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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. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 1000/1-1 од 
11.05.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 1000/1-2 од 11.05.2016. 
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 4/2016 

 
 
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. 
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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 мале вредности број 4/2016 је 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. 
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 – Књиге страних издавача;  
Партија 23 – Књиге хрватских издавача;  
Партија 24 –Часописи страних издавача. 
 
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. 
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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 24.05.2016. 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 24.05.2016. 

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 и 23).   
Рок испоруке је највише 100 дана од дана учињеног захтева од стране овлашћеног 

лица Наручиоца (Партијe 22 и 24).  
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 
У случају утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, 

понуђач је дужан да отклони недостатке, односно испоручи ново добро 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 и 23, а за Партије 22 и 24 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 4/2016. 
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 4/2016, 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. 
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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.   

    
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%. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова, у складу 
са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
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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 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.  
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Понуђач је дужан да издаје више појединачних рачуна, односно фактура о 
извршеној испоруци књига, односно часописа и то за сваку библиотеку/кабинет за стране језике, 
посебан рачун, односно фактуру. У рачуну треба бити наведена библиотека одељења/кабинет за 
стране језике из спецификације наручиоца и само наслови књига, односно часописа који су 
испоручени тој библиотеци/кабинету за стране језике. 

 
  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 и 23).   
Рок испоруке је највише 100 дана од дана учињеног захтева од стране овлашћеног 

лица Наручиоца (Партијe 22 и 24).  
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 
У случају утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, 

понуђач је дужан да отклони недостатке, односно испоручи ново добро 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 и 23, а року од 70 дана од дана сачињавања Записника о рекламацији за Партије 22 и 24. 

                                          
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 два или више понуђача понуде исту укупну цену и исти рок испоруке, 
наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено 
обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем 
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, 
исти рок плаћања и исти рок испоруке. Овлашћени представници понуђача су дужни да пре жреба 
доставе овлашћења за учешће. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству 
овлашћених представника понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће 
извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. 
Комисија за јавну набавку ће о извлачењу путем жреба сачинити записник. Записник о извлачењу 
путем жреба ће потписати сви чланови Комисије и присутни овлашћени представници понуђача, 
који ће преузети примерак Записника. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац 
ће доставити Записник о извлачењу путем жреба. 
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Уколико се позвани понуђачи не одазову позиву Наручиоца и не присуствују 
жребу, Комисија ће поступак жреба спровети без присуства понуђача. 

 
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 – Књиге страних издавача; Партија 23 – Књиге хрватских издавача; Партија 
24 –Часописи страних издавача. 

 
15. Понуда са варијантама 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
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.  
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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.  
 
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. 
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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. 

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,  
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(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. 
 
26. Рок за закључење уговора 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је уговор додељен 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 4/2016, 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;  
15) Партија 15 – Друштвене науке 15;  
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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 – Књиге страних издавача;  
23) Партија 23 – Књиге хрватских издавача;  
24) Партија 24 –Часописи страних издавача. 

 
 

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  
                              
          

 
1. Рок испоруке је ________ дана (уписати број дана - највише 10 дана) од дана 

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 и 23).  

  
Рок испоруке је ________ дана (уписати број дана - највише 100 дана) од дана 

учињеног захтева од стране овлашћеног лица Наручиоца (Партијe 22 и 24).  
 
Наручилац задржава право да одступи од процењених количина из 

спецификација датих у обрасцу понуде. 
 
 

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

У случају утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, 
понуђач је дужан да отклони недостатке, односно испоручи ново добро 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 и 23, а за Партије 22 и 24 у року од 70 дана од дана сачињавања Записника о рекламацији. 

 
3. 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, односно часописа и то за сваку библиотеку/кабинет за стране језике, 
посебан рачун, односно фактуру. У рачуну треба бити наведена библиотека одељења/кабинет за 
стране језике из спецификације наручиоца и само наслови књига, односно часописа који су 
испоручени тој библиотеци/кабинету за стране језике. 

 
 

  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 ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ 

1. 

