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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, Милана Живановић, email: mzivanovic@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 осамнаест партија:
ПАРТИЈА 1 – СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ
ПАРТИЈА 2 – РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ УМЕТНИЧКЕ МОНОГРАФИЈЕ
ПАРТИЈА 3 – ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ
ПАРТИЈА 4 – МОНОГРАФИЈЕ
ПАРТИЈА 5 – НАУЧНЕ МОНОГРАФИЈЕ
ПАРТИЈА 6 – КУЛТУРНА ИСТОРИЈА, КЊИЖЕВНОСТ И ЕСЕЈИСТИКА
ПАРТИЈА 7 – УМЕТНИЧКЕ И ИСТОРИЈСКЕ МОНОГРАФИЈЕ
ПАРТИЈА 8 – АКАДЕМСКЕ КЊИГЕ
ПАРТИЈА 9 – РОМАНИ И ПРИПОВЕТКЕ
ПАРТИЈА 10 – ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
ПАРТИЈА 11 – ДОМАЋА КЊИЖЕВНОСТ И ИСТОРИЈА
ПАРТИЈА 12 – РОМАНИ, ПРИПОВЕТКЕ, ЕСЕЈИ, ДРАМЕ, ИСТОРИЈСКЕ СТУДИЈЕ
ПАРТИЈА 13 – ИСТОРИЈА, ЕСЕЈИСТИКА И КЊИЖЕВНОСТ
ПАРТИЈА 14 – ДОМАЋИ АУТОРИ
ПАРТИЈА 15 – КУЛТУРНА БАШТИНА
ПАРТИЈА 16 – КУЛТУРОЛОШКЕ СТУДИЈЕ
ПАРТИЈА 17 – ЛИНГВИСТИКА И СТИЛИСТИКА
ПАРТИЈА 18 – ЛЕКСИКОЛОГИЈА, ИСТОРИЈА И ПУТОПИСИ
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3. СПЕЦИФИКАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
ЈНМВ бр. 0122-8/16
Врста, спецификација, количина и опис добара која су предмет јавне набавке:

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.
ПАРТИЈА 1 – СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ
Бр. Аутор

Наслов

Год. Кол. Јед. цена
без ПДВ-а

1 Булатовић,
Миодраг

Миодраг Булатовић

2016

70

2 Зелић,
Герасим

Герасим Зелић.
Викентије Ракић. Сава
Мркаљ

2016

70

3 Игњатовић,
Јаков

Јаков Игњатовић

2016

70

4 Јакшић, Ђура Ђура Јакшић

2016

70

5 Милутиновић- Сима Милутиновић
Сарајлија,
Сарајлија
Сима

2016

70

6 Миљковић,
Бранко

2016

70

2016

70

8 Нинковић,
Нићифор /
Ненадовић,
Матеја

Нићифор Нинковић.
2016
Прота Матеја Ненадовић

70

9 Павловић,
Живојин

Живојин Павловић

2016

70

10 Христић,
Јован

Јован Христић

2016

70

Бранко Миљковић

7 Настасијевић, Момчило Настасијевић
Момчило

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом
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ПАРТИЈА 2 – РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ УМЕТНИЧКЕ МОНОГРАФИЈЕ
Бр. Аутор

Наслов

1.

Велики православни
2010
богословски енциклопедијски
речник. Том 1

7

2.

Велики православни
2010
богословски енциклопедијски
речник. Том 2

7

3. Станковић,
Стеван М.

Србија : градови, општине,
насеља

2016

10

4. Петковић,
Сретен

Културна баштина Србије

2003

18

5. Петковић,
Сретен

Културна баштина Црне Горе 2003

12

6. Шево
Љиљана

Културна баштина Републике 2003
Српске

12

7. Новаковић,
Стојан

Васкрс државе српске

2004

12

8. Пузовић,
Предраг

Српска патријаршија :
историја Српске православне
цркве

2010

8

9.

Манастири Србије : велика
илустрована енциклопедија.
Књ. 1, А-Кри

2002

11

10.

Манастири Србије : велика
илустрована енциклопедија.
Књ. 2, Кру-Ш

2002

11

2012

10

11. Пандуревић, Срби у Босни и Херцеговини
Винко

Год. Кол. Једин.
Укупна
цена
цена без
без ПДВ-а ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом
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ПАРТИЈА 3 – ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ
Бр. Аутор

Наслов

Год. Кол. Једин. цена Укупна
Укупна
без ПДВ-а цена
цена са
без ПДВ-а ПДВ-ом

1.

