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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 1796/1-1 од 
06.11.2015. године. и Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 1796/1-2 од 06.11.2015. 
године припремљена је 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе  

за потребе Филозофског факултета у Београду  
у поступку јавне набавке мале вредности број 14/2015 

 
 
САДРЖАЈ: 
 

I Позив за подношење понуде 
 

II Техничке карактеристике 
 

III Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство за доказивање испуњености 
услова 
- Изјава којом понуђач потврђује да испуњава услове из члана 75. и 76. Закона,  
- Изјава којом подизвођач потврђује да испуњава услове,  
- Изјава о поштовању прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, ако и да нема забрану обављања делатности  
 

IV Упутство понуђачима како да сачине понуду  
 

V Образац понуде  
 

VI Модел уговора  
 

VII Изјава о трошковима припремања понуде 
 

 
VIII 
 

 
Изјава о независној понуди. 
 
 

IX Изјава о обавези достављања менице за повраћај авансног плаћања, за Партију 24 – 
Этногенез и археология и Партију 26 – Књиге страних издавача. 
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I 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
 
 1. Подаци о наручиоцу 
Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд, Чика Љубина 18-20, 

www.f.bg.ac.rs, порески идентификациони број: 100050474, матични број: 07003269.  
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности. 
 
3. Подаци o предмету јавне набавке 
 Предмет јавне набавке број 1/2015 су добра – Набавка књига за библиотеке, 

уџбеника и стручне литературе за потребе Филозофског факултета у Београду.  
Назив и ознака из општег речника набавке: Штампане књиге - 22110000 – 4 и 

Часописи – 22213000-6. 
Предмет јавне набавке је обликован по партијама, и то: 
Партија 1 – Друштвене науке 1;  
Партија 2 – Друштвене науке 2;  
Партија 3 – Друштвене науке 3;  
Партија 4 – Друштвене науке 4;  
Партија 5 – Друштвене науке 5;  
Партија 6 – Друштвене науке 6;  
Партија 7 – Друштвене науке 7;  
Партија 8 – Друштвене науке 8;  
Партија 9 – Друштвене науке 9;  
Партија 10 – Друштвене науке 10;  
Партија 11 – Друштвене науке 11;  
Партија 12 – Друштвене науке 12;  
Партија 13 – Друштвене науке 13;  
Партија 14 – Друштвене науке 14;  
Партија 15 – Друштвене науке 15;  
Партија 16 – Друштвене науке 16;  
Партија 17 – Друштвене науке 17;  
Партија 18 – Друштвене науке 18;  
Партија 19 – Друштвене науке 19;  
Партија 20 – Друштвене науке 20;  
Партија 21 – Друштвене науке 21;  
Партија 22 – Друштвене науке 22;  
Партија 23 – Друштвене науке 23;  
Партија 24 – Этногенез и археология;  
Партија 25 – Друштвене науке 25 
Партија 26 – Књиге страних издавача;  
Партија 27 - Часопис ПСИХОЛОГИЈА; 
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Партија 28 – Часопис ПЕДАГОГИЈА; 
Партија 29 – Часопис ПЕДАГОШКА СТВАРНОСТ; 
Партија 30 – Часопис ИНОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ; 
Партија 31 –  Лист ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД. 
 
4. Право на учешће  
Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава услове 

за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама. 
 
5. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној 

набавци 
 
 6. Начин и место подношења понуде 
 Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште, у затвореној коверти или 

кутији на адресу: Универзитет у Београду - Филозофски факултет, Београд, Чика Љубина 18-20, I 
спрат, архива. Коверат на предњој страни мора имати текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ", назив и 
број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адресу понуђача.  

 Уколико понуђач подноси понуду путем поште мора да обезбеди да иста буде 
примљена од стране Наручиоца до назначеног датума и часа. 

 Понуда ће се сматрати благовременом ако је примљена и оверена заводним 
печатом Наручиоца у року за подношење понуда, закључно са даном 18.11.2015. године, до 
12,00 часова. 

 Неблаговременом ће се сматрати понуда која је поднета по истеку рока за 
подношење понуда. Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, вратити понуђачу 
неотворену неблаговремено поднету понуду. 

 
 7. Отварање понуде 
 Јавно отварање благовремено достављених понуда, одржаће се дана 18.11.2015. 

године са почетком у 12,30  часова у Филозофском факултету, Београд, Чика Љубина 18-20, 
спрат I, сала за састанке.  

 Представници понуђача који ће бити присутни дужни су да пре почетка јавног 
отварања понуда, комисији Наручиоца поднесу уредно пуномоћје за учешће у поступку отварања 
понуда. 

 
 8. Оквирни рок за доношење одлуке 
 Одлука о додели уговора биће донета у од 10 дана, од дана јавног отварања понуда. 
 
 9. Контакт  
Особа за контакт: Соња Мирковић, e – mail: nabavkе@f.bg.ac.rs. 
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II 
 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

 
1. Место испоруке добара 
Испорука предметних добара извршиће се у просторијама Наручиоца на адреси 

Филозофски факултет, Београд, улица Чика Љубина број 18-20.  
 
2. Рок испоруке добара 
Рок испоруке је највише 10 дана од дана учињеног захтева од стране овлашћеног 

лица Наручиоца (Партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 , 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 
28, 29, 30 и 31).   

Рок испоруке је највише 100 дана од дана учињеног захтева од стране овлашћеног 
лица Наручиоца (Партијe 24 и 26).  

Наручилац задржава право да одступи од процењених количина из спецификација 
датих у обрасцу понуде. 

                                     
 3. Квалитет 
 Добра морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде и испуњавати 

услове и захтеве прописане у обрасцу понуде конкурсне документације     
         
4. Грешке у квалитету 
Наручилац и Понуђач ће записнички констатовати преузимање добара.  
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету 

испоручених добара, понуђач је дужан исте отклонити у року од 5 дана, од дана сачињавања 
Записника о рекламацији за Партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
25, 27, 28, 29, 30 и 31, а за Партије 24 и 26 у року од 70 дана, од дана сачињавања Записника о 
рекламацији. 

 
5. Праћење реализације уговора  
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је 

Љиљана Авалић. 
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III 

 
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 
 

Понуђач мора да испуни следеће услове да би учествовао у поступку јавне набавке: 
 

1. Обавезни услови дефинисани чланом 75. Закона 
 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

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

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
 

Напомена: 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.   
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 
заједно.  

У понуди треба бити достављен и саставни је део заједничке понуде потписан и 
оверен споразум понуђача којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке.  
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УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
 

У складу са чл. 77. став 4. Закон, испуњеност обавезних услова и додатних услова 
за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем одговарајућих 
доказа. 

1. Обавезни услови 
 

Доказ: Потписана и оверена Изјавa која је саставни део конкурсне документације    
 

Услов да је понуђач поштовао прописе 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. 

 
Доказ: Потписана и оверена Изјава која је саставни део конкурсне документације   

 
 

2. Саставни је део заједничке понуде групе понуђача је потписан и оверен 
споразум понуђача којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке. 

 
Напомена: 
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона, наручилац може 
пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као 
најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о  
испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа и да наведе који су то докази. 

После отварања понуда наручилац може да у писаном облику захтева од 
понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању 
понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. 
   Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 
набавци и да је документује на прописани начин. 
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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 ________________________________________________ под кривичном и 
материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕ да испуњава све услове прописане чланом 75. и 76. 
Закона  о јавним набавкама за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности број 14/2015. 
годину, чији је предмет  набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе за потребе 
Филозофског факултета у Београду, и то: 

 
Обавезни услови 

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

 
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

 
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 
75. ст. 1. тач. 4) Закона). 

 
 

  
Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
  

Напомена:  
Уколико понуду подноси група понуђача, образац Изјаве је потребно копирати.  Изјава 

мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, 
чиме потврђује да испуњава обавезне услове наведене у тачкама 1) до 3) ове изјаве, а додатне 
услове  испуњавају заједно.  
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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 _______________________________________________ под кривичном 

и материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕ да испуњава услове прописане чланом 75. и 76. 
Закона  о јавним набавкама за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности број 14/2015, чији 
је предмет набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе за потребе Филозофског 
факултета у Београду, и то: 

 
 
Обавезни услови 
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући  

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
 
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела  против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2)  Закона); 

 
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 
75. ст. 1. тач. 4) Закона). 

 
  Потпис овлашћеног лица 

подизвођача 
М.П.  

  

 
 
Напомена: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача уколико понуђач 
подноси понуду са подизвођачем. 
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На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама _____________________ 
 

_____________________________________________________(навести назив и адресу понуђача),  
 

дајем следећу:  
     
 
 

И З Ј А В У 
 
  

Потврђујем да сам приликом састављања понуде поштовао обавезе које произлазе 
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
  

 Потпис овлашћеног лица 
М.П.  

  

 
 
 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, образац Изјаве је потребно копирати. 
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача. 
 
 
 
 



Страна 11 од 78 
 

Универзитет у Београду ‐ Филозофски факултет 
    ЈНМВ број 14/2015, набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе 

 за потребе Филозофског факултета у Београду 
 

 

 
III 

 
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

 
 

1. Језик на којем понуда мора да буде састављена 
Понуда мора бити састављена на српском језику. 

 
2. Начин на који понуда мора да буде припремљена  
Понуда мора бити дата на обрасцима конкурсне документације. 
Понуђач је дужан да у понуди достави попуњене, потписане и оверене печатом 

понуђача (на месту предвиђеном за потпис и печат) обрасце конкурсне докуменрације и 
тражене доказе, и то: 

1. Изјава којом понуђач потврђује да испуњава услове из члана 75. и 76. Закона 
    Изјава којом подизвођач потврђује да испуњава услове из члана 75. и 76. Закона  
2. Изјава о поштовању прописа о заштити на раду, запошљавању и  
    условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања  
    делатности; 
3. Образац понуде; 
4. Модел уговора; 
5. Изјава о трошковима припремања понуде (Достављање ове изјаве није обавезно); 
6. Изјава о независној понуди.   

  7. Изјава о обавези достављања менице за повраћај авансног плаћања,                                 
                            за Партију 24 – Этногенез и археология и Партију 26 – Књиге страних издавача.  