Ljiljana Blagojević, Itinereri: 
moderna i Mediteran: tragovima 
arhitekata Nikole Dobrovića i Milana 
Zlokovića  

978-86-519-
1903-2 

ком. 1 

  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ 

2. 

Радина Вучетић, Кока-кола 
социјализам: американизација 
југословенске популарне културе 
шездесетих година 20. века 

978-86-519-
1304-7 

ком 2 

  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 

3. 

Речник божaнстaвa и митских 
личности светa, Алексaндaр 
Босковић, Милaн Вукомaновић, 
Зорaн Јовaновић 

978-86-519-
1238-5 (SG) 

ком 1 

  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ФИЛОЗОФИЈУ 

4. 
Feliks Raveson, Paskalova filozofija 978-86-519-

1948-3 
 

ком 
 

2 
  

5. 
Herbert Hart, Ogledi iz jurisprudencije 
i filozofije 

978-86-519-
1901-8 

ком. 2 
  

УКУПНО:  

 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
   

 



Страна 25 од 78 
 

                 _________________________________________________________ 
Универзитет у Београду - Филозофски факултет 

   Јавна набавка мале вредности број 4/2016, 
 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 ИСТОРИЈУ 

1. 
Коста Николић, Мит о партизанском 
југословенству 

978-86-17-19170-
0 

ком 1   

2. 
Андреј Вујиновић, Светозар Радојчић – 
живот и дело 

978-86-17-19172-
4 

ком 1   

3. 
Војислав Шикопарија, Сећања српског 
официра 1900-1918 

978-86-17-18804-
5 

ком 1   

4. Ана Столић, Краљица Драга Обреновић 978-86-17-16133-
8 брош.) 

ком 2   

5. 
Данијела Стефановић, Снежана 
Ферјанчић, Зорица Недељковић, Историја 
за пети разред основне школе 

978-86-17-16873-
3 (broš.) 

ком 1   

6. 

Данијела Стефановић, Снежана 
Ферјанчић, Зорица Недељковић, 
Историјска читанка и радна свеска за пети 
разред основне школе 

978-86-17-16874-
0 (broš.) 

ком 1   

7. 
Марко Шуица, Снежана Кнежевић, 
Историјска читанка и радна свеска за 
шести разред основне школе 

978-86-17-18634-
8 (broš.) 

ком 1   

8. 
Драгомир Бонџић, Коста Николић, 
Историја за седми разред основне школе 

978-86-17-18696-
6 (broš.) 

ком 1   

9. 
Душан Батаковић, Историја за седми 
разред основне школе 

978-86-17-17520-
5 

ком 1   

10. 
Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић, 
Историја за осми разред основне школе 

978-86-17-17810-
7 (broš.) 

ком 1   

11. 
Коста Николић, Драгомир Бонџић, 
Историја за осми разред основне школе 

978-86-17-19258-
5 (broš.) 

ком 1   

12. 
Татјана Катић, Душан Илијин, Историја за 
први разред гимназије свих смерова 

978-86-17-18229-
6 ! (broš.) 

ком 1   

13. 
Катарина Митровић, Историја за други 
разред гимназије општег и друштвено-
језичког смера 

978-86-17-19388-
9 (broš.) 

ком 1   

14. 
Драгомир Бонџић, Коста Николић, 
Историја за трећи разред гимназије 
општег и друштвено-језичког смера 

978-86-17-18787-
1 

ком 1   
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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 

15. 

Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић, 
Историја за трећи разред гимназије 
природно математичког смера и четврти 
разред друштвено-језичког смера 

978-86-17-17861-
9 (broš.) 

ком 1   

16. 
Данило Шаренац, Историја за први разред 
трогодишњих стручних школа 

978-86-17-19044-
4 (broš.) 