Напукли монолит:
Југославија и свет : 19421948.

2012

7

2. Пијановић,
Петар

Српска култура : 19001950

2014

21

2015

12

4. Михаиловић, Кратка историја сатирања 2015
Драгослав

10

5. Ђукић,
Срећко

8

3. Костић, Лаза Укрштај : изабрани
радови

Нови крсташи на Балкану 2015
: бугарски кадрил :
јављања српског
дипломате из Софије

6. Андрић, Иво Буне и немири

2015

16

7. Ђорђић,
Стојан

Иреалистичко доба српска књижевност од
1990. до 2010. : критичка
пролегомена

2015

14

8.

Косово и Метохија у
издањима Етнографског
института САНУ : (19511998)

2015

8

9. Стевановић, Страдија и коментари
Видосав

2015

10

10. Марчетић,
Адријана

О новој компаратистици

2015

10

11. Пекић,
Борислав

Кореспонденција као
живот. 3, Преписка са
пријатељима

2015

1

12. Шпадијер,
Српске рукописне књиге у 2015
Ирена,
Чешкој
Тријић,
Владан,
Ракић, Зоран

8

13. Митровић,
Андреј

Србија у Првом светском
рату

2015

8

14. Вучетић,
Радина

Кока-кола социјализам :
американизација
југословенске популарне
културе шездесетих
година XX века

2015

3

15. Јевтић,
Милош

Печат времена : разговори 2015
с писцима

8
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16. Бошковић,
Драган

Заблуде читања

2015

10

17. Данојлић,
Милован

Писма без адресе. 2,
Огледи и записи

2015

8

18. Јосић
Вишњић,
Мирослав

Ђурђевдан и други
2015
датуми : Стевану Сремцу,
на рабош

8

19. НовакБајцар,
Силвија

Јелена, жена које има :
2015
краковска биографија Иве
Андрића

1

20. Пророковић, Геополитика Србије
Душан

2015

1

21.

Sacral Art of the Serbian
Lands in the Middle Ages

2016

6

22. Тешић,
Милосав

Певање и мера

2016

8

23.

Processes of
2016
Byzantinisation and Serbian
Archaeology

6

24.

Imaging the Past, the
Reception of the Middle
Ages in the Serbian Art
from the 18th to 21st
Century

2016

6

25. Николић,
Коста

Једна изгубљена историја- 2016
Србија у 20. веку

12

26. Савић,
Милисав

Шездесетосмаш : приче,
репортаже и интервјуи из
Студента ʼ68.

2016

10

27. Петровић,
Предраг

Између музике и смрти :
огледи о модернистичкој
поезији

2016

10

28. Павловић,
Миливоје

Венац од трња за Данила
Киша

2016

8

29. Ђорговић,
Момчило

Трагедија једног народа : 2016
шта људе у Србији нагони
да раде против себе

12

30. Аћимовић,
Драган Р.

Са Црњанским у Лондону 2016

14

31. Чајка, Зоран An English-Serbian
2016
Dictionary of Business
English = Енглеско-српски
речник пословног језика

4

32. Ђурић,
Владимир

10

Водич кроз нови талас у
СФРЈ

2016
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ПАРТИЈА 4 – МОНОГРАФИЈЕ
Бр. Аутор

Наслов

Год. Кол. Једин.
Укупна
Укупна
цена
цена
цена са
без ПДВ-а без ПДВ-а ПДВ-ом

1. Ацовић,
Драгомир

Поглед у Храм :
унутрашње уређење
Храма Светог Саве у
Београду

2015

2

2. Ацовић,
Драгомир

Взгляд в сердце храма :
внутренее убранство
Храма Святого Савы в
Белграде

2015

2

3. Ацовић,
Драгомир

In the eye of the mind : the
interior design of Saint
Sava's Cathedral in
Belgrade

2015

2

4. Матић,
Милован

Никола Тесла (српски)

2016

6

5. Матић,
Милован

Никола Тесла (енглески)

2016

6

6. Отић,
Љубица

Михајло Пупин

2012

8

2012

5

2012

5

2015

5

7. група аутора Војводина (српски)
8.

Војводина (енглески)

9. група аутора Нови Сад (српски)
10.

Нови Сад (руски)

2015

5

11.

Нови Сад (енглески)

2015

5

12.