 
Понуђач подноси понуду у запечаћеној или затвореној коверти или кутији, тако да 

се не могу накнадно убацивати или уклањати појединачни листови и затворену на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

 
3. Важење понуде 
Понуда мора важити најмање 60 дана, од дана јавног отварања понуда. 

 
4. Подношење понуде  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

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

 
5. Понуда са подизвођачем 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у понуди наведе да ће 

извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може 
бити већи од 50%. 
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова, у складу 
са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу а уколико уговор о јавној набавци буде 
закључен са понуђачем који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то 
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава 
преко тог подизвиђача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно 
подизвођачу Наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива 
наручиоца приговори уколико потраживање није доспело.  

Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара 
наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, 
без обзира на број подизвођача.  
 

6. Заједничка понуда 
Понуду може поднети група понуђача.  
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно 

и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.              
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији,  

 У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом 
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање 
изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 
који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 
7. Цена мора бити исказана у динарима без ПДВ-а. 
Јединична цена мора бити фиксна и мора да садржи све основне елементе структуре 

цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 
    

8. Услови плаћања 
Плаћање књига ће се извршити на основу документа о успешно извршеној 

испоруци добара потписаног од стране овлашћених лица Наручиоца и Понуђача, у року од 10 
дана, по пријему фактуре, оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца.  

Плаћање часописа ће се извршити на основу документа о успешно извршеној 
испоруци појединачне свеске (броју) потписаног од стране овлашћених лица Наручиоца и 
Понуђача, у року од 10 дана, по пријему фактуре, оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца.  
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Понуђач је дужан да издаје више појединачних рачуна, односно фактура о 
извршеној испоруци књига, и то за сваку библиотеку/одељење, посебан рачун, односно фактуру. У 
рачуну треба бити наведена библиотека одељења/одељење из спецификације наручиоца и само 
наслови књига, односно часописа који су испоручени тој библиотеци/кабинету за стране језике 
(Партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 , 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 и 31 ). 

Наручилац се обавезује да за Партију 24 – Этногенез и археология и Партију 26 – 
Књиге страних издавача, по пријему менице за повраћај авансног плаћања, уплати аванс у висини 
од 100% од укупно уговорене цене, са ПДВ-ом. 

Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими меницу за повраћај 
авансног плаћања (Партије 24 и 25). 

 
9. Средство финансијског обезбеђења 
9. 1. Изјава о обавези достављања менице за повраћај авансног плаћања за 

Партију 24 – Этногенез и археология и Партију 26 – Књиге страних издавача 
Понуђач је дужан да у понуди достави попуњену, потписану и оверену печатом 

понуђача Изјаву о обавези достављања менице за повраћај авансног плаћања. 
 

  9.2. Меница за повраћај авансног плаћања 
  Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да, у тренутку закључења уговора, за 
Партију 24 – Этногенез и археология и Партију 26 – Књиге страних издавача, достави Наручиоцу: 

- Меницу за повраћај авансног плаћања, у висини од 100% од укупно уговорене 
цене, са ПДВ-ом, која траје до истека рока важности уговора. Меница за повраћај авансног 
плаћања мора бити оверена, потписана од стране лица овлашћеног за заступање и регистрована у 
складу са важећим Законом о платном промету и важећом Одлуком НБС о ближим условима, 
садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења. Достављена меница за повраћај 
авансног плаћања мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за 
повраћај авансног плаћања мора бити у висини од 100% од укупно уговорене цене са ПДВ-ом. 
Висина вредности менице може се смањити, уколико Наручилац одустане од процењених 
количина, у висини вредности добара од којих је одустао; 

- Менично овлашћење да се меницa, без сагласности Добављача може поднети на 
наплату, у случају да није извршена испорука добара у висини износа уплаћених средстава; 

- Потврду о регистрацији менице; 
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани 

потпис и печат понуђача, оверен печатом банке. Поднета меница не може да садржи додатне 
услове за исплату, краће рокове ни мањи износ од  од онога који је одредио Наручилац. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан 
са потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за заступање, 
менично овлашћење остаје на снази.  

Након истека рока важења уговора Наручилац ће предметну меницу вратити, на 
писани захтев Добављача. 

 
 9. Место, начин и рок испоруке добара 
  Испорука добара која су предмет набавке вршиће се у просторијама Наручиоца на 

адреси Филозофски факултет, Београд, улица Чика Љубина број 18-20.  
Рок испоруке је највише 10 дана од дана учињеног захтева од стране овлашћеног 

лица Наручиоца (Партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15  , 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 
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28, 29, 30 и 31 ).   
Рок испоруке је највише 100 дана од дана учињеног захтева од стране овлашћеног 

лица Наручиоца (Партиј 24 и 26).  
Наручилац задржава право да одступи од процењених количина из спецификације. 
                                     
10. Квалитет 
Добра морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде и испуњавати 

услове и захтеве прописане у обрасцу понуде конкурсне документације.     
 
11. Грешке у квалитету 
Наручилац и Понуђач ће записнички констатовати преузимање добара.  
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету 

испоручених добара, понуђач је дужан исте отклонити у року од 5 дана, од дана сачињавања 
Записника о рекламацији (Партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15  , 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
25, 27, 28, 29, 30 и 31 ), а року од 70 дана од дана сачињавања Записника о рекламацији за Партије 
24 и 26. 

                      
12. Критеријум за доделу уговора 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“.  
 
13. Две или више понуда са истом понуђеном ценом  
Уколико се током рангирања понуда установи да две или више понуда имају исту 

понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
испоруке.  

Уколико две или више понуда имају исти рок испоруке, као најповољнија биће 
изабрана понуда која је прва заведена у архиви Наручиоца. 

 
14. Понуда по партијама. 
Предмет јавне набавке је обликован по партијама, и то: Партија 1 – Друштвене 

науке 1; Партија 2 – Друштвене науке 2; Партија 3 – Друштвене науке 3; Партија 4 – Друштвене 
науке 4; Партија 5 – Друштвене науке 5; Партија 6 – Друштвене науке 6; Партија 7 – Друштвене 
науке 7; Партија 8 – Друштвене науке 8; Партија 9 – Друштвене науке 9; Партија 10 – Друштвене 
науке 10; Партија 11 –  Друштвене науке 11; Партија 12 – Друштвене науке 12; Партија 13 – 
Друштвене науке 13; Партија 14 – Друштвене науке 14; Партија 15 – Друштвене науке 15; Партија 
16 – Друштвене науке 16; Партија 17 – Друштвене науке 17; Партија 18 – Друштвене науке 18; 
Партија 19 – Друштвене науке 19; Партија 20 – Друштвене науке 20; Партија 21 – Друштвене 
науке 21; Партија 22 – Друштвене науке 22; Партија 23 – Друштвене науке 23; Партија 24 – 
Этногенез и археология; Партија 25 – Друштвене науке 25; Партија 26 – Књиге страних издавача; 
Партија 27 - Часопис ПСИХОЛОГИЈА;  Партија 28  –  Часопис ПЕДАГОГИЈА;  Партија 29 – 
Часопис ПЕДАГОШКА СТВАРНОСТ;  Партија 30  –  Часопис ИНОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ  и 
Партија 31 –  Лист ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД. 

 
15. Понуда са варијантама 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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16. Резервисана набавка 
Ова набавка није резервисана јавана набавка. 
 
17. Разлози због којих понуда може бити одбијена 
Биће разматране само благовремено достављене и прихватљиве понуде. 
Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде у смислу члана 107. Закона. 
 
18. Начин измене, допуне и опозива понуде 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који се и подноси понуда - непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији са назначеним називом понуђача, адресом и бројем телефона, као и  именом и презименом 
лица за контакт. 

 Уколико је понуду поднела група понуђача, на коверти/кутији је потребно навести 
називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди (чланова групе). 

Измене, допуне и опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца, са назнаком 
о каквој се измени ради. 

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

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

19. Измена или допуна конкурсне документације 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  

 
20. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и 
на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет 
дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Питања треба упутити путем поште на адресу: Универзитет у Београду - 
Филозофски факултет, Београд, Чика Љубина 18-20 или електронском поштом на адресу 
nabavkе@f.bg.ac.rs. 

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 

чланом 20. Закона. 
 

21. Заштита поверљивости података  
Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља 

на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.  
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, 

без обзира на степен те поверљивости.  
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22. Упозорење 
Понуђач и Наручилац не могу вршити радње које би могле утицати на избор 

одређене понуде. 
Од избора понуде до почетка важења уговора Понуђач и Наручилац не могу 

вршити радње које би имале за исход да уговор не почне да важи или да не буде испуњен. 
 
23. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код 

понуђача односно његовог подизвођача  
После отварања понуда наручилац може да у писаном облику захтева од понуђача 

додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може 
да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  
 
24. Поверљивост понуде 
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба 

да у горњем десном углу садрже ознаку ПОВЕРЉИВО у складу са чланом 14. Закона. 
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 

понуди који су посебним прописом утврђени као поврљиви и које је као такве понуђач означио у 
понуди. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемента критеријума и рангирање понуде. 

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, 
понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда. 

 
25. Захтев за заштиту права понуђача  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права може се доставити непосредно, електронском поштом на e-

mail nabavkе@f.bg.ac.rs, факсом на број 011/2639-356 (радно време од 8,00 до 16,00 часова) или 
препорученом пошиљком са повратницом.  

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од 
стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања 
и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на 
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 



Страна 17 од 78 
 

Универзитет у Београду ‐ Филозофски факултет 
    ЈНМВ број 14/2015, набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе 

 за потребе Филозофског факултета у Београду 
 

 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту 
права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. овог члана, а подносилац захтева га 
није поднео пре истека тог рока. 