ком 1   

17. 
Бранислав Божовић, Специјална полиција 
у Београду 1941-1944 

978-86-17-18852-
6 

ком 1   

18. 
Драган Богетић, Југословенско-амерички 
односи у време биполарног детанта 1972-
1975 

978-86-17-19214-
1 

ком 1   

19. 
Александар Растовић, Енглези и Балкан 
1837-1914 

978-86-17-18903-
5 

ком 1   

20. 
Миша Ђурковић, Милан Стојадиновић: 
политика у време глобалних ломова 

978-86-17-18436-
8 

ком 1   

21. 
Александар Растовић, Велика Британија и 
Косовски вилајет 1877-1912 

978-86-17-19213-
4 

ком 1   

22. 
Sećanja srpskog oficira : (1900-1918)  
Vojislav Šikoparija 

978-86-17-18804-
5 (karton) 

ком 1   

БИБЛИОТЕКА ЗА ОДЕЉЕЊА ПСИХОЛОГИЈУ 

23. 
Agresivnost i nasilje u sportu / Ljubica 
Bačanac 

978-86-17-19212-
7 

ком 1   

24. 
Kognitivna psihologija, 3. izd. / Aleksandar 
Kostić 

978-86-17-18621-
8 

ком 1   

БИБЛИОТЕКА ЗА ОДЕЉЕЊА СОЦИОЛОГИЈУ 

25. 
Историја социолошке мисли у земљама 
Централне и Источне Европе, Зинаида Т. 
Голенкова 

978-86-17-18907-
3 

ком 1   

26. Теорије културе, Ђуро Шушњић 978-86-17-19148-
9  

ком 1   

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
и
н
а 

Јединична 
цена, без 
ПДВ-а 

Укупно, без 
ПДВ-а  
(5х6) 

1 2 3 4 5 6  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ  

1. 
Medijacija : principi, proces, primena / 

Tamara Džamonja Ignjatović 
978-86-89377-

08-8 
ком 2  

 

2. REVISK - manipulativni deo, slagalice  ком 1   

3. 
PSIHOLOGIJA POLITIČKIH 

LIDERA / Lazar Marićević 
978-86-89377-

20-0 
kom. 1  

 

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
и
н
а 

Јединична цена, 
без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 

1. 
Социологија технике, Радош 
Радивојевић 

978-86-7892-683-9 
ком 1 

 

УКУПНО:

 
 

  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
и
н
а 

Јединична 
цена, 

 без ПДВ-а 

Укупно, 
без ПДВ-а 

(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 

ЦЕНТАР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ 

1. 
Милица Вујанић и др. Речник 
српскога језика, 2011 

978-86-7946-004-2 ком. 
1 

  

2. 

Митар Пешикан, Јован 
Јерковић, Мато Пижурица, 
Правопис српскога језика, 
издање 2010. или касније 

978-86-7946-105-6 ком. 

1 

  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 

3. 
 Стaње у зaтворимa, Џон 
Хaуaрд 

978-86-7630-602-2 ком 1   

4. Грaнице пaтње, Нилс Кристи 978-86-7630-605-3 ком 1   

5. 
Глобална економија и њени 
економски системи, Пол, Р. 
Грегори, Роберт, С. Стјуарт 

978-86-403-1456-5 ком 
2 

  

6. 
Ekonomija javnog sektora, 
Joseph E. Stiglitz 

978-86-403-1291-2   ком 
1 

  

7. 
Javne finansije, H.S. Rosen, T. 
Gayner 

978-86-403-1019-2 kom. 
1 

  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ФИЛОЗОФИЈУ 

8. 
Koplston, F., Istorija filozofije, 
od francuskog prosvetiteljstva 
do Kanta 

 
978-86-7346-945-4 

 
ком 

 
5 

  

9. 
Kristof Dreser, Logika u 
odnevnom životu 

 
978-86-521-1933-2 

 
ком 

2   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ  
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Ред. 
бр. 

Наслов и аутор ISBN Је
д.

 
м
ер
е 

К
ол
и
ч
и
н
а 

Јединична 
цена, 

 без ПДВ-а 

Укупно, 
без ПДВ-а 

(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 

10. 
Psihijatrija razvojnog doba / 
urednici Svetomir Bojanin, 
Smiljka Popović Deušić 

978-86-82277-62-0 ком 
1 

  

11. Leksikon obrazovnih termina 978-86-7849-202-0 ком 1   

12. 