Нови Сад (немачки)

2015

2
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ПАРТИЈА 5 – НАУЧНЕ МОНОГРАФИЈЕ
Бр. Аутор

Наслов

Год. Кол. Једин.
Укупна
Укупна
цена
цена
цена са
без ПДВ-а без ПДВ-а ПДВ-ом

1.

Српски реалисти

2010

18

2. Калуђеровић,
Жељко

Хеленско поимање
правде

2010

6

3. Кривокапић,
Мирко

Немачка књижевност :
чланци и расправе

2011

6

4. Проле, Драган

Хуманост страног човека 2011

6

5. Новаковић,
Јелена

Интертекстуална
истраживања. 2, Српскофранцуски књижевни
дијалог

2014

6

6. Ивић, Павле

Полемички и други
сродни списи

2014

8

7. Ивић, Павле

Преглед историје српског 2014
језика

7

8. Вуковић,
Слободан

Етика западних медија : 2014
антисрпска пропаганда и
"хуманитарна"
интервенција

6

9. Милосављевић- Виртуелни наратив :
Милић,
огледи из когнитивне
Снежана
наратологије

2016

4

10. Момчиловић,
Бранко

Из историје српскобританских културних
веза

2016

4

11. Проле, Драган

Појаве одсутног :
прилози савременој
естетици

2016

4

12. Андрић, Иво

Сунце

2016

17

Конкурсна документација ЈНМВ бр. 0122-8/16 – Размена књига са иностранством
страна 9 од 50

ПАРТИЈА 6 - КУЛТУРНА ИСТОРИЈА, КЊИЖЕВНОСТ И ЕСЕЈИСТИКА
Бр. Аутор

Наслов

Год. Кол. Једин.
Укупна
Укупна
цена
цена
цена са
без ПДВ-а без ПДВ-а ПДВ-ом

1. Шипка,
Данко

Језичка географија

2016

16

2. Шипка,
Данко

Српски граматички
речник

2016

16

3. Шантић,
Милан

Витези слободе

2016

6

4. Пешић,
Новица
Голубовић,
Видоје
Павловић,
Предраг

Војвода Вук : ратничка
легенда

2016

6

5. СинклерСтобарт,
Мејбел

Пламени мач у Србији и
другде

2016

6

6. Радојевић,
Пропаст српских регрута
Владимир
Миленковић,
Добросав

2016

6

7. Гион,
Нандор

Anđeosko veselje

2016

5

8. Гион,
Нандор

Kormorani se još nisu
vratili

2016

5

9. Микавица,
Дејан

Михаило Полит Десанчић 2016

6

10. Микавица,
Дејан

Светозар Милетић

2016

8

11. Микавица,
Дејан
Лемајић,
Ненад
Васин,
Горан...

Срби у Хабзбуршкој
монархији : 1526-1918. 1,
Од Мохачке битке до
Благовештенског сабора :
1526-1861

2016

18

12. Микавица,
Дејан
Лемајић,
Ненад
Васин,
Горан...

Срби у Хабзбуршкој
монархији : 1526-1918. 2,
Од Благовештенског
сабора до слома
Аустроугарске : 18611918

2016

18

13. Лопушина,
Марко

Срби у Источној Европи.
Књ. 2, Срби у Пољској,
Словенији, Мађарској,
Румунији и Бугарској

2016

10
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14.

Знаменити Срби у
збивању, казивању и
анегдотама

2016

14

15. Ђуковић,
Исидор

Нађмеђер - аустроугарски 2016
логор за Србе : 1914-1918

6

16. Гион,
Нандор

Priče o starom revolveru

2016

5

17. Гион,
Нандор

O mom stricu i druge priče

2015

5

18. Челебић,
Гојко

Trči u selo i probudi
telegrafistu

2016

8

19. Трифуновић, Тајна веза : песме за
Душко
читање и певање и за
успомену

2016

10

20. Шипка,
Данко

Од наших Руса до
комшијине краве :
необавезни кибицерски
глосар општих
разговорних места

2015

1

21. Радуловић,
Селимир

О пастиру и камену са
седам очију

2015

1

22. Станковић,
Ђорђе

Неизвесна прошлост
Србије : одабрани научни
есеји

2014

1

23. Митровић,
Љубиша Р.