Захте в за заштиту права, мора да садржи између осталог потврду о уплати таксе из 
члана 156. Закона о јавним набавкама. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике 
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона о јавним набавкама. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се 
потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. Закона која садржи 
следеће: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне 

таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је 
уплата таксе реализована); 

(3) износ таксе из члана 156. Закона чије се уплата врши;  
(4) број рачуна буџета: 840-742221843-57;  
(5) шифру плаћања 153 или 253; 
(6) позив на број: 97 50-016,  
(7) сврха: Републичка административна такса; број или друга ознака јавне 

набавке на коју се односи поднети захтев за заштиту права; као и назив наручиоца; 
(8) корисник: Буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којег је извршена уплата републичке административне таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
 
1) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној 
уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата републичке административне таксе; 

2) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту 
права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор; 

3) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред 
поменуте елементе, 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. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
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26. Рок за закључење уговора 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор, Нручилац може да 

закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 
Закона.  
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V 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 

Понуда број ______________ од _________________ за јавну набавку мале 
вредности број 14/2015, чији је предмет набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне 
литературе за потребе Филозофског факултета у Београду. 
 
 
 1. Понуду подносим (заокружити): 

 а) Самостално     

 б) Као заједничку понуду са члановима групе и то:  
____________________________________________ 
____________________________________________ 

  
ц) Са подизвођачем и то:  
____________________________________________ 
____________________________________________ 

 

 

2. Понуду подносим (заокружити): 
 

 а) за целокупну набавку  
   
 б) за партију (заокружити партију): 

1) Партија 1 – Друштвене науке 1;  
2) Партија 2 – Друштвене науке 2;  
3) Партија 3 – Друштвене науке 3;  
4) Партија 4 – Друштвене науке 4;  
5) Партија 5 – Друштвене науке 5;  
6) Партија 6 – Друштвене науке 6;  
7) Партија 7 – Друштвене науке 7;  
8) Партија 8 – Друштвене науке 8;  
9) Партија 9 – Друштвене науке 9;  
10) Партија 10 – Друштвене науке 10;  
11) Партија 11 – Друштвене науке 11;  
12) Партија 12 – Друштвене науке 12;  
13) Партија 13 – Друштвене науке 13;  
14) Партија 14 – Друштвене науке 14;  
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15) Партија 15 – Друштвене науке 15;  
16) Партија 16 – Друштвене науке 16;  
17) Партија 17 – Друштвене науке 17;  
18) Партија 18 – Друштвене науке 18;  
19) Партија 19 – Друштвене науке 19;  
20) Партија 20 – Друштвене науке 20;  
21) Партија 21 – Друштвене науке 21;  
22) Партија 22 – Друштвене науке 22;  
23) Партија 23 – Друштвене науке 23;  
24) Партија 24 – Этногенез и археология;  
25) Партија 25 – Друштвене науке 25; 
26) Партија 26 – Књиге страних издавача;  
27) Партија 27 - Часопис ПСИХОЛОГИЈА; 
28) Партија 28 – Часопис ПЕДАГОГИЈА; 
29) Партија 29 – Часопис ПЕДАГОШКА СТВАРНОСТ; 
30) Партија 30 – Часопис ИНОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ; 
31) Партија 31 –  Лист ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД. 
 

  
3. Рок важења понуде је _______ дана (не краћи од 60 дана) од дана отварања понуда.  
                                         (уписати) 
 

  
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

М.П. - потпис - 
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
 

 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 
 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
 

Назив подизвођача:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

Назив подизвођача:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач (не може бити 

већи од 50 %):  

 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 
  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

 М.П. - потпис - 
   

 
 
Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је 
да се наведени образац копира. 
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ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
   

 
Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира. 
Група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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ОПИС НАБАВКЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  
                              
         

Наручилац задржава право да одступи од процењених количина из датих 
спецификација. 

  
1. Плаћање књига ће се извршити на основу документа о успешно извршеној 

испоруци добара потписаног од стране овлашћених лица Наручиоца и Понуђача, у року од 10 
дана, по пријему фактуре, оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца.  

Плаћање часописа ће се извршити на основу документа о успешно извршеној 
испоруци појединачне свеске (броју) потписаног од стране овлашћених лица Наручиоца и 
Понуђача, у року од 10 дана, по пријему фактуре, оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца.  

Понуђач је дужан да издаје више појединачних рачуна, односно фактура о 
извршеној испоруци књига, и то за сваку библиотеку/одељење, посебан рачун, односно фактуру. У 
рачуну треба бити наведена библиотека одељења/одељење из спецификације наручиоца и само 
наслови књига, односно часописа који су испоручени тој библиотеци/кабинету за стране језике 
(Партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 , 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 и 31 ). 

Наручилац се обавезује да за Партију 24 – Этногенез и археология и Партију 26 – 
Књиге страних издавача, по пријему менице за повраћај авансног плаћања, уплати аванс у висини 
од 100% од укупно уговорене цене, са ПДВ-ом. 

Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими меницу за повраћај 
авансног плаћања (Партије 24 и 25). 

 
2. Рок испоруке је ______ дана (уписати број дана - највише 10 дана) од дана 

учињеног захтева од стране овлашћеног лица Наручиоца (Партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 
15 , 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 и 31 ). 

             Рок испоруке је ______ дана (уписати број дана - највише 100 дана) од дана 
учињеног захтева од стране овлашћеног лица Наручиоца (Партије 24 и 26).  

 
            3. Рок за отклањање недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара 

је 5 дана, за Партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 , 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 
30 и 31 . 

Рок за отклањање недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара је 
70 дана за Партије 24 и 26, од дана сачињавања Записника о рекламацији. 

 
  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

 М.П. - потпис - 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

ПАРТИЈА 1 – Друштвене науке 1     
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена. 
 
 

Ред. 
Бр. 

Наслов и аутор               ISBN Је
д.

 
м
ер
е 

К
ол
и
ч

. Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Укупно без 
ПДВ-а  
(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 
БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 

1.  
Постструктурализам, Кетрин 
Белси  

978-86-519-0700-8  ком 1   

2.  
Економија и хришћанство, Пјер 
де Лозен 

978-86-519-1802-8 ком 1   

3.  
Цивилизација. Шест убиствених 
апликација за моћ Запада, Најл 
Фергусон 

978-86-519-1597-2 ком 1   

4.  
Кока-кола социјализам, Радина 
Вучетић 

978-86-519-1304-7 ком 1   

5.  
Насиље на спортским 
приредбама, Божидар Оташевић  

978-86-519-1918-6 ком 1   

6.  Писмо о толеранцији, Џон Лок 978-86-519-1927-8 ком  1   

7.  О злоупотреби речи, Џон Лок 978-86-519-1293-4 ком 1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ 

8.  

Terzić, Milan, Basara, Mihajlo, 
Tasić, Dmitar, Informbiro i 
Jugoslovenska (narodna) armija: 
zbornik dokumenata 

978-86-519-1607-9 ком 1   

9.  
Leovac, Danko, Srbija i Rusija za 
vreme druge vladavine kneza 
Mihaila (1860-1868) 

978-86-519-1921-6 ком 1   

10.  
Timotijević, Miloš, Zvonko 
Vučković 

978-86-519-1915-5 ком 1   

11.  
Bjelica, Slobodan, Sporovi oko 
autonomije Vojvodine, knj. 1 1961-
1974 

978-86-519-1882-0 ком 1   
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12.  
Vasin, Goran, Sabori raskola: srpski 
crkveno-narodni sabori u 
Habzburškoj monarhiji 1861-1914 

978-86-519-1886-8 ком 1   

13.  
S. Božić, Srbi u  Hrvatskoj i 
jugoslovenska država 1918-1929 

978-86-519-185-1 ком 1   

14.  
B. Dimitrijević,Vojska Nedićeve 
Srbije 

978-86-519-1811-0 ком 1   

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ 

15.  
H.Vanderberg, 
V.Fenders,Leksikonavangarde 

9788651917533 ком 1   

16.  
MilankaTodić, 
Modernodeteidetinjstvo 

9788651919384 ком 18   

17.  
ПавелФлоренски, Простор и 
време у уметничкимделима 

9788651917151 ком 1   

УКУПНО:  

 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
   



Страна 27 од 78 
 

                 _________________________________________________________ 
Универзитет у Београду ‐ Филозофски факултет 

   Јавна набавка мале вредности број 14/2015, 
 набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе  

за потребе Филозофског факултета у Београду 
 

 

 
 
ПАРТИЈА 2 – Друштвене науке 2 
 
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена. 

 
 
 
 

Ред. 
Бр. 

Наслов и аутор 
              
ISBN Је

д.
 

м
ер
е 

К
ол
и
ч

. Јединична 
цена, без 
ПДВ-а 

Укупно, 
 без ПДВ-а  

(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПЕДАГОГИЈУ И АНДРАГОГИЈУ  

1. 
Мерије, Филип: Образовање је 
васпитање 

978-86-17-
18800-7 

ком 2   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА   КЛАСИЧНЕ  НАУКЕ 

2. 
СРПСКА  ЕНЦИКЛОПЕДИЈА, 
Т. 2;  2014 

978-86-
7946-121-6 

ком.    1   

3. 
ПРИРУЧНИК  ИЗ  РЕТОРИКЕ  
ЈОВАНА  РАЈИЋА;  НЕНАДА  
РИСТОВИЋА;  2013 

8617180633 ком.  3   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 

4. 
Друштвена стратификација у 
земљама БРИК-a, уредили Ли 
Пејлин и др. 

978-86-17-
18889-2 

ком 1   

5. 
Град, друштво, простор: 
социологија града, Љубинко 
Пушић, 2 изд. 

978-86-17-
18864-9  ком 

1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ 

6. 
Sol Fridlender, Godine istrebljenja: 
nacistička Nemačka i Jevreji 1939-
1945 

978-86-17-
18346-0   

ком 1   

7. 
Dušanov zakonik, priredio Đorđe 
Bubalo 

978-86-17-
17219-8 
(broš.) 

ком 1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ФИЛОЗОФИЈУ 

8. 
Ирина Деретић „Платонова 
филозофска митологија“ 

978-86-17-
18806-9 

ком 2   
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9. 
Рене Декарт „Метафизичке 
медитације“ 

978-86-17-
17997-5 

ком 3   

УКУПНО:  

 
  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

 М.П. - потпис - 
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Партија 3 – Друштвене науке 3  
 
 
 
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена. 

 
 

Ред. 
Бр. 

Наслов и аутор               ISBN Је
д.

