). 

 

 

 



 

Конкурсна документација ЈНМВ бр. 0122-5/15 – Размена књига са иностранством 
страна 34 од 50 

5.6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

 Понуде са варијантама нису дозвољене. 

 

5.7. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

 

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

понуду, на начин на који се понуда подноси. Измена, допуна или опозив понуде се 

доставља, поштом или непосредно, на адресу Наручиоца: Библиотека Матице српске, 

Матице српске 1, Нови Сад. На коверти мора бити назначено да ли је у питању измена, 

допуна или опозив, као и предмет и редни број јавне набавке и број партије. 

 

 5.8. САМОСТАЛНО УЧЕШЋЕ, УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ И 

СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

 

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

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

 

5.9. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

Уколико понуђач ангажује подизвођача дужан је да у својој понуди наведе 

проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета 

набавке који ће се извршити преко подизвођача. Проценат укупне вредности набавке 

који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50 %. 

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, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење 

обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира 

на број подизвођача. 

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим 

ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац 

је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

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. 

 

5.10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача.  

Сaстaвни дeo зajeдничкe пoнудe je спoрaзум кojим сe пoнуђaчи из групe 

мeђусoбнo и прeмa нaручиoцу oбaвeзуjу нa извршeњe jaвнe нaбaвкe, a кojи сaдржи:  

1) пoдaткe o члaну групe кojи ћe бити нoсилaц пoслa, oднoснo кojи ћe пoднeти 

пoнуду и кojи ћe зaступaти групу пoнуђaчa прeд нaручиoцeм и  

2) oпис пoслoвa свaкoг oд пoнуђaчa из групe пoнуђaчa у извршeњу угoвoрa. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 

према наручиоцу. 
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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.  

 

 

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

ПОНУДЕ И ДРУГО 

 

Начин плаћања: уплата на рачун понуђача. 

Рок плаћања: минимални рок плаћања је 15 дана  а максимални 40 дана од дана 

пријема  исправно сачињеног рачуна за испоручена добра. 

Рок испоруке: Понуђач се обавезује да испоручује предметна добра након 

договора са наручиоцем.  

Место 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.  

 

 5.12. ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА ЦЕНЕ 

 

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. 

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. 

 

 5.13. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Наручилац не захтева средства финансијског обезбеђења. 

 

 5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА 

 

Зaинтeрeсoвaнo лицe мoжe, у писaнoм oблику трaжити oд нaручиoцa дoдaтнe 

инфoрмaциje или пojaшњeњa у вeзи сa припрeмaњeм пoнудe, при чeму мoжe дa укaжe 

нaручиoцу и нa eвeнтуaлнo уoчeнe нeдoстaткe и нeпрaвилнoсти у кoнкурснoj 

дoкумeнтaциjи, нajкaсниje пeт дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудe. 

Нaручилaц je дужaн дa у рoку oд три дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeвa, oдгoвoр 

oбjaви нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa свojoj интeрнeт стрaници. 
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Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде понуђач 

може тражити искључиво у писаном облику, доставом захтева на адресу: Библиотека 

Матице српске, Нови Сад, Матице српске бр. 1, или путем електронске поште e-mail: 
marijana@bms.ns.ac.rs са обавезном назнаком: „Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације за јавну набавку мале вредности  - Размена 

књига са иностранством ЈНМВ бр. 0122-5/15". 

  

5.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

  

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 

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

код понуђача односно његовог подизвођача. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 

грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања 

понуда. 

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

цена.  

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

5.16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Критеријум за доделу уговора за предметну јавну набавку је најнижа понуђена 

цена. 

 

5.17. 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. 

 

5.18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

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

обавезе које произилазе 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. Образац 12 – Изјава о поштовању обавеза 

из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама. 

 

5.19. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.  

 

 

5.20. 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, oднoснo oквирнoг 

спoрaзумa у кoнкрeтнoм пoступку jaвнe нaбaвкe и кojи je прeтрпeo или би мoгao дa 

mailto:marijana@bms.ns.ac.rs
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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 три дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe 

пoнудa, бeз oбзирa нa нaчин дoстaвљaњa и 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.  

 Пoслe дoнoшeњa oдлукe o дoдeли угoвoрa, рoк зa пoднoшeњe зaхтeвa зa зaштиту 

прaвa je пeт 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 60.000 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. 
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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. 

 

 

5.21. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 

 Нaручилaц мoжe зaкључити угoвoр o jaвнoj нaбaвци, нaкoн дoнoшeњa oдлукe o 

дoдeли угoвoрa, aкo у рoку прeдвиђeнoм oвим зaкoнoм ниje пoднeт зaхтeв зa зaштиту 

прaвa или je зaхтeв зa зaштиту прaвa oдбaчeн или oдбиjeн.  