Геополитичка транзиција
Балкана : социолошки
огледи : социологицал
ессаyс

2014

2

24. Касаш,
Јована

Кнез Павле Карађорђевић 2013
у вртлогу европских
збивања : (1934-1941)

5
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ПАРТИЈА 7 - УМЕТНИЧКЕ И ИСТОРИЈСКЕ МОНОГРАФИЈЕ
Бр. Аутор

Наслов

Год. Кол. Једин.
Укупна
Укупна
цена
цена
цена са
без ПДВ-а без ПДВ-а ПДВ-ом

1. Тодић,
Бранислав

Српски сликари : од XIV
до XVIII века. Књ. 1. и
књига 2. (два тома)

2013

3

2. Томин,
Светлана

Српска краљица Јелена :
владарка и монахиња

2014

1

3. Васовић,
Елеонора

Балкански вртлог

2014

1

4. Јовановић,
Небојша

Енциклопедија Првог
светског рата : (19141918)

2014

3

5. Медовић,
Александар

Археоботанички водич
кроз Нови Сад

2015

10

6. Томин,
Светлана

Деспот Ђорђе Бранковић - 2016
Свети владика Максим

16

7. Томин,
Светлана

Мајка Ангелина :
деспотица и монахиња
Ангелина Бранковић Света мајка Ангелина

2016

16

8. Половина,
Наташа

Кнегиња Милица

2016

16

9. Бугарски,
Стеван /
Божидар
Панић

Документи о умирању
Срба заточеника у
Арадском логору 19141915 (1916) године. 1

2016

4

10. Шакота,
Мирјана

Дечанска Ризница

2016

4

11. Чанак
Медић,
Милка /
Тодић,
Бранислав

Монографија Манастир
Дечани

2016

4
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ПАРТИЈА 8 – АКАДЕМСКЕ КЊИГЕ
Бр. Аутор

Наслов

Год. Кол. Једин.
Укупна
Укупна
цена
цена
цена са
без ПДВ-а без ПДВ-а ПДВ-ом

1. Вулевић,
Гордана

Развојна психопатологија

2016

6

2. Хорват, Ото

Kao Celanovi љубавници

2016

12

3. Поповић,
Михаило

Via Traiana : Трајанов пут
у светлу путописне
литературе

2016

4

4. Вајагић,
Предраг М.

Банови Дунавске
бановине

2016

4

5. Бојанић,
Петар

О институционалном
деловању

2016

4

6. Милановић,
Бранко

Глобална неједнакост

2016

4

7. Грујић,
Милорад

Границе : роман

2016

6

8. Тишма,
Александар

Повратак миру ;
Искушења љубави

2016

12

9. Вегел, Ласло Испаштање или приче из
доњих предела

2016

8

10. Тишма,
Александар

За црном девојком

2016

12

11. Тесла,
Никола

My inventions : the
autobiography

2016

16

12. Пилиповић,
Јелена

Ка лепоти : еротолошко
читање Сапфине поезије

2016

4

13. Огњановић,
Илија

Ђачки дневник : (18621863)

2016

4

14. Поштић,
Светозар

Апологија земаљског
живота : Монтењ и
заокрет к себи

2016

4

15. Копривица,
Драган

Семољски рефрени : о
роману "Семољ људи"

2016

8

16.

Књижевно дело Мира
2016
Вуксановића : зборник
радова с Округлог стола о
делу Мира Вуксановића

8

17. Елинг,
Мартин

Инвестициони фондови

1

2013
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ПАРТИЈА 9 – РОМАНИ И ПРИПОВЕТКЕ
Бр. Аутор

Наслов

Год. Кол. Једин. цена Укупна
без ПДВ-а цена
без ПДВ-а

1. Кајтез,
Никола

Филозофија ентропије :
филозофска студија

2016

10

2. Огњеновић,
Вујица

Човјек кога су вољели
анђели : роман

2016

10

3. Кнежевић,
Вуксан

Уклета љубав : роман

2016

10

4. Шћекић,
Вучина

Врт на банатској страни
света : љубавне приче

2016

10

5. Мандић,
Слободан

Очев нови мандат

2016

10

6. Сибиновић,
Ђорђе

Погрешно : роман

2016

10

7. Симић,
Слободан

Приче из кавеза :
изабране приче

2016

10

8. Косанић,
Иванка

Један могући живот :
роман

2016

10

9. Демић,
Мирко

Ћутања из Горе :
фантазмагорија

2016

10

10. Хорват, Ото Сабо је стао : роман

2015

11

11. Драган
Јовановић
Данилов

Шта снег прича

2016

10

Позна вечера за госпођу
Фиби

2016

13

12. Ђорђе
Писарев

Укупна
цена са
ПДВ-ом
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ПАРТИЈА 10 – ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
Бр. Аутор

Наслов

Год.