 
м
ер
е 

К
ол
и
ч

. Јединична 
цена, без 
ПДВ-а 

Укупно без 
ПДВ-а  
(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА  ПЕДАГОГИЈУ И АНДРАГОГИЈУ 

1. 
Морин, Едгар: Васпитање за 
будућност 

978-86-6013-
162-3 

ком 1   

2. 
Мекларен, Питер: Живот у 
школама 

978-86-6013-
169-2 

ком 1   
 

3. 
Визек-Видовић, Власта и др.: 
Психологија образовања 

978-86-7762-
596-2 

ком. 1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ 

4. 
Образовање на правом путу / 
Мајкл Епл 

978-86-7718-
139-0 

ком 2   

5. 

Репродукција. Елементи за једну 
теорију образовног система / 
Пјер Бурдије и Жан-Клод 
Пасерон 

978-86-7718-
140-6 

ком 2   

6. 
Мислити брзо и споро / Данијел 
Канеман 

978-86-86059-
64-2 

ком. 1   

7. 
Идеологија варварства / Ненад 
Ж. Петровић 

978-86-84149-
87-1 

ком 1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ  

8. Arijan,  Pohod Aleksandra Velikog 9788664570176 ком 6   

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ 

9. 
Karl Poper, Beda istoricizma 978-86-7346-

714-6 
ком 1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ФИЛОЗОФИЈУ 
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10. 
Платон, „ Држава“  978-86-7346-

886-0  
ком 4   

11. 
Кант, „Критика чистог ума“ 978-86-7346-

846-4  
ком 4   

УКУПНО:  

 
  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

 М.П. - потпис - 
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Партија 4 – Друштвене науке 4  
 
 
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена. 
 

Ред. 
Бр. 

Наслов и аутор               ISBN Је
д.

 
м
ер
е 

К
ол
и
ч

. Јединична 
цена, 

 без ПДВ-а 

Укупно без 
ПДВ-а  
(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА КЛАСИЧНЕ  НАУКЕ  

1.  
ВИЗАНТИЈСКИ  СВЕТ;  
ЈОХАНЕС  КОДЕР;  2011 

978-86-85129-
82-7 

ком. 
 

3   

 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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Партија 5 – Друштвене науке 5 
 
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена. 
 
 
 

Ред. 
Бр. 

Наслов и аутор               ISBN Је
д.

 
м
ер
е 

К
ол
и
ч

. 

Јединична цена, 
 без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ 

1. 
Увод у клиничку 
психопатологију 

978-86-7222-090-2 ком 1  

 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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Партија 6 – Друштвене науке 6  
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена. 
 
 

Ред. 
Бр. 

Наслов и аутор               ISBN Је
д.

 
м
ер
е 

К
ол
и
ч

. 

Јединична цена, 
без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПЕДАГОГИЈУ И АНДРАГОГИЈУ 

1. 
Златар, Богдан(прир.): 
Казивања о Србима кроз 
векове 

978-86-7614-304-7 ком 1  

 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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Партија 7 – Друштвене науке 7  
 
 
 
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена. 
 

Ред. 
Бр. 

Наслов и аутор               ISBN Је
д.

 
м
ер
е 

К
ол
и
ч

. Јединична 
цена, 

 без ПДВ-а 

Укупно, 
 без ПДВ-а 

(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ 

1.  
Психологија у образовању III 978-86-7102-

489-1 
ком 2   

 
БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПЕДАГОГИЈУ И АНДРАГОГИЈУ 
 

2.  
Табс, Стјуарт: Комуникација – 
принципи и контекст 

978-86-7102-
443-3 

ком   1   

3.  
Вулфолк, Анита и др.: 
Психологија у образовању III 

978-86-7102-
489-1 

ком   1   

4.  
Васиљенко, Александар Б.: ПР 
великих руских корпорација 

978-86-7102-
303-0 

ком   1   

5.  
Трозби, Дејвид: Економика 
културне политике 

978-86-7102-
436-5 

ком   1   

6.  
Карсон, Дејвид, Бел, Џим, Браун, 
Стивен 

978-86-7102-
076-2 

ком   1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 

7.  
СРБИ 1903-1914 : историја идеја 
/ приредио Милош Ковић 

978-86-7102-
499-0 

ком 1   

8.  
Млади и медији, Енди Радок 978-86-7102-

497-6 
ком  1    

9.  
Љубомора, Питер Тухи    978-86-7102-

491-4 
ком   1   

10.  
Психологија у образозовању, Т 3, 
А. Вулфолк, М. Хјуз, В. Волкап 

978-86-7102-
489-1 

ком   1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ 

11.  
Daron Asemoglu, Džejms 
Robinson, ZAŠTO NARODI 
PROPADAJU   

 978-86-7102-
468-6 

ком    1   
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12.  
Srbi 1903-1914: istorija ideja, 
priredio Miloš Ković 

978-86-7102-
499-0 

ком   1   

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ 

13.  
ЂанђорђоПасквалото,Естетикап
разнине 

978867102265
1 

ком 1   

14.  ЗоранМаркуш, Страст и сумња 86-7102-106-8 ком 1   

15.  
ЈешаДенегри, РадмилаМатић-
Панић, Миодраг Б. Протић 

86-7102-047-9 ком 1   

16.  
Mari ŽaninČalić, 
IstorijaJugoslavije u XX veku 

978-86-7102-
433-4 

ком 1   

17.  

DžonToš, Šon Lang, U 
traganjuzaistorijom — ciljevi, 
metodiinovipravci u 
proučavanjusavremeneistorije 

978-86-7102-
288-0 

ком 1   

18.  
Katrin Halpern, Žan-KlodRuano-
Borbalan, Identitet: kultura, grupa, 
društvo 

978-86-7102-
351-1 

ком 1   

УКУПНО:  

 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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Партија 8 – Друштвене науке 8  
 
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена. 

Ред. 
Бр. 

Наслов и аутор               ISBN Је
д.

 
м
ер
е 

К
ол
и
ч

. Јединична  
цена, 

 без ПДВ-а 
 

Укупна цена, 
без ПДВ-а  

(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ  

1.  
Шта је психологија? / Карл Ерик 
Гренес 

978-86-85941-
83-2 

ком 1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА  КЛАСИЧНЕ  НАУКЕ 

2.  

ВИЗАНТИЈСКА КЊИЖЕВНОСТ 
ОД VI  ВЕКА  ДО ПАДА  
ЦАРИГРАДА  1453;  ЈАН  УЛУФ  
РУСЕНКВИСТ;  2014 

978-86-85941-
87-0 

ком.  3   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА  СОЦИОЛОГИЈУ 

3.  
Историја сиромаштва, 
Бронислав Геремек  

978-86-6435-
007-5 

ком.  1   

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ 

4.  
CvetanTodorov, Strah od Varvara 978-86-6435-

003-7 
ком. 1   

5.  
БожидарМилић, 
УрбанонаслеђеЦрнегоресапосебн
имосвртомнаразвојЦетиња 

978868330597
1 

ком 1   

6.  

ĐulioKarloArgan, Projektisudbina, 
ogledi o 
modernojipostmodernojumetnostiia
rhitekturi, o industrijskomdizajnu, o 
istorijiumetnostiiumetničkojkritici 

978-86-83305-
63-6 

ком 1   

7.  
EdvardSodža, 
Postmodernegeografije 

978-86-87107-
10-6 

ком. 1   

8.  
HajkeKarge, Sećanje u kamenu-
okamenjenosećanje? 

978-86-7562-
116-4 

ком. 1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ЕТНОЛОГИЈУ И АНТРОПОЛОГИЈУ 
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  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
   

 
 

9.  
Ko je pojedinac?, Adriana 

Zaharijević 
978868594196
2 

ком 2   

10.  
Elementi semiologije, Rolan Bart 978867562127

0 
ком. 2   

11.  
Antropolog među navijačima, Ivan 
Đorđević 

978867562126
3 

ком. 2   

УКУПНО:  
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Партија 9 – Друштвене науке 9  
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена. 
 
 

Ред. 
Бр. 

Наслов и аутор               ISBN Је
д.

 
м
ер
е 

К
ол
и
ч

. 

Јединична цена, 
без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ 

1. 

Olga Popović-Obradović, 
Kakvailikolikadržava: 
ogledi o političkoj 
idruštvenoj istoriji Srbije 

978-86-7208-155-8 ком. 1  

 
 
 

   
 
 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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Партија 10 – Друштвене науке 10  
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена. 
 

Ред. 
Бр. 

Наслов и аутор               ISBN Је
д.

 
м
ер
е 

К
ол
и
ч

. 

Јединична цена 
без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ 

1.  
Друштвеност у доба интернета / 
Далибор Петровић 

978-86-6263-030-8 ком 1  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 

2.  
Капитал у XXI веку,  Тома 
Пикети, 

978-86-6263-066-7 ком 
1 

 

3.  
Средоземље у старом веку, 
Фернан Бродел 

978-86-86611-04-8 ком 
1 

 

4.  

Ислам, атеизам и модерност. 
Нека богохулна размишљања, 
Славој Жижек 

978-86-6263-085-8 ком 

1 

 

5.  
Историја насиља.Од краја 
средњег века до данас, Робер 
Мишамблед  

978-86-6263-064-3 ком 
1 

 

6.  Велика подела,  Џозеф Стиглиц 978-86-6263-107-7 ком 1  

7.  
Социјална историја уметности и 
књижевности, Хаузер Арнолд  

86-7543-099-X ком 
1 

 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ 

8. 
Tomà Piketi, KAPITAL U XXI 
VEKU 

978-86-6263-075-9 ком 
1 

 

9. Rober Mišambled,  Istorija nasilja 978-86-6263-064-3 ком 1  

10. 
Starobinski, Žan, Od boljke i lek: 
kritika i opravdanje pritvornosti u 
veku prosvećenosti 

978-86-7543-281-4 ком 
1 

 

11. 
Šastel, Andre, Umetnost i 
humanizam u Firenci u doba 
Lorenca Veličanstvenog 

978-86-7543-303-3 ком 
1 

 

12. Марко Шуица,  Вук Бранковић 978-86-85957-57-4  ком 1  
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13. 
Јелена Пауновић, Филип Христић 
: државник, дипломата и први 
српски англофил 1819-1905. 