Adolescenti sa ostecenjem vida 
u susretu sa razvojnim i 
dodatnim izazovima / Dragana 
Stanimirovic 

978-86-6203-08-01 ком. 

1 

  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ 

13. 
Наталија Обреновић, Ружа и 
трње 

978-86-521-1980-6 ком. 1   

УКУПНО:  

 
 

  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-а 

Укупно без 
ПДВ -а 

(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПЕДАГОГИЈУ И АНДРАГОГИЈУ 

1. 
Vilig, Karla: Kvalitativna 
istraživanja u psihologiji 

978-86-7102-
516-4 

ком 
 

2 
  

2. 
Brofi, Džere: Kako motivisati 
učenike da uče 

978-86-7102-
507-2 

ком 
1 

  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ 

3. 
Šeron Makdonald, Vodič kroz 
muzejske studije 

978-86-7102-
469-3 

ком 
3 

  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ 

4. 
Kako motivisati učenike da uče 
/ Džere Brofi 

978-86-7102-
507-2 

ком 
1 

  

5. 
KVALITATIVNA 
ISTRAŽIVANJA U 
PSIHOLOGIJI / Karla Vilig 

978-86-7102-
516-4 
 

ком 
2 

  

6. 
Ljubomora / Piter Tuhi 978-86-7102-

491-4 
ком 

1 
  

7. 
Dostojanstvo / Majkl Rozen 978-86-7102-

488-4 
ком 

1 
  

УКУПНО:  

 
 

  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 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ 

1. 
 
SAN I TUMAČENJE SNOVA / Jung 
 

 
978-86-86653-43-7 

 
ком. 

 
1 

 

 
 

  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 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 

1. 
Теорија комуникативног деловања, 
Јирген Хабермас 

978-86-6263-
104-6  
 

ком 1  

 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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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-а 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ 

1.  Оливер Јанц, 14. Велики рат 
978-86-515-
0911-0 

ком 1  

2.  
Видоје Голубовић, Новица 
Пешић, Предраг Павловић, 
Милунка Савић 

978-86-515-
1045-1 

ком 1  

3.  
Милош Казимировић, Ханс 
Хаутман, Крвав траг Великог 
рата 

978-86-515-
1056-7 

ком  1     

4.  
Милан Живановић, Пуковник 
Апис 

   978-86-515-
0919-6   

ком   1    

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 

5.  
Црна књига : цензура у Србији 
1945-2015,  Марко Лопушина 

978-86-815-
0995-0 

Ком. 1  

ЦЕНТАР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ 

6.  
Иван Клајн, Милан Шипка, 
Велики речник страних речи и 
израза 6. издање 

978-86-515-
0717-8 

ком. 1  

УКУПНО:  
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
   

 



Страна 35 од 78 
 

                 _________________________________________________________ 
Универзитет у Београду - Филозофски факултет 

   Јавна набавка мале вредности број 4/2016, 
 набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе  

за потребе Филозофског факултета у Београду 
 

 

 
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-а 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА   ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ 

1. 
Милка Чанак-Медић, Даница 
Поповић и Драган Војводић, 
Манастир Жича 

978-86-6299-009-9 ком. 1  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ  

2. 
Džon Mejnard Kejns, Ekonomske 
posledice mira 

978-86-6391-033-1 
(broš.) 

ком. 1  

3. 
Misija između dvora i prašume, 
izabrana dela oca Antonija Viejre 

978-86-6391-033-1 
(broš.) 

ком. 1  

4. 
Lisjen Fevr, Ljubav sveta, ljubav 
profana 

978-86-6391-006-5 
(broš.) 