 Нaручилaц мoжe и прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe зaхтeвa зa зaштиту прaвa 

зaкључити угoвoр o jaвнoj нaбaвци aкo je пoднeтa сaмo jeднa пoнудa. 

 Нaручилaц je дужaн дa угoвoр o jaвнoj нaбaвци дoстaви пoнуђaчу кojeм je угoвoр 

дoдeљeн у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa прoтeкa рoкa зa пoднoшeњe зaхтeвa зa зaштиту 

прaвa. 

 Aкo нaручилaц нe дoстaви пoтписaн угoвoр пoнуђaчу у наведеном рoку пoнуђaч 

ниje дужaн дa пoтпишe угoвoр штo сe нeћe смaтрaти oдустajaњeм oд пoнудe и нe мoжe 

збoг тoгa снoсити билo кaквe пoслeдицe, oсим aкo je пoднeт блaгoврeмeн зaхтeв зa 

зaштиту прaвa.  

 Aкo пoнуђaч кojeм je дoдeљeн угoвoр oдбиje дa зaкључи угoвoр o jaвнoj нaбaвци, 

нaручилaц мoжe дa зaкључи угoвoр сa првим слeдeћим нajпoвoљниjим пoнуђaчeм.  
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6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОНУЂАЧА  

у поступку ЈНМВ бр. 0122-5/15 

 

 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне 

набавке мале вредности  – Размена књига са иностранством, ЈНМВ бр. 0122-5/15, 

Партија бр. ________ испуњава све услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона 

о јавним набавкама, наведених у конкурсној документацији, и то: 

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

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

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији); 

 

 

 

 

Датум: 

____________________ 

 Понуђач: 

 

Место: 

____________________ 

  

 М.П.  

  потпис овлашћеног лица понуђача 
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7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ОД СТРАНЕ 

ПОДИЗВОЂАЧА  

у поступку ЈНМВ бр. 0122-5/15 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач ____________________________________________ у поступку јавне 

набавке мале вредности – Размена књига са иностранством, ЈНМВ бр.  0122-5/15, 

Партија бр. ______, испуњава све услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона о 

јавним набавкама, и то: 

 

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

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

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији); 

 

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  

Датум: 

____________________ 

 Подизвођач: 

 

Место: 

____________________ 

  

 М.П.  

  потпис овлашћеног лица 

подизвођача 
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8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА СВАКОГ ОД 

ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

у поступку ЈНМВ бр. 0122-5/15 

 

 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне 

набавке мале вредности  – Размена књига са иностранством, ЈНМВ бр. 0122-5/15, 

Партија бр. _______, испуњава све услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона о 

јавним набавкама, наведених у конкурсној документацији, и то: 

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

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

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији); 

 

 

 

 

 

Напомена: Достављају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. У случају 

подношења заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 

обавезне услове док додатне услове понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно. 

Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве 

фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана из групе понуђача 

(као и за носиоца посла групе понуђача). Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

Датум: 

____________________ 

 Понуђач: 

 

Место: 

____________________ 

  

 М.П.  

  потпис овлашћеног лица понуђача 
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9. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

за ЈНМВ бр. 0122-5/15 – размена књига са иностранством ПАРТИЈА БР. _____ 

 

 Упућујемо вам понуду за јавну набавку добара – Размена књига са 

иностранством, у свему према захтевима из конкурсне документације и у складу са 

важећим прописима и стандардима. 

 

Понуду дајемо: (заокружити) 

 

а) самостално      б) заједничка понуда              в) понуда са подизвођачем 

 

1. 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: 

________________________________________ 

2. Адреса седишта: 

________________________________________________________________ 

3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: 

_____________________________________ 

5. Контакт особа: __________________________________________ 

6. Представник понуђача: ___________________________________ 

7. Број телефона:_______________  

8. E-mail: ____________________________________________ 

9. Број рачуна и назив пословне банке: 

________________________________________________ 

 

2. 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: 

________________________________________ 

2. Адреса седишта: 

________________________________________________________________ 

3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: __________________________ 

5. Контакт особа: __________________________________________ 

6. Представник понуђача: ___________________________________ 

7. Број телефона:_______________  

8. E-mail: ____________________________________________ 

9. Број рачуна и назив пословне банке:    

________________________________________________ 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: 

________________________________________ 

2. Адреса седишта: 

________________________________________________________________ 

3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: ______________________________ 

5. Контакт особа: __________________________________________ 

6. Представник понуђача: ___________________________________ 

7. Број телефона:_______________  
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8. E-mail: ____________________________________________ 

9. Број рачуна и назив пословне банке: 

________________________________________________ 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: 

________________________________________ 

2. Адреса седишта: 

________________________________________________________________ 

3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: ______________________________ 