978-86-85957-72-7 ком 
1 

 

14. Georgije Vernadski, Kijevska Rusija 978-86-6289-024-5 ком 1  

15. Gerhard Gezeman, Bezanija 978-86-82937-14-2 ком 1  

16. 
Milan Đ. Milićević, Knez Miloš u 
pričama 

978-86-6289-037-5  
1 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ 

17. 
МорисМерло-Понти, Видљиво и 
невидљиво 

9788662630230 ком 
1 

 

18. Hans Belting, Slikaikult 978-86-6263-054-4 ком 1  

19. 
ГастонБашлар, Земља и 
сањарењевоље 

86-7543-083-3 ком 
1 

 

20. ГастонБашлар, Ваздух и снови / ком 1  

УКУПНО:  

 
  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

 М.П. - потпис - 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна 41 од 78 
 

                 _________________________________________________________ 
Универзитет у Београду ‐ Филозофски факултет 

   Јавна набавка мале вредности број 14/2015, 
 набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе  

за потребе Филозофског факултета у Београду 
 

 

 
ПАРТИЈА 11 – Друштвене науке 11 
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена. 
 
 

Ред. 
Бр. 

Наслов и аутор 
              
ISBN Је

д.
 

м
ер
е 

К
ол
и
ч

. 

Јединична цена, 
 без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ 

1.  
КарлАбрахам, 
Списиизпримењенепсихоанализе 

/ ком 1  

 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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Партија 12 – Друштвене науке 12  
 
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена. 
 
 
 

 
  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

 М.П. - потпис - 
   

 

Ред. 
Бр. 

Наслов и аутор               ISBN Је
д.

 
м
ер
е 

К
ол
и
ч

. Јединична цена 
без ПДВ-а 

 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 

1. 
Економска статистика, 
Крстић, Горан и Шошкић, 
Дејан   

978-86-403-1415-2 ком 1  
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 Партија 13 – Друштвене науке 13  
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена. 
 
 

Ред. 
Бр. 

Наслов и аутор               ISBN Је
д.

 
м
ер
е 

К
ол
и
ч

. Јединична 
цена, без 
ПДВ-а 

Укупно, 
без ПДВ-а 

(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА  СОЦИОЛОГИЈУ  

1.  
Крај културе, Ерик Хобсбаум 978-86-523-

0145-4 
ком. 1   

2.  
Систематска породична 
психотерапија, Руди Далос и Рос 
Дрејпер 

978-86-86653-
81-9 

ком. 1   

3.  
 Родитељска моћ, Елизабет 
Пентли 

978-86-86653-
17-8 

ком 1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ 

4.  
Veselin Kostić, Britanija i Srbija: 
kontakti, veze i odnosi   

978-86-523-
0218-7 

ком 1   

5.  

Dimić, Ljubodrag, Jugoslavija i 
Hladni rat : ogledi o spoljnoj 
politici Josipa Broza Tita : (1944-
1974) 

978-86-523-
0136-2 
(karton) 

ком 1   

6.  
Georg Igers, Istorijska nauka u 20. 
veku 

978-86-523-
0118-8 

kom.   1     

7.  
Dragoljub Mićunović, Život u 
nevremenu I 

   978-86-523-
0092-1 

ком    1    

8.  
Dragoljub Mićunović, Život u 
nevremenu II 

978-86-523-
0111-9 

ком 1   

9.  
Edidio Ivetić, Granica na 
Mediteranu 

978-86-523-
0181-2 

 1   

10.  
Čarls Ingrao, Habzburška 
monarhija 1618-1815 

978-86-84149-
82-6 

ком. 1   

11.  
Rajić, Suzana, Spoljna politika 
Srbije : između očekivanja i 
realnosti : 1868-1878 

978-86-379-
1282-8 
(karton) 

ком 1   

12.  
Blagojević, Miloš, Srpska državnost 
u srednjem veku 

978-86-379-
1160-9 
(картон) 

 2   



Страна 44 од 78 
 

                 _________________________________________________________ 
Универзитет у Београду ‐ Филозофски факултет 

   Јавна набавка мале вредности број 14/2015, 
 набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе  

за потребе Филозофског факултета у Београду 
 

 

13.  
Ljušić, Radoš, Srpska državnost u 
19. veku 

978-86-379-
1028-2 
(картон) 

 1   

14.  

Samardžić, Nikola, Identitet Španije ISBN 978-86-
88813-06-8 
(NDIZK)ISBN 
978-86-88617-
53-6 (broš.) 

ком    1   

15.  

Perović, Latinka, Dominantna i 
neželjena elita : beleške o 
intelektualnoj i političkoj eliti u 
Srbiji (XX-XXI vek) 

ISBN 978-86-
83517-87-9 
(DG; karton) 

ком    1   

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ 

16.  
Vladimir Ćorović,IstorijaSrba 978-86-7950-

086-1 
ком. 1   

17.  
LjubomirMaksimović, Ogledi o 
političkojmoći u Vizantiji 

978-86-379-
1244-6 

ком. 1   

18.  
АнриБергсон, Материја и 
памћење 

978868652552
9 

ком. 1   

19.  
DŽ.Hejli, 
Rečnikitalijanskerenesanse 

978-86-86761-
71-2 

ком. 1   

20.  
Boris Grojs, Umetnostutopije 978-86-7394-

067-4 
ком. 1   

УКУПНО:  

 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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Партија 14 – Друштвене науке 14  
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена. 
 
 
 

Ред. 
Бр. 

Наслов и аутор               ISBN Је
д.

 
м
ер
е 

К
ол
и
ч

. Јединична цена, 
 без ПДВ-а 

 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ  

1.  
Radmila Radić, Momčilo Isić, 
Srpska crkva u Velikom ratu   

978-86-6309-056-9 ком. 1  

2.  
Fric Fišer, Posezanje za svetskom 
moći – politika ciljeva carske 
Nemačke 1914-1918 

978-86-6309-048-4 ком. 1  

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ 

3.  
FricFišer, 
Posezanjezasvetskommoći 

978-86-6309-048-4 
7 

ком. 1  

УКУПНО:  

 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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Партија 15 – Друштвене науке 15  
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена. 
 

 
  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

 М.П. - потпис - 
   

Ред. 
Бр. 

Наслов и аутор 
              
ISBN Је

д.
 

м
ер
е 

К
ол
и
ч

. Јединична 
цена, 

 без ПДВ-а 

Укупно, 
 без ПДВ-а  

(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 
БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ 

1. 
Veliki rat Srbije za oslobođenje i 
ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca 
1914-1918, knj. 32 

978-86-335-
0428-7 
(картон) 

ком 1 
  

2. 
Veliki rat Srbije za oslobođenje i 
ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca 
1914-1918, knj. 33 

978-86-335-
0429-4 ком 1 

  

3. 

Dragutin Milutinović,  Šumadijska 
divizija II poziva (1914-1915), 
memoarski zapisi, priredio Aleksandar 
Životić   

978-86-335-
0475-1 ком 1 

  

4. 

M. Mijalkovski, D. Tomić, Z. Pešić, 
Z. Antić, Obaveštajna služba 
Kraljevine Srbije u Velikom ratu 
(1914-1918) 

978-86-335-
0470-6 ком 1 

  

5. 
Đordani Paolo, Za srpsku vojsku, 
jedna zaboravljena priča , priredila M. 
Mihajlović   

978-86-335-
0472-0 ком 11 

  

6. 
M. Terzić, Moć i uticaj vojne 
diplomatije (misije Vladimira 
Velebita 1943-1945)   

978-86-335-
0366-2 
(broš.) 

ком 1 
  

7. 
Memoari generala Svetomira Svete 
Đukića, knj. 1 Balkanski ratovi 

978-86-335-
0432-4 
(брош.)   

ком 1 
  

8. 
Memoari generala Svetomira Svete 
Đukića, knj. 2  Prvi svetski rat 

978-86-335-
0457-7 

ком 1 
  

УКУПНО:  
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Партија 16 – Друштвене науке 16  
 
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена. 
 
 

Ред. 
Бр. 

Наслов и аутор               ISBN Је
д.

 
м
ер
е 

К
ол
и
ч

. 

Јединична цена,  
без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ  

1. 
Slobodan GišaBogunović, Milan 
Pališaškiarhitekta 

9788686951083 ком. 1  

 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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Партија 17 – Друштвене науке 17 
 
 
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена. 
 
 

Ред. 
Бр. 

Наслов и аутор               ISBN Је
д.

 
м
ер
е 

К
ол
и
ч

. 

Јединична цена,  
без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ  

1. FilipJodidio,SantjagoKalatrava 9788672742589 ком. 1  

 
 

   
 
 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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Партија 18 – Друштвене науке 18 
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена. 
 
 
 

Ред. 
Бр. 

Наслов и аутор               ISBN Је
д.

 
м
ер
е 

К
ол
и
ч

. 

Јединична цена,  
без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ  

1. Албер Ками, Есеји 9788674484012 ком. 1  

 
 
 

   
 
 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
   

 
 
 
 
 



Страна 50 од 78 
 

                 _________________________________________________________ 
Универзитет у Београду ‐ Филозофски факултет 

   Јавна набавка мале вредности број 14/2015, 
 набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе  

за потребе Филозофског факултета у Београду 
 

 

 
Партија 19 – Друштвене науке 19 
 
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена. 
 
 
 

Ред. 
Бр. 

Наслов и аутор               ISBN Је
д.

 
м
ер
е 

К
ол
и
ч

. 

Јединична цена,  
без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ  

1. НоамЧомски, Моћ и терор 9788610007565 ком. 1  

 
 
 
 

   
 
 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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Партија 20 – Друштвене науке 20 
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена. 
 

Ред. 
Бр. 

Наслов и аутор               ISBN Је
д.

 
м
ер
е 

К
ол
и
ч

. 

Јединична цена, 
 без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ 

1. 
Prvi svetski rat : u dokumentima 
Arhiva Srbije. Tom 1, 1914 / 
priredili Miroslav Perišić.... [i dr.] 

 978-86-81511-
71-8 (karton) 

ком    1  

2. 