ком. 1  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ 

5. O tajni i tajnom društvu / Georg Zimel 978-86-6391-035-5 ком. 1  

6. 
Biti humanistički psihoterapeut / Serž i 
An Žinžer 

978-86-6423-014-8 ком. 1  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ЕТНОЛОГИЈУ И АНТРОПОЛОГИЈУ 

7. 
Društvo i znanje: sociološka 
hrestomatija, priredili D. Marinković i 
D. Ristić 

9788663910249 ком 1  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 

8. 
  Нaцрт зa социологију идеологије, 
Д. Мaринковић, Д. Ристић 

978-86-86689-87-0 ком 1  

9. 
Село у социолошком огледалу, 
Срђан Шљукић, Дејан Јанковић 

978-86-6391-027-0 ком 1  

10. 
 Верска служба у Војсци Србије : 
утицај на операције копнене војске , 
Стевица С. Карапанџин.  

978-86-335-481-2  
 

ком 1  
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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 

11. 
Антрополог као писац, Клифорд 

Герц 
978-86-7562-082-2 ком 1  

12. 
Крaткa историјa корупције, К. А. 
Бриоски 

978-86-86313-04-1 ком 1  

13. 

Хладни рат у култури : ЦИА у 
свету уметности и 
књижевности, Франсис Стонор 
Саундерс 

978-86-6047-118-7 ком. 1  

14. 
О неурачунљивости, Милана 
Љубичић 

978-86-6047-181-1 ком. 1  

УКУПНО:  

 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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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 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 

1. 
 Методика наставе 
социологије, Ивковић 

978-86-7379-
191-3 

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. 
 
 

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. 
Радош Љушић, Српска 
државност 19. века 

978-86-379-
1028-2 (karton) 

ком. 2   

 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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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 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ 

1. 
Uvod u klinicku psihopatologiju / 

Marko Munjiza 
978-86-7222-090-2 ком. 1 

 

 
 
 

  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 ПСИХОЛОГИЈУ 

1. 
Ogled iz filozofske psihologije / 
Leon Kojen 

978-86-7558-709-5 ком. 1  

 
 
 

  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. 
 
 

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.  
Dž. Dž. Mejer, Svet se ruši: povest 
o Velikom ratu 

978-86-6309-054-5 ком. 1 
 

2.  
Радош Љушић, Српска 
државност 19. века 

978-86-379-1028-2 
(karton) 

ком. 1 
 

3.  
Момчило Исић, Сељаштво у 
Србији 1918-1941, књ. 3 

978-86-6309-089-7 ком. 1 
 

4.  

Ћоровићеви сусрети: 
Међународни научни скуп 
историчара: Босна и Херцеговина 
у Првом светском рату 

978-86-6309-102-3 ком 1 

 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ 

5.  
ISPOVESTI JEDNE 
PSIHOTERAPEUTKINJE / 
Tatjana Milivojević 

978-86-6309-015-6 ком. 1 
 

УКУПНО:  

 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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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 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ 

1. 
Darovi nasih rodjaka, 4 / Vladeta 
Jerotić 
 

86-7588-010-3 ком. 1  

2. 
Darovi nasih rodjaka, 5 / Vladeta 
Jerotić 

978-86-7588-
216-9 

ком. 1  

УКУПНО: 
 
 
 

  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 

Укупно без 
ПДВ-а  
(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ  

1. 
Милош Јагодић, Србија и стара 
Србија 1839 – 1868. Наслеђе на 
југу 

978-86-85957-74-1 ком. 2   

2. 
Радош Љушић, Хроника 
подгорског села Исток. Део 2, 
Време суровости 

978-86-88341-17-2 

 

ком. 1   

3. 
Љубомир Дурковић Јакшић, 
Пљевља и манастир Света 
Тројица, приредио Миле Станић 

978-86-7295-028-1 
(картон) 

ком. 1   

4. 
Dragan Markovina, Jugoslavenstvo 
poslije svega 

978-86-84149-91-8 
(broš.) 

ком. 1   

5. 
Bronislav Geremek, Istorija 
siromaštva: beda i milosrđe u 
Evropi 

978-86-6435-007-5 
(broš.) 