Кол. Једин.
Укупна
Укупна
цена
цена
цена са
без ПДВ-а без ПДВ-а ПДВ-ом

1.

Увод у родне теорије

2011

10

2.

Апорије
мултикултурализма

2012

10

3. Саџаков,
Слободан

Егоизам : етичка студија о 2013
моралним принципима
капитализма

7

4. Ивић, Сања

Грађанство Европске
уније : ка постмодерној
концепцији грађанства?

2014

8

5.

Примењена етика

2014

10

6.

Beyond the Adriatic Sea

2015

3

7. Маринковић, Огледи из
Душан /
геоепистемологије :
Ристић,
простор-праксе-моћ
Душан

2016

5

8. Миленковић, Школа Анала : између
Павле
историографије и
социологије

2016

5

9. Ристић,
Огледи о регионалном
Душан /
идентитету
Маринковић,
Душан /
Лазар, Жолт

2016

5

10. Прошић,
Слободан

Картографија нестајања :
дисеминација граница и
мисао постглобализма

2016

5

11. Васиљевић,
Јелена

Антропологија грађанства 2016

5
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ПАРТИЈА 11 – ДОМАЋА КЊИЖЕВНОСТ И ИСТОРИЈА
Бр. Аутор

Наслов

Год. Кол. Једин.
Укупна
Укупна
цена
цена
цена са
без ПДВ-а без ПДВ-а ПДВ-ом

1. Пантић,
Михајло

Вондер у Берлину

2015

8

2. Уљаревић,
Радомир

Школа одучавања

2015

6

2015

6

4. Марковић,
Горан

Три приче о самоубицама 2015

8

5. Вуруна,
Младен

Седам језивих дана :
2015
повест о писцу и његовом
пријатељу, инспектору
Петрову

6

6. Моравчевић,
Никола

Витез у доба зла : деспот 2015
Стефан Високи

6

7. Марковић,
Веселин

Светлост на води : пут на 2015
север

6

3. Ристовић, Ана Чистина

8. Ротар, Немања Последњи Ромеји

2015

6

Граница на Медитерану : 2015
Источни Јадран између
Италије и
јужнословенског света

10

10. Животић,
Југословенско-совјетске 2015
Александар Ж. војне супротности (19471957) : искушења
савезништва

8

11. Блашковић,
Ласло

Прасвршетак

2016

8

12. Дангубић,
Ратко

Толико тога је већ тамо

2016

6

13. Пантић,
Михајло

Овога пута о болу

2016

6

14. Вуковић, Бећир Администрација страха

2016

6

15. Марковић,
Веселин

Ми различити

2016

6

16. Cvetićanin,
Neven

Политичка механика и
вештина државништва

2016

6

17. Моравчевић,
Никола

Марко Мрњавчевић :
историјски роман о
непризнатом српском
краљу

2016

6

18. Ленголд,
Јелена

Рашчарани свет

2016

6

9. Иветић,
Еђидио
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19. Тушевљаковић, Јаз
Дарко

2016

6

20. Пантић,
Михајло

Новобеоградске приче

2016

6

21. Цветићанин,
Невен

Државништво модерног
доба

2016

6

22. Моравчевић,
Никола

Српске властелинке :
државнице и
дипломаткиње крајем
XIII и првом половином
XIV века : историјска
студија

2016

6
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ПАРТИЈА 12 – РОМАНИ, ПРИПОВЕТКЕ, ЕСЕЈИ, ДРАМЕ, ИСТОРИЈСКЕ СТУДИЈЕ
Бр. Аутор

Наслов

Год.

Кол. Једин.
Укупна
цена
цена
без ПДВ-а без ПДВ-а

1. Требјешанин, Никола Тесла : личност,
Жарко
неуроза и послање

2013

1

2. Милићевић,
Милић

Балкански ратови

2014

1

3. Животић,
Александар
Ж.

Вашингтонска
конференција 1951. :
југословенско
приближавање САД

2015

8

4. Херман
Секулић,
Маја

Who was Nikola Tesla? :
the genius who gave us
light

2015

18

5. Мокрањац
Стојановић,
Стеван

Духовна музика II

2015

6

6. Мокрањац
Стојановић,
Стеван

Етномузиколошки записи 2015

8

7.

Стеван Стојановић
2015
Мокрањац : живот и дело

8

8. Растовић,
Александар

Енглези и Балкан : 18371914.