Москва - Србија, Београд - Русија 
: документа и материјали. Том 3, 
Друштвено-политичке и 
културне везе 1878-1917. = 
Москва - Сербия, Белград - 
Россия : сборник документов и 
материалов. Т. 3, Общественно-
политические и кулЬтурные 
связи 1878-1917 гг. / 
приређивачи, составители А. Л. 
Шемякин ... [и др.] 

978-86-81511-
61-9 (картон) 

ком   1  

3. 

Дипломатско представништво 
Србије у Цариграду : 1830-1858. 
Т. 1/ приредили Мирослав 
Перишић, Александар Марковић, 
Светозар Рајак 

978-86-81511-
73-2 

ком   1  

4. 

Дипломатско представништво 
Србије у Цариграду : 1859-1868. 
Т. 2 / приредили Мирослав 
Перишић, Александар Марковић, 
Светозар Рајак 

978-86-81511-
74-9 

ком   1  

УКУПНО:  

 
  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

 М.П. - потпис - 
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Партија 21 – Друштвене науке 21  
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена. 
 
 
 
 

Ред. 
Бр. 

Наслов и аутор               ISBN Је
д.

 
м
ер
е 

К
ол
и
ч

. Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Укупно без 
ПДВ-а  
(5х6) 

1 2 3 4 5 6  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ  

1.  
Економске последице мира, Џон 
Мајнард Кејнз  

978-86-6391-033-1 ком 1   

2.  
Друштво и знање, Душан 
Маринковић и Душан Ристић  

978-86-6391-024-9 ком 1   

3.  
О тајни и тајном друштву, 
Георг Зимел  

978-86-6391-035-5 ком  1    

4.  Религија, Георг Зимел  978-86-6391-026-3 ком 1   

5.  
Црна кожа, беле маске, Франц 
Фанон  

978-86-6391-023-2 ком 1   

6.  
Социологија религије, Макс 
Вебер 

978-86-6391-028-7 ком 1   

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ  

7.  JirgenHabermas,Javnomnenje 978-86-86689-78-8 ком. 1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ 

8.  

Beyond the Adriatic Sea: a plurality 
of identities and floating boarders 
in visual culture: collection of 
papers. Saša Brajović  (ed.) 

ISBN 
9788663910256 

ком  3   

9.  
Mediteran i drugi svetovi: pitanja 
vizuelne kulture: XI-XIII vek. 
Jelena Erdeljan 

ISBN 
9788663910201 

ком 3   

УКУПНО: 

 
  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

 М.П. - потпис - 
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Партија 22 – Друштвене науке 22  
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена. 
 
 

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор 
              
ISBN Је

д.
 

м
ер
е 

К
ол
и
ч

. Јединична 
цена,  

без ПДВ-а 

Укупно, без 
ПДВ-а  
(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ 

1. 
Publije Vergilije Maron, Eneida 
(prevod Marijanca Pakiž) 

9788686525
574 

ко
м 

   
3 

  

2. 
Dubravka Stojanović, Rađanje 
globalnog sveta 1880-2015 

978-86-
83227-30-3 

ко
м 

   
4 

  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ  

3. 
Istorija umetnosti u Srbiji XX vek. 
Tom 3: Moderna I modernizmi: 1878-
1941 

ISBN 
9788663890
053 

ко
м. 

1   

4. 
Urbano nasleđe Crne Gore sa 
posebnim osvrtom na razvoj Cetinja. 
Božidar Milić 

ISBN 
9788683305
971 

ко
м. 

1   

5. БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ЕТНОЛОГИЈУ И АНТРОПОЛОГИЈУ 

6. 
Knjiga o Kotoru / Katarina Mitović 
(ured.) 

978-86-
88873-24-6 

ко
м 

1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА  СОЦИОЛОГИЈУ 

7. 
Космополитска чежња: 
етнографија српског 
постсоцијализма, Марина Симић 

978-86-
84031-80-0 

ко
м 

1   

8. 
Медијасфера у загрљају Великог 
брата, Александра Ђурић 

978-86-531-
0121-3 

ко
м 

1   

9. 
Танатополитика, Тодор Куљић  978-86-531-

0083-4 
ко
м 

1      

УКУПНО:  

 
  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

 М.П. - потпис - 
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Партија 23 – Друштвене науке 23  
 
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена. 
 
 

Р
ед

. б
р

. 

Наслов и аутор               ISBN Је
д.

 
м
ер
е 

К
ол
и
ч

. Јединична 
цена без ПДВ-

а 

Укупно, 
 без ПДВ-а  

(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ 

1. 

Нови погледи и 
перспективе у психологији 
рада и организације / 
Миросава Ђуришић 
Бојановић 

978-86-89377-
18-7 

ком. 

3 

  

2. 

Психологија 
организационих промена и 
развоја / Миросава 
Ђуришић Бојановић 

978-86-89377-
19-4 

ком 

3 

  

3. 
Компетенције за рад и 
руковођење / Добрила 
Вујић 

978-86-89377-
16-3 

ком. 
1 

  

4. 

Приручник за мерење 
сложених изборних 
реакција / Станиша 
Милошевић 

978-86-83797-
90-5 

ком 

1 

  

УКУПНО:  

 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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Партија 24 – Этногенез и археология 
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена. 
 
 

Ред. 
Бр. 

Наслов и аутор               ISBN Је
д.

 
м
ер
е 

К
ол
и
ч

. 

Јединична цена, 
без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА АРХЕОЛОГИЈУ   

1. 
Л. С. Клейн 
Этногенез и археология 

978-591852-063-5 ком. 1  

 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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Партија 25 – Друштвене науке 25 
 
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена. 
 
 

Ред. 
Бр. 

Наслов и аутор               ISBN Је
д.

 
м
ер
е 

К
ол
и
ч

. 

Јединична цена, 
без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ 

1. 
Понашање потрошача / 
Бери Ј. Бабин 

978-86-7478-135-7 ком. 1  
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Партија 26 – Књиге страних издавача  
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена. 
 

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN Је
д.

 
м
ер
е 

К
ол
и
ч

. Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Укупно, 
 без ПДВ-а  

(6х7) 

1 2 3 4 5 6 7 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ  

1.  
Art and the Senses / 
Francesca Bacci 

978-0199674978 ком. 1   

2.  

The Aesthetic Brain: 
How We Evolved to 
Desire Beauty and 
Enjoy Art / Anjan 
Chatterjee 

978-0190262013 ком. 1   

3.  

Introduction to 
Learning and Behavior 
/ Powell  

978-1111834302 ком. 1   

4.  

Social Class and 
Educational Inequality 
/ Siraj, Mayo 

9781107018051 ком. 1   

5.  

Perspectives on 
Activity Theory /  
Engestrom et al. 

978-0521437301 ком. 1   

6.  

Toward A Psychology 
of Situations / 
Magnusson 

978-0898590616 ком. 1   

7.  

Intercultural 
Communication: 
Building a Global 
Community /  
Patel, Li 

978-8132106340 
 

ком. 1   

8.  

Interculturalism, 
Education and 
Inclusion / Gundara 

978-0761966234 
 

ком. 1   
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Ред. 
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д.

 
м
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е 

К
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и
ч
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Укупно, 
 без ПДВ-а  
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9.  

The SAGE Handbook 
of Intercultural 
Competence / 
Deardorff 

978-1412960458 
 

ком. 1   

10.  

Handbook of 
International and 
Intercultural 
Communication /  
Gudykunst, Mody 

978-0761920908 
 

ком. 1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА  ПЕДАГОГИЈУ И АНДРАГОГИЈУ 

11.  

Van Gorp, Angelo, 
Depaepe, Marc 
(Hrsg.): Auf der Suche 
nach der wahren Art 
von Textbuchern 

978-3-7815-
1673-1 

ком. 1   

12.  
Roberts-Holmes, Guy: 
Doing your early years 
research project 

-10: 1446285936 
-13: 978-
1446285930 

ком. 1   

13.  
Mac Noughton, 
Glenda: Doing early 
childhood research 

-10: 0335242626 
-13: 978-
0335242627 

ком. 1   

14.  
Mukherji, Penny: 
Research methods in 
early childhood 

-10: 144627369 
-13: 978-
1446273692 

ком. 1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА  КЛАСИЧНЕ НАУКЕ 

15.  

VOWEL LENGTH 
FROM LATIN TO 
ROMANCE,  M. 
LOPORCARO; 2015 

978-0-19-
965655-4 

ком.  1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 

16.  

Krippendorff, Klaus, 
Content Analysis: An 
Introduction to Its 
Methodology 

 
978-1412983150 

ком. 1   

17.  

Constructing Crime, 
Gary W. Potter, Victor 
E. Kappeler, 
Waveland  

978-1577664468 
 
1577664469 

ком. 1   
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м
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К
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и
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18.  

A History of 
Capitalism as the 
Conflict between 
Labor and Usury, 
Barren Metal 

10: 0929891147 
 
13:978-
0929891149 

ком. 1   

19.  
Institutions & 
Organizations, Scott 
W. Richard 

9781452242224 ком. 1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА  ИСТОРИЈУ 

20.  

Heinrich August 
Winkler, The Age of 
Catastrophe. A History 
of the West 1914-1945 

978-0-300-
20489-6 

ком. 1   

21.  
Scott H. Hendrix, 
Martin Luther. The 
Man and His Vision 

978-0-300-
16669-9 

ком. 1   

22.  

David Abulafia,   THE 
GREAT SEA  A 
Human History of the 
Mediterranean 

9780141977164   ком.    

23.  

THE 
MEDITERRANEAN 
IN HISTORY, edited 
by David Abulafia    

ISBN 10: 
0500251207 /  
ISBN 13: 
9780500251201 

ком. 1   

24.  

Faruk Tabak, THE 
WANING OF THE 
MEDITERRANEAN 
1550-1870  A 
Geohistorical 
Approach 

ISBN-13: 
9780801887208  
ISBN-10: 
0801887208 

ком. 1   

25.  

Molly Greene,  
CATHOLIC 
PIRATES AND 
GREEK 
MERCHANTS  A 
Maritime History of 
the Mediterranean 

ISBN: 
9780691141978 

ком. 1   
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Ред. 
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м
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е 

К
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и
ч
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ПДВ-а 

Укупно, 
 без ПДВ-а  
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26.  