ком. 1   

6. 
Сузана Рајић, Александар 
Обреновић: владар на прелазу 
векова, сукобљени светови 

978-86-379-1151-7 
(karton) 

ком. 2   

7. 
Luna Feliks, Kratka istorija 
Argentinaca 

978-86-6263-108-4 ком 1   

8. Hans Beltung, Slika i kult 978-86-6263-054-4 ком 1   

9. 
Čedomir Popov: Život i istorija. 
Bibliografija 

978-86-6263-083-4 ком 1   

УКУПНО:  
 

  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 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ  

1. 
Новак Јовановић, Увреда, бес 
и крв: српска штампа и Мајски 
преврат 

978-86-07-
02073-7 (broš.) 

ком. 1  

 
 

 
  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

 М.П. - потпис - 
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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 

Укупно, 
 без ПДВ-а  

(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ 

1. 
Dubravka Stojanović, Rađanje 
globalnog sveta 1880-2015 

978-86-
83227-30-3 

ком    2   

2. 
Nebojša Popov, Kako smo dospeli 
dovde: sećanja (1939-2015) 

978-86-
917141-8-5 

ком    1   

3. 
Александар Животић, 
Југословенско-совјетске војне 
супротности (1947-1957) 

-86-523-
0177-5 

ком    1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 

4. 
Тиранија избора, Анета Салецл 978-86-523-

0107-2 
ком. 1   

5. 
Сусрет са стварношћу, 
Драгољуб Мићуновић  
 

978-86-523-
0175-1  
 

ком. 1   

6. 
Мобинг, Јелена Тодосијевић  978-86-523-

0049-5
ком. 1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА   ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ 

7. 
Лазар Трифуновић, Српско 
сликарство 1900-1950 

978-86-379-
1248-4 

ком. 1   

8. 

Zlata Vuksanović-Macura, San 
ogradu: Međunarodni konkurs za 
urbanističko uređenje Beograda 
1921-1922 

978-86-
6389-017-6 

ком 1   

9. 
Mihailo Čanak, Svi moji stanovi 978-86-

6389-013-8 
ком 1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ЕТНОЛОГИЈУ И АНТРОПОЛОГИЈУ  

10. 
Demontaža naroda / S. G. Kara-
Murza 

9788684497
484 

ком 1   
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Ред. 
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Наслов и аутор ISBN Је
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м
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е 

К
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и
ч
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ПДВ-а 
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 без ПДВ-а  

(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 

11. 
Razbijanje čarolije : religija kao 
prirodna pojava / D. K. Denet 

9788680328
010 

ком 1   

12. 
Bruno Latur / А. Petrov 9788663890

275 
ком. 1   

УКУПНО:  

 
 

  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 

Укупно без 
ПДВ-а  
(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА КЛАСИЧНЕ НАУКЕ  

1. 
Studium: латински на 
Универзитету; В. Недељковић; 
2016  

978-86-7466-
597-8 

ком. 2  
 

 
 
 

  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 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 

1. 
Понaшaње потрошaчa,  Barry J. 

Babin, Eric G. Harris 
978-86-7478-135-7 ком 1  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ 

2. 
Marketing menadžment / Philip 
Kotler & Kevin Lane Keller 

978-8674780138 ком. 1  

УКУПНО:  

 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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ПАРТИЈА 22 – 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 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПЕДАГОГИЈУ И АНДРАГОГИЈУ 

1. 

Bloch, Marianne, Blue Swadener, 
Beth(ed.):Reconceptualizing early 
childhood care and education: 
Critical questions, new imaginaries 
and social activism  

978-1-4331-2365-8 

ком. 1 

 

2. 

Cannella, Gaile Sloan: 
Deconstructing early childhood 
education: social justice and 
revolution 

13: 978-0820434520 
10: 0820434523 

ком. 1 

 

3. 
Steinberg, Shirley(ed.): Critical 
qualitative research reader 

13: 978-1433106880 
10: 1433106884 

ком. 1 
 

4. 

Marg Sellers (2013) Young 
Children Becoming Curriculum: 
Deleuze, Te Whariki and curricular 
understandings 

13:978-0415536110 
10:0415536111 

ком. 1 

 

5. 

Veronica Pacini-Ketchabaw and 
Fikile Nxumalo (2015) Journeys: 
Reconceptualizing Early Childhood 
Practices through Pedagogical 
Narration  

10:1442609427 
13:978-1442609426 

ком. 1 

 

6. 