2015

1

9. Витезовић,
Милован

Изабране драме

2015

8

10. Миланковић, Списи из историје науке
Милутин

2015

8

11. Попов,
Чедомир

Од Версаја до Данцига

2015

2

12.

Колективно сећање и
политике памћења

2015

12

13. Ристић,
Гордана

Спољна политика
2015
краљевине Југославије у
периоду од 1934. до 1939.
године

12

14.

Константин Велики у
византијској и српској
традицији

2015

8

15. Селимовић,
Меша

Тврђава

2015

10

16. Шушњић,
Ђуро

Теорије културе :
предавања

2015

8

17. Пантић,
Михајло

Основи српског
приповедања

2015

1

Укупна
цена са
ПДВ-ом
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18. Растовић,
Александар

Велика Британија и
Косовски вилајет : 18771912. године

2015

8

19. Богетић,
Драган

Југословенско-амерички
односи у време
биполарног детанта :
1972-1975

2015

10

20. Ћопић,
Бранко

Башта сљезове боје

2015

10
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ПАРТИЈА 13 – ИСТОРИЈА, ЕСЕЈИСТИКА И КЊИЖЕВНОСТ
Бр. Аутор

Наслов

Год. Кол. Једин.
Укупна
Укупна
цена
цена
цена са
без ПДВ-а без ПДВ-а ПДВ-ом

1. Ћоровић,
Владимир

Историјски лексикон

2008

7

2. Максимовић, Огледи о политичкој моћи 2013
Љубомир
у Византији : чиниоци и
ослонци

3

3. Радојевић,
Мира /
Димић,
Љубодраг

Serbien im Großen Krieg
1914-1918

2014

9

4. Стојановић,
Јелица

Пут српског језика и
писма

2016

16

5. Радовић,
Душан

Изабране песме

2016

8

6. Поповић,
Васиљ

Историја новога века :
1492-1815 : предговор
Михаило Војводић

2016

8

7. Михаљчић,
Раде

О старом српском праву

2015

6

8. Шћепановић, Оно друго време :
Бранимир
изабрана проза

2015

6

9. Капор, Момо Сентиментални класик
Момо Капор : интервјуи

2015

6

10. Пандуровић, Песме
Сима

2015

8

11. Јанић, Ђорђе Исидора Секулић и руска
Ј.
књижевност

2015

8
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ПАРТИЈА 14 – ДОМАЋИ АУТОРИ
Бр. Аутор

Наслов

1.

Гаврилов принцип : приче 2014
о Сарајевском атентату

15

2. Аврамовић,
Зоран

Kњижевна раскршћа

2016

1

3. Антић,
Мирослав

Савршенство ватре

2014

1

2014

10

5. Арсенијевић, Ти и ја, Анђела : сапунска 2016
Владимир
опера

10

6. Басaра,
Светислав

Очај од нане : изабране и
нове приче

2016

10

7. Басара,
Светислав

Гнусоба : карикатура

2013

3

8. Басара,
Светислав

Андрићева лествица
ужаса : готски роман

2016

10

9. Великић,
Драган

Дантеов трг

2013

2

10. Великић,
Драган

Северни зид

2013

1

11. ВелмарЈанковић,
Светлана

Прозраци

2014

1

12. Владушић,
Слободан

Ми, избрисани : видеоигра

2013

1

13. Гајић, Ненад Словенска митологија :
богови, демонологија,
митска места, магијски
ритуали

2014

26

14. Давид,
Филип

Кућа сећања и заборава

2015

1

15. Драшковић,
Вук

Тамо далеко

2013

2

2014

4

17. Ломпар,
Мило

Похвала несавремености : 2016
есеј

10

18. Пекић,
Борислав

Сентиментална повест
Британског царства

2015

7

19. Пекић,
Борислав

Нови Јерусалим

2014

15

4. Арсенијевић, Ово није весело место
Владимир

16. Ивањи, Иван Титов преводилац

Год. Кол. Једин.
Укупна
цена
цена
без ПДВ-а без ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом
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20. Пекић,
Борислав

Беснило : жанр-роман

2014

9

21. Пекић,
Борислав

Како упокојити вампира

2014

10

22. Пекић,
Борислав

Градитељи : роман

2014

7

Конкурсна документација ЈНМВ бр. 0122-8/16 – Размена књига са иностранством
страна 22 од 50

ПАРТИЈА 15 – КУЛТУРНА БАШТИНА
Бр. Аутор

Наслов

Год. Кол. Једин. цена Укупна
Укупна
без ПДВ-а цена
цена са
без ПДВ-а ПДВ-ом

1. Батаковић,
Душан Т.