Molly Greene, A 
SHARED WORLD 
CHRISTIANS AND 
MUSLIMS IN THE 
EARLY MODERN 
MEDITERRANEAN 

ISBN: 
9780691095424 

ком. 1   

27.  

RETHINKING THE 
MEDITERRANEAN, 
edited by W.H. Harris 

ISBN-13: 978-
0199207725  
ISBN-10: 
0199207720 

ком. 1   

28.  

Discourses of 
Collective Identity in 
Central and Southeast 
Europe (1770-1945)   
Volume One: Late 
Enlightment 
Emergance of the 
Modern National Idea 
, edited by Balazs 
Trencsenyi and Michal 
Kopecek  

ISBN 978-963-
7326-52-3 

ком. 1   

29.  

T. Ritti , H. Baysal , F. 
Guizzi, Museo 
Archeologico di 
Denizli-Hierapolis: 
Catalogo delle 
inscrizioni greche e 
latine (projekat prof. 
dr M. Ricl (177005)) 

9788820736286 ком. 1   

30.  

B. Dignas, R.R.R. 
Smith(edd.), Historical 
and Religious Memory 
in the Ancient world 
(projekat prof. dr M. 
Ricl (177005)) 

9780199572069 ком. 1   
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31.  

Peter Thonemann(ed.), 
Roman Phrygia: 
Culture and Society 
(projekat prof. dr M. 
Ricl (177005)) 

9781107031289 ком. 1   

32.  

I. Piso , Fasti 
provinciae Daciae II: 
Die ritterlichen 
Amtsträger. 
Antiquitas- Reihe I 
Abdhandlungen zur 
alten Geschichte, Band 
60 (projekat prof. dr 
M. Ricl (177005)) 

97837749382326 ком. 1   

33.  

Xavier Delamarre, 
Noms de personnes 
celtiques dans 
l´épigraphie classique 
(projekat prof. dr M. 
Ricl (177005)) 

9782877723503 ком. 1   

34.  

Getzel M. Cohen, The 
Hellenistic Settlements 
in the East from 
Armenia and 
Mesopotamia to 
Bactria  and India 
(projekat prof. dr M. 
Ricl (177005)) 

9780520273825 ком. 1   

35.  

R. Evans, A History of  
Pergamum: Beyond 
Hellenistic Kingship, 
Bloomsbury Academic 
(projekat prof. dr M. 
Ricl (177005)) 

9781472509994 ком. 1   
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36.  

E. A. Meyer, The 
Inscriptions of  
Dodona  and a New 
History of  Molossia, 
Stuttgart (projekat 
prof. dr M. Ricl 
(177005)) 

9783515103114    ком. 1   

37.  

Luca Asmonti, Conon 
the Athenian: Warfare 
and Politics in the 
Aegean, 414-386 B.C. 
(projekat prof. dr M. 
Ricl (177005)) 

9783515109017 ком. 1   

38.  

Aideen Carty, 
Policrates, Tyrant of 
Samos: New Light on 
Archaic Greece 
(projekat prof. dr M. 
Ricl (177005)) 

9783515108980 ком. 1   

39.  

P. Steinkeller, M. 
Hudson, Labor in the 
Ancient World 
(projekat prof. dr M. 
Ricl (177005)) 

9783981484236 ком. 1   

40.  

M. Trapani, La 
dévolution des 
fonctions en Égypte 
pharaonique: etude 
critique de la 
documentation 
disponible (projekat 
prof. dr M. Ricl 
(177005)) 

9781906137397 ком. 1   

41.  

Kajava M., Bodel J., 
Dediche sacre nel 
mondo Greco-
Romano: diffusion, 
funzioni, tipologie 
(sredstva Filozofskog 
fakulteta) 

9788871404110 ком. 1   
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42.  

P. Southern, K. Dixon, 
The Late Roman 
Army (sredstva 
Filozofskog fakulteta) 

9780415222969 ком. 1   

43.  

Peter N.Stearns, 
Stephans S. Gosch, 
Erwin P. Grieshaber  
DOCUMENTS IN 
WORLD HISTORY 
Volume 1 The Great 
Traditions: From 
Ancient Times to 1500 

ISBN-13: 978-
0205050239 
ISBN-10: 
0205050239 

ком. 1   

44.  

Peter N.Stearns, 
Stephans S. Gosch, 
Erwin P. Grieshaber, 
Allison S. Belzer    
DOCUMENTS IN 
WORLD HISTORY 
Volume 2 The Modern 
Centuries: From 1500 
to the Present  

ISBN-13: 978-
0205050246  
ISBN-10: 
0205050247 

ком. 1   

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ 

45.  

London 
Architecture, Loft 
Publications, London 
2010 
(увозникВулканкњи
жара) 

9788492731084 ком. 1   

46.  

P.Jodidio, Hadid. 
Complete works 1979-
2013, Taschen, Koln 
2013(увозникВулкан
књижара) 

978-38365-4283-
8 

ком. 1   
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47.  

Nathalie Heinich, Le 
paradigme de 
l'artcontemporain: 
structures 
d'unerévolutionartistiq
ue, Paris 
2014(увозникDelfiкњ
ижарe) 

 
9782070139231 

ком. 1   

48.  

LiberoAndreotti,Spielr
aum: W. Benjamin et l 
architecture, Paris 
2011. 

9782915456608 ком. 1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ 

49.  

The Architects of 
Ottoman 
Constantinople: The 
Balyan Family and the 
History of Ottoman 
Architecture. Alyson 
Wharton 

ISBN 
9781780768526 

ком. 1   

50.  

Portraits and Icons: 
Between Reality and 
Spirituality in 
Byzantine Art. 
Katherine Marsengill 

ISBN 
9782503544045 

ком.    

51.  

The Book of Memory 
A Study of Memory in 
Medieval Culture. 
Mary Carruthers 

ISBN 
9780521716314 

ком. 1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА АРХЕОЛОГИЈУ 

52.  

The Oxford Handbook 
of the European 
Bronze Age (eds. A. 
Harding, H. 
Fokkens) 

978-0-199-
57286-1 

ком. 1   
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53.  

Simulating change : 
archaeology into the 
twenty-first century 
(ed. by A. 
Costopoulos, 
M.W.Lake) 

978-1-607-
81036-0 

ком. 1   

54.  

Kai Michael Töpfer 
Signa Militaria : die 
römischen Feldzeichen 
in der Republik und 
im Prinzipat 

978-3-884-
67162-7 
3-88-467162-6 

ком. 1   

55.  
Oliver Dickinson 
The Aegean Bronze 
Age 

978-0-521-
45664-7 

ком. 1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ЕТНОЛОГИЈУ И АНТРОПОЛОГИЈУ 

56.  

Confucian Spirituality: 
Volume Two / Tu 
Weiming and Mary 
Evelyn Tucker (eds.). 
Crossroad Publish. 
Company.  2004. 

9780824522540 ком. 1   

57.  

The Sociology of 
Religion: A Critical 
Agenda (2nd edn) / 
Grace Davie. SAGE, 
2013 

9781849205870 ком. 1   

58.  

Dressing up 
Debutantes / Haynes, 
M. Bloomsbury 
Academic, 1998 

9781859739396 ком. 1   

59.  

Suitably Modern : 
Making Middle Class 
Culture in a New 
Consumer Society / 
M. Liechty. Princeton 
Univ. Press, 2003 

0691095930 ком. 1   
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60.  

Anthropology and 
autobiography / J. 
Okely, H. Callaway, 
1992 

9780415051897 ком. 1   

61.  

Islam and European 
Empires / D. Motadel 
(ed.). Oxford Univer. 
Press, 2014 

9780199668311 ком. 1   

УКУПНО:   

 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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Партија 27 – Часопис ПСИХОЛОГИЈА 
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена. 
 
 

Ред. 
бр. 

Наслов часописа, 
Издавач, број и 

годиште  

              
ISЅN 

Јед. 
мере 

К
ол
и
ч

. 

Јединична цена, 
 без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ 

1. 
Психологија 0048-5705 Годиште 

2015 
1  

 
 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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Партија 28 – Часопис ПЕДАГОГИЈА 
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена. 
 
 

Ред. 
бр. 

Наслов часописа, 
Издавач, број и годиште  

              
ISЅN 

Јед. мере 

К
ол
и
ч

. Јединична 
цена,  

без ПДВ-а 

Укупно, без 
ПДВ-а  
(6 х 7) 

1 2 3 4 5 6 7 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПЕДАГОГИЈУ И АНДРАГОГИЈУ 

1 
ПЕДАГОГИЈА, Форум 
педагога, 2015, бр. 1-4 

0031-3807 Годиште 
70 

3   

 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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Партија 29 –  – Часопис ПЕДАГОШКА СТВАРНОСТ 
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена. 
 
 

Ред. 
бр. 

Наслов часописа, Издавач, број 
и годиште  

              ISЅN Је
д.

 
м
ер
е 

К
ол
и
ч

. 

Јединична цена, 
без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПЕДАГОГИЈУ И АНДРАГОГИЈУ 

1 
ПЕДАГОШКА СТВАРНОСТ, 
Педагошко друштво Војводине, 
2015, бр. 1-4 

0553-4569 Годи
ште 
62 

1  

 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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Партија 30 – Часопис ИНОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ 
 
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена. 
 
_____ 

Ред. 
бр. 

Наслов часописа, Издавач, број 
и годиште  

              
ISЅN Је

д.
 

м
ер
е 

К
ол
и
ч

. 

Јединична цена,  
без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПЕДАГОГИЈУ И АНДРАГОГИЈУ 

1 
ИНОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ, 
Учитељски факултет у Београду, 
2015, бр. 1-4 

0352-2334 Годиште 
28 

1  

 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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Партија 31 –  Лист ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД 
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена. 
 
 

Ред. 
бр. 

Наслов часописа, Издавач, 
број и годиште  

              
ISЅN Је

д.
 