Peter Gray (2015) Free to Learn: 
Why Unleashing the Instinct to 
Play Will Make Our Children 
Happier, More Self-Reliant, and 
Better Students for Life 

10-0465084990 
13-978-0465084999 

ком. 1 
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Ред. 
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д.

 
м
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е 

К
ол
и
ч
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Јединична цена без 
ПДВ-а 
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7. 

Erika Christakis (2016). The 
Importance of Being Little: What 
Preschoolers Really Need from 
Grownups 

10:0525429077 
13:978-0525429074 

ком. 1 

 

8. 

Ann Lewin-Benham  (2011). 
Twelve Best Practices for Early 
Childhood Education: Integrating 
Reggio and Other Inspired 
Approaches 

10:0807752320 
13:978-0807752326 

ком. 1 

 

9. 

Alecia Youngblood Jackson, Lisa 
A Mazzei (2012) Thinking with 
Theory in Qualitative Research: 
Viewing Data Across Multiple 
Perspectives 1st Edition, Routledge 

SBN-13: 978-
0415781008,  
ISBN-10: 
0415781000 ком. 1 

 

10. 

Affrica Taylor, (2013) 
Reconfiguring the Natures of 
Childhood (Contesting Early 
Childhood),  Routledge 

ISBN-13: 978-
0415687720,  
ISBN-10: 
0415687721 

ком. 1 

 

11. 

Linda Miller, Linda Pound (2010) 
Theories and Approaches to 
Learning in the Early Years, SAGE 

ISBN-13: 978-
1849205788,  
ISBN-10: 
1849205787 

ком. 1 

 

12. 
Denzin, N. K. and Lincoln, Y. S. 
(2008). Strategies of Qualitative 
Inquiry, Thousand Oaks, CA: Sage 

ISBN 1412957567 
ISBN 978-
1412957564 

ком. 1 
 

13. 

 
Contemporary Viewpoints on 
Teaching Adults Effectively: New 
Directions for Adult and 
Continuing Education, Number 
93 by Jovita M. Ross-Gordon, 
Jossey Bass 

ISBN-
10: 0787962295 

ISBN-
13: 978-0787962296 

 
ком. 1 
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Ред. 
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м
ер
е 

К
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и
ч

. 

Јединична цена без 
ПДВ-а 
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14. 

Hoare, C. (Ed.). (2011). The 
Oxford handbook of reciprocal 
adult development and learning 
(2nd ed.). Oxford: Oxford 
University Press. 

ISBN-
10: 0199736308 

ISBN-
13: 978-0199736300 
 

ком. 1 

 

15. 

Sinnott, J. (1998). The development 
of logic in adulthood: Postformal 
thought and its applications. 
Springer Science & Business 
Media. 

ISBN-
10: 0306457237 

ISBN-
13: 978-0306457234 
 

ком. 1 

 

16. 

Unobtrusive Methods in Social 
Research, Lee, R.M. (2000), 
Buckingham: Open University 
Press 

ISBN 0335200516, 
ISBN 
9780335200511 

ком. 1 

 

17. 

Max Weber: Collected 
Methodological Writings 

ISBN-
10: 1138019674 

ISBN-13: 978-
1138019676 

ком. 1 

 

18. 

Unobtrusive Measures (Sage 
Classics) Revised Edition 

ISBN-
10: 0761920129 

ISBN-
13: 978-0761920120 
 

ком. 1 

 

19. 
 

Duffy, M.,Sperry, L.: Overcoming 
mobbing, Oxford university press 

ISBN-10: 
0199929556 
ISBN-13:978-
0199929559 

ком. 1 

 

20. 