5. Контакт особа: __________________________________________ 

6. Представник понуђача: ___________________________________ 

7. Број телефона:_______________  

8. E-mail: ____________________________________________ 

9. Број рачуна и назив пословне банке: 

________________________________________________ 

3. 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧИМА 

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: 

______________________________________ 

2. Адреса седишта: __________________________________________ 

3. П И Б: _____________________  

4. Матични број: _____________________________________ 

5. Контакт особа: __________________________________________ 

6. Представник подизвођача: ___________________________________ 

7. Број телефона:_______________  

8. E-mail: ____________________________________________ 

9. Број рачуна и назив пословне банке: 

________________________________________________ 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи 

___________ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: ____________ 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: 

______________________________________ 

2. Адреса седишта: __________________________________________ 

3. П И Б: _____________________  

4. Матични број: _____________________________________ 

5. Контакт особа: __________________________________________ 

6. Представник подизвођача: ___________________________________ 

7. Број телефона:_______________  

8. E-mail: ____________________________________________ 

9. Број рачуна и назив пословне банке: 

________________________________________________ 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи 

___________ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: ____________ 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: 

______________________________________ 
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2. Адреса седишта: __________________________________________ 

3. П И Б: _____________________  

4. Матични број: _____________________________________ 

5. Контакт особа: __________________________________________ 

6. Представник подизвођача: ___________________________________ 

7. Број телефона:_______________  

8. E-mail: ____________________________________________ 

9. Број рачуна и назив пословне банке: 

________________________________________________ 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи 

___________ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: ____________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 
Укупна понуђена цена за Партију бр. _____  без ПДВ-а. _______________________ 

 

Укупна понуђена цена за Партију бр. _____ са ПДВ-ом. _______________________ 

 

Рок плаћања: __________________ (минимални рок плаћања је 15 дана  а максимални 

40 дана од дана пријема  исправно сачињеног рачуна за испоручена добра) 

 

Рок важења понуде:  

Рок важења понуде: ______ дана од дана отварања понуда. (минимално 30 дана од дана 

отварања понуда) 

 

 

                                                               

Датум: ____________________  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ 

ЛИЦА ПОНУЂАЧА 

Место: ____________________   

   

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 М. П.  
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10. МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 
Закључен између: 
 

Библиотеке Матице српске, са седиштем у Новом Саду, улица Матице српске 1, ПИБ: 

100238983, Матични број: 08068402, Број рачуна: 840-151664-66, 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) 

 

Понуђач наступа са подизвођачем ______________________________________, ул. 

___________________________ из ________________________, који учествује у износу 

од ____________ % од укупне вредности понуде. 

 

 

Члан 1. 

Уговорне стране претходно констатују да је Наручилац спровео поступак јавне набавке 

мале вредности бр. 0122-5/15 – размена књига са иностранством и донео Одлуку о 

додели уговора број _____________ од ____________ године Понуђачу 

________________________________________________ за партију бр.___________. 

 

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. 

 

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 сагласно условима из 

понуде која је саставни део уговора. 

 

 

Члан 4. 

 

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

буде Библиотека Матице српске, Матице српске 1, Нови Сад. 
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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 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, спор ће се решавати пред надлежним судом у  

Новом Саду. 

 

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 

________________________                                                     ____________________        

Библиотека Матице српске 
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Напомена: 

Модел уговора је потребно попунити, потписати и печатом оверити. 

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

понуђачем. Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке 

доставити доказ негативне референце. 



 

Конкурсна документација ЈНМВ бр. 0122-5/15 – Размена књига са иностранством 
страна 48 од 50 

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

у поступку ЈНМВ  бр. 0122-5/15, Партија бр. _____ 

 

 

Понуђач: _____________________________________  

 

 

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу изјављујемо да понуду, подносимо независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        М.П.       

____________________________ 

потпис овлашћеног лица понуђача 

Датум: ____________________ 

Место: ____________________ 
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12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  

у поступку ЈНМВ  бр. 0122-5/15, Партија бр. _____ 

 

 

 

 

Понуђач: _____________________________________  

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

изјављујемо да смо при састављању понуде поштовали обавезе које произлазе из 

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

средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        М.П.       

______________________________ 

потпис овлашћеног лица понуђача 

Датум: ____________________ 

Место: ____________________ 
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 13. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ – Партија бр. _____ 

 

 

Понуђач: _____________________________________  

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо структуру трошкова насталих приликом 

припреме понуде у поступку ЈНМВ бр. 0122-5/15. 

 

 

РЕДНИ  

БРОЈ 
ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС (У ДИНАРИМА) 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.   

УКУПНО: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        М.П.       

_____________________________ 

потпис овлашћеног лица понуђача 

                                                                              

Датум: ____________________ 

Место: ____________________ 

 

 