Serbia's Kosovo drama

2012

9

2. Мутавџић,
Предраг

Балкан и балканологија

2013

13

3. Обрадовић,
Жарко В.

Балкански етнички
мозаик

2014

21

4. Манојловић- Археологија сећања
Пинтар, Олга

2014

9

5. Шпадијер,
Ирена

2014

13

2014

6

7. Чигоја,
Бранкица

Најстарији српски
2014
ћирилски натписи : XI-XV
век

2

8.

Вук Стефановић Караџић
: 1787-1864-2014.

2014

15

9. Ходел,
Роберт

Раскршћа књижевног Југа 2014

5

10. Обрадовић,
Жарко

Balkan Ethnic Enigma :
20th and 21st Century

2015

11

11. Обрадовић,
Жарко

Minorities in the Balkans :
19th and 20th Century

2015

8

12. Марјановић, Маске, маскирање и
Весна
ритуали у Србији

2015

4

13. Павловић,
Драган

Етика научног текста

2015

10

14. Стијовић,
Рада

Језички саветник

2015

13

15. Стијовић,
Рада

Српски језик : норма и
пракса : прилози писаној
и говорној комуникацији

2015

24

Светогорска баштина

6. Андрић, Иво Љубав у касаби и друге
вишеградске приче
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ПАРТИЈА 16 – КУЛТУРОЛОШКЕ СТУДИЈЕ
Бр. Аутор

Наслов

1. Ђерић, Гордана Писци и питања :
антрополошки есеји

Год. Кол. Једин.
Укупна
цена
цена
без ПДВ-а без ПДВ-а
2014

3

2.

Срби 1903-1914 :
историја идеја

2015

1

3. Сибиновић,
Миодраг

Множење светова : руски 2015
писци у српској
преводној књижевности

1

4. Махмутћехајић, Андрићевство : против
Русмир
етике сјећања

2015 17

5. Чалић, МариЖанин

Историја Југославије у
20. веку

2013 12

6. ДрагићевићШешић,
Милена

Vers les nouvelles
politiques culturelles : les
pratiques interculturelles
engagées

2015 16

7. Popović, Marko Daily Life in Medieval
/ MarjanovićSerbia
Dušanić, Smilja
/ Popović,
Danica

2016

6

8. Vučetić, Radina Monopol na istinu : partija, 2016
kultura i cenzura u Srbiji
šezdesetih i sedamdesetih
godina XX veka

6

9. Ињац
Малбаша,
Весна

6

E-библиотека

2016

Укупна
цена са
ПДВ-ом
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ПАРТИЈА 17 – ЛИНГВИСТИКА И СТИЛИСТИКА
Бр. Аутор

Наслов

Год. Кол. Једин.
Укупна
цена
цена
без ПДВ-а без ПДВ-а

1. Мутавџић,
Предраг

Анегдоте и занимљивости 2008
са Балкана

10

2. Симић,
Радоје

Стилистика српског
језика. 1, Увод,
Фоностилистика

2010

10

3. Јанковић,
Јелена /
Марковски,
Драгана /
Стапар,
Биљана

Српско-кинески речник

2012

5

4. Ковачевић,
Милош

Узрочно семантичко
поље

2012

10

5. Вулетић
Вукасовић,
Вид

Цар Душан у Дубровнику 2012

11

6. Милановић, Зборак Ћирила и
Душица
Методија

2013

3

7. Животић,
Радомир

Небрига о језику и
политичко општење

2013

8

8. Јовановић,
Јелена

Лингвистички и
стилистички аспекти
проучавања реченице

2013

3

9. Јовановић,
Јелена

Језичке студије

2013

8

10. Бошковић,
Радослав

Српско-руски речник

2013

4

11. Животић,
Радомир /
Станојевић,
Добривоје

Реторика и политика

2013

6

12. Ковачевић,
Милош

Кроз синтагме и реченице 2015

8

13. Ковачевић,
Милош

О реченици и њеним
члановима

2015

16

14. Симић,
Радоје /
Јовановић
Симић,
Јелена

Општа стилистика

2015

8

Укупна
цена са
ПДВ-ом
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15. ЈовановићСимић,
Јелена /
Симић,
Радоје