м
ер
е 

К
ол
и
ч

.  
Јединична цена, 

без ПДВ-а 
 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПЕДАГОГИЈУ И АНДРАГОГИЈУ 

1 
ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД, 
ПД»Просветни преглед, 
2015, бр.1-41 

0033-1671 Годиште 
71 

1  

 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 
  Београд, Чика Љубина 18-20 

  

 
VI 

 
МОДЕЛ УГОВОРА 

 
Закључен дана ___________2015. године. 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 
 
 1. Универзитет у Београду - Филозофски факултет, Београд, улица Чика Љубина 
број 18-20, порески идентификациони број: 100050474, матични број: 07003269, кога заступа 
проф. др Данијел Синани, продекан за финансије (у даљем тексту: Наручилац) и 

Понуђач: 
 2.  _________________________________________,  ул. ___________________ бр. 
______, порески идентификациони број  ____________, матични број ___________, које заступа, 
_____________________ директор (у даљем тексту: Давалац услуге)  
 
 (Попуњава: понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем и члан 
групе којиће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор.) 
 
 

Уговорне стране сагласно констатују: 
   - да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности чији је предмет 
набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе за потребе Филозофског факултета у 
Београду, број 14/2015, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 
14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка број 1796/1-1 од 06.11.2015. године; 

- да је предмет јавне набавке обликован је по партијама, и то: Партија 1 – Друштвене 
науке 1; Партија 2 – Друштвене науке 2; Партија 3 – Друштвене науке 3; Партија 4 – Друштвене 
науке 4; Партија 5 – Друштвене науке 5; Партија 6 – Друштвене науке 6; Партија 7 – Друштвене 
науке 7; Партија 8 – Друштвене науке 8; Партија 9 – Друштвене науке 9; Партија 10 – Друштвене 
науке 10;  Партија 11 – Друштвене науке 11; Партија 12 – Друштвене науке 12; Партија 13 – 
Друштвене науке 13; Партија 14 – Друштвене науке 14; Партија 15 – Друштвене науке 15; Партија 
16 – Друштвене науке 16; Партија 17 – Друштвене науке 17; Партија 18 – Друштвене науке 18; 
Партија 19 – Друштвене науке 19; Партија 20 – Друштвене науке 20; Партија 21 – Друштвене науке 
21; Партија 22 – Друштвене науке 22; Партија 23 – Друштвене науке 23; Партија 24 – Этногенез и 
археология; Партија 25 – Друштвене науке 25; Партија 26 – Књиге страних издавача; Партија 27 - 
Часопис ПСИХОЛОГИЈА;  Партија 28  –  Часопис ПЕДАГОГИЈА;  Партија  29  –  Часопис 
ПЕДАГОШКА СТВАРНОСТ; Партија 30  –  Часопис ИНОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ  и Партија 31 –  
Лист ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД. 
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- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће преузето 
из понуде), која у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне документације, налази се у 
прилогу Уговора и саставни је део Уговора; 

- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), доделио 
уговор за (попуњава Наручилац); 

- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним 
набавкама; 

- да ће Добављач извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично 
поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац). 

 
Члан 1. 

     Предмет Уговора је испорука књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе за 
потребе Филозофског факултета у Београду и то: 

(спецификација ће бити преузета из понуде)  
 

Члан 2. 
  Укупна уговорена цена износи (биће преузето из понуде) динара, без ПДВ-а. 
Јединична цена је фиксна.  

У цену испоруке су урачунати трошкови транспорта и остали зависни трошкови.  
    

Члан 3. 
Плаћање књига ће се извршити на основу документа о успешно извршеној испоруци 

добара потписаног од стране овлашћених лица Наручиоца и Добављача, у року од 10 дана, по 
пријему фактуре, оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца. 

Плаћање часописа ће се извршити на основу документа о успешно извршеној 
испоруци појединачне свеске (броју) потписаног од стране овлашћених лица Наручиоца и 
Добављача, у року од 10 дана, по пријему фактуре, оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца.  

Добављач је дужан да издаје више појединачних рачуна, односно фактура о извршеној 
испоруци књига, и то за сваку библиотеку/одељење, посебан рачун, односно фактуру. У рачуну 
треба бити наведена библиотека одељења/одељење из спецификације наручиоца и само наслови 
књига, односно часописа који су испоручени тој библиотеци/кабинету за стране језике (Партије 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 , 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 и 31 ). 

Наручилац се обавезује да за Партију 24 – Этногенез и археология и Партију 26 – 
Књиге страних издавача, по пријему менице за повраћај авансног плаћања, уплати аванс у висини од 
100% од укупно уговорене цене, са ПДВ-ом (Партије 24 и 26).  

Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими меницу за повраћај 
авансног плаћања. 

Члан 4. 
 Добављач је дужан да у тренутку закључења уговора за Партију 24 – Этногенез и 

археология и Партију 26 – Књиге страних издавача, достави Наручиоцу: 
- Меницу за повраћај авансног плаћања, у висини од 100% од укупно уговорене цене, 

са ПДВ-ом, која траје до истека рока важности уговора. Меница за повраћај авансног плаћања мора 
бити оверена, потписана од стране лица овлашћеног за заступање и регистрована у складу са 
важећим Законом о платном промету и важећом Одлуком НБС о ближим условима, садржини и 
начину вођења Регистра меница и овлашћења. Достављена меница за повраћај авансног плаћања 
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мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за повраћај авансног плаћања 
мора бити у висини од 100% од укупно уговорене цене са ПДВ-ом. Висина вредности менице може 
се смањити, уколико Наручилац одустане од процењених количина, у висини вредности добара од 
којих је одустао; 

- Менично овлашћење да се меницa, без сагласности Добављача може поднети на 
наплату, у случају да није извршена испорука добара у висини износа уплаћених средстава; 

- Потврду о регистрацији менице; 
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани 

потпис и печат понуђача, оверен печатом банке. Поднета меница не може да садржи додатне услове 
за исплату, краће рокове ни мањи износ од  од онога који је одредио Наручилац. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са 
потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за заступање, 
менично овлашћење остаје на снази.  

Након истека рока важења уговора Наручилац ће предметну меницу вратити, на 
писани захтев Добављача. 
      Члан 5.  
  Наручилац задржава право да реализује достављено средство финансијског 
обезбеђења у случају да Добављач не испуни Уговором преузете обавезе. 

 
Члан 6.  

   Испорука предметних добара извршиће се у просторијама Наручиоца на адреси 
Филозофски факултет, Београд, улица Чика Љубина број 18-20.  

 
Члан 7. 

  Рок испоруке је (биће преузето из понуде), дана (највише 10 дана) од дана учињеног 
захтева од стране овлашћеног лица Наручиоца (Партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 , 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 и 31 ). 

  Рок испоруке је (биће преузето из понуде), дана (највише 100 дана) од дана 
учињеног захтева од стране овлашћеног лица Наручиоца (Партије 24 и 26).  

Наручилац задржава право да одступи од процењених количина из спецификације. 
               

Члан 8. 
                        Добра морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде и испуњавати 
услове и захтеве прописане у члану 1. Уговора.        

 
Члан 9. 

Наручилац и Добављач ће записнички констатовати преузимање добара. У случају 
записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, Добављач је 
дужан да испоручи ново добро које недостаје на адресу наручиоца, најкасније у року од 5 дана, за 
Партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 , 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 и 31, a  за 
Партије 24 и 26, у року од 70 дана од дана сачињавања Записника о рекламацији. 

 
Члан 10. 

Потписом овог Уговора Добављач потврђује да Наручилац нема обавезе по било ком 
основу према трећим лицима у вези са ауторском грађом која је предмет овог Уговора.  
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Добављач се обавезује да ће у случају евентулних истицања захтева у вези са повредом 
ауторских и других права од стране трећих лица сваки такав захтев непосредно регулисати са 
неведеним лицем.  

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси Добављач.   
 

Члан 11. 
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Љиљана 

Авалић, број телефона: (попуњава Наручилац). 
Члан 12.  

Добављач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 
промени података прописаних чланом 77. Закона о јавним набавкама и да је  документује на 
прописан начин.  

Члан 13. 
  Све измене и допуне овог уговора могу се извршити само по претходном писменом 
споразуму обе уговорне стране, а биће регулисане посебним анексом. 

Члан 14. 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима.   
Члан 15.  

Овај уговор је закључен даном потписивања обе уговорне стране.  
Уговор за Партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 , 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 

27, 28, 29, 30 и 31, важи закључно са 22.12.2015. године. 
Уговор за Партију 24 – Этногенез и археология и Партију 26 – Књиге страних 

издавача, важи 120 дана од дана закључења Уговора. 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга 

страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.   
  О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна писменим путем 

обавестити другу страну.  
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема 

писменог обавештења.  
Члан 16.  

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном 
спорове ће решавати Привредни суд у Београду.  

Члан 17.  
   Овај  уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свака уговорна 
страна задржава по 2 (два) примерка.  
 

  НАРУЧИЛАЦ 
 

М.П. ДОБАВЉАЧ  
-потпис- 

Проф. др Данијел Синани, 
продекан за финансије 

                                   , директор 
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VII  
 

 
 

И З Ј А В А 
 О ТРОШКОВИМА  ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 
 

Понуђач__________________________ (навести назив понуђача), у складу са чланом 
88. став 1. Закона, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 
табели: 
 
 
Ред. 
бр. 

Врста трошкова 
Износ трошка у динарима 

   
   
   
   
   
   

 
 

УКУПНО без ПДВ-а
 

 УКУПНО са ПДВ-ом  

 
 

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. 
 
 
Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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VIII  
 
 

   
У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________,  

                                                                    (навести назив и адресу понуђача) 
даје:  
 
 

И З Ј А В У  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

   
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду 

у поступку јавне набавке књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе за потребе 
Филозофског факултета у Београду, број 14/2015, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
   

 
 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
 

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
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IX 
 
 

И З Ј А В А 
 

о достављању менице за повраћај авансног плаћања  
за Партију 24 – Этногенез и археология и Партију 26 – Књиге страних издавача 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу, у тренутку 

закључења уговора, за Партију 24 – Этногенез и археология и Партију 26 – Књиге страних издавача, 

предати Наручиоцу безусловну и плативу на први позив меницу за повраћај авансног плаћања, у 

висини од 100% од укупне уговорене цене са ПДВ-ом, са роком важности до истека рока важности 

уговора. 

 
 
 

 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
   

 

 