Вербатологија :
(лингвистичке основе
науке о вербализацији
света)

2015

8

16. Ковачевић,
Милош

Стилистика и граматика
стилских фигура

2015

8

17. Кончаревић, Поглед у теолингвистику
Ксенија

2015

6

18. Бабић,
Миланка

2015

6

19. Шћепановић, Вукове српске народне
Михаило
пословице с регистром
кључних речи

2015

10

20. Павловић,
Наташа /
Радојичић,
Сандра

Италијанско-српски
српско-италијански
речник

2016

4

21. Бабић,
Миланка

Босански проблеми
српског језика

2016

12

Синтаксички и
стилистички огледи
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ПАРТИЈА 18 – ЛЕКСИКОЛОГИЈА, ИСТОРИЈА И ПУТОПИСИ
Бр. Аутор

Наслов

Год. Кол. Једин.
Укупна
цена
цена
без ПДВ-а без ПДВ-а

1. Бугарски,
Ранко

Сармагедон у
Месопотаманији :
лексичке скривалице

2013

3

2. Бугарски,
Ранко

Путопис по сећању

2014

7

3. Бугарски,
Ранко

Портрет једног језика

2012

4

4. Ђорговић,
Момчило

Успон и пад Титове
Југославије и Ранковића
на Брионима : политички
путопис у тридесет
драматских слика

2013

1

5. Радић,
Радивој

Друго лице Византије

2014

12

6. Радић,
Радивој

Страх у позној Византији 2014
1180-1453

7

7.

Сербиа : српски народ,
српска земља, српска
духовност у делима
страних аутора. Књ. 1

2014

18

8.

Сербиа : српски народ,
српска земља, српска
духовност у делима
страних аутора. Књ. 2

2014

18

9. Васовић,
Небојша

Зар опет о Кишу?

2013

7

10. МићићДимовска,
Милица

Мрена

2015

1

11. Милановић,
Милена

Српски писци у расејању: 2015
1914-2014

10

Укупна
цена са
ПДВ-ом
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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. 0122-8/16
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 18. октобар 2016. године до 09,00 часова.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца до
18. октобра 2016. 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 18. октобра 2016. године у 9,30 часова
у Библиотеци Матице српске, Матице српске 1, Нови Сад, у канцеларији помоћника
управника за правне и опште послове.
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 осамнаест 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 , укупна цена без ПДВ-а и укупна цена са ПДВ-ом, за партију за
коју подносе понуду. Овако попуњена спецификација је и образац
структуре цене.
- 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).
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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 поднео 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:
mzivanovic@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. 0122-8/16".
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
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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. 0122-8/16, партија бр. __
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________ у поступку јавне
набавке мале вредности – Размена књига са иностранством, ЈНМВ бр. 0122-8/16,
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. 0122-8/16, партија бр. __

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач ____________________________________________ у поступку јавне
набавке мале вредности – Размена књига са иностранством, ЈНМВ бр. 0122-8/16,
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);

Датум:
____________________

Подизвођач:

Место:
____________________
М.П.
потпис овлашћеног лица
подизвођача
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА СВАКОГ ОД
ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
у поступку ЈНМВ бр. 0122-8/16, партија бр.__

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________ у поступку јавне
набавке мале вредности – Размена књига са иностранством, ЈНМВ бр. 0122-8/16,
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

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.
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9. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
у поступку ЈНМВ бр. 0122-8/16, 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: ___________________________________
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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:_______________
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: ____________
___________________________________________________________________________
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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: ____________
___________________________________________________________________________
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
у поступку ЈНМВ бр. 0122-8/16, партија бр. _____
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. 0122-8/16 – 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 и паковања,
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
________________________
Библиотека Матице српске

ПОНУЂАЧ
____________________
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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.
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11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
у поступку ЈНМВ бр. 0122-8/16, 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.

Датум: ____________________
Место: ____________________

М.П.
____________________________
потпис овлашћеног лица понуђача
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12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
у поступку ЈНМВ бр. 0122-8/16, 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.

Датум: ____________________
Место: ____________________

М.П.
______________________________
потпис овлашћеног лица понуђача
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13. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
у поступку ЈНМВ бр. 0122-8/16, 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. 0122-8/16.

РЕДНИ
БРОЈ

ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС (У ДИНАРИМА)

1.
2.
3.
4.
5.
УКУПНО:

Датум: ____________________
Место: ____________________

М.П.
_____________________________
потпис овлашћеног лица понуђача
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