Carliner, Saul: Training design 
basics, 
Association for talent development 

ISBN-10: 
1562869256 
ISBN-13:978-
156286925 

ком. 1 

 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА КЛАСИЧНЕ НАУКЕ 

21. 
The New Cambridqe History of the 
Bible: from the Biginnings to 600; 
Camridqe UP, 2013 

978521859387 
ком. 1 

 

22. 
The Colloquia of the 
Hermeneumata Pseudodostheana. 
Vol.II; Dickey (ed); 2015 

978521859387 
ком. 1 
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23. 
La Grammaire de Denyste Thrace; 
J.Lallot; (2e edition) 2003 

9782271055910 
ком. 1 

 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ЕТНОЛОГИЈУ И АНТРОПОЛОГИЈУ 

24. 
Fashion Theory: An Introduction / 
M. Barnard. Routledge, London. 
2014 

9780415496216 
ком. 1 

 

25. 

The Oxford Handbook of Material 
Culture Studies / D. Hicks, M. 
Beaudry (eds.), Oxford University 
Press, 2010. 

9780199218714 

ком. 1 

 

26. 

Shaolin Monastery: History, 
Religion and the Chinese 
Martial Arts / M. Shahar, Hawaii 
Press, 2008 

9780824833497 

ком. 1 

 

27. 

Ordinary ethics in China. LSE 
monographs on social anthropology 
/C.Stafford ed., Bloomsbury 
Academic, London, 2013 

9780857854605 

ком. 1 

 

28. 

Governing Educational Desire: 
Culture,Politics,and Schooling in 
China / А. Kipnis, University of 
Chicago Press, 2011 

9780226437552 

ком. 1 

 

29. 

The SAGE Handbook of the 
Philosophy of Social Sciences / J. 
P. Zamora Bonilla, Sage 
Handbooks 

9781847874009 

ком. 1 

 

30. 
Faces of Fear: Encounters with the 
Creators of Modern Horror/ D. E. 
Winter, Tor, 1990 

9780330312462 
ком. 1 

 

31. 
Reading the Maya Glyphs / Coe, 
Michael D. and Mark Van Stone 
(2nd ed. 2005) 

9780500285534 
ком. 1 

 

32. 

The Order of Days: Unlocking the 
Secrets of the Ancient Maya / D. 
Stuart, Harmony Books.  

9780385527262 

ком. 1 

 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ 

33. 
Karen Rosa, Frederic Leighton: 
Death, Mortality, Resurrection 

1472414357 
ком. 1 
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34. 
 Fae Brauer (Ed.), The Art of 
Evolution: Darwin, Darwinisms, 
and Visual Culture 

101584657758 
ком. 1 

 

35. 

Kristin Marek, Martin Schulz, 
Kanon Kunstgeschichte 3. 
Einführung in Werke, Methoden 
und Epochen. Moderne 

103770554647 

ком. 1 

 

36. 
Anne Eriksen, From Antiquities to 
Heritage: Transformations of 
Cultural Memory 

9781782382980 
ком. 1 

 

37. 
Samuel Quiccheberg, The First 
Treatise on Museums: Samuel 
Quiccheberg’s Inscriptiones 1565 

9781606061497 
ком. 1 

 

38. 

Astrid Swenson, The Rise of 
Heritage: Preserving the Past in 
France, Germany and England, 
1789-1914 

9781107595583 

ком. 1 

 

39. 

Carole Paul, The First Modern 
Museums of Art: The Birth of an 
Institution in 18th and Early 19th 
Century Europe 

9781606061206 

ком 1 

 

40. 

Deborah Howard and Laura 
Moretti (Eds.), The Music Room in 
Early Modern France and Italy. 
Sound, Space and Object  

9780197265055 

ком. 1 

 

41. 
Peter Burke, The Art of 
Conversation 

9780745612881 
ком. 1 

 

42. 
Morris Eaves (Ed.), The Cambridge 
Companion to William Blake  

9780521786775 
ком. 1 

 

43. 
Richard R. Brettell, Modern Art 
1851-1929: Capitalism and 
Representation 

978-0192842206 
ком. 1 

 

44. 
Edward Lucie-Smith, Movements 
in Art since 1945 

9780500203446 
ком. 1 

 

45. 
Bradford Collins, Pop Art: The 
Independent Group to Neo Pop 
1951-1990 

9780714862439 
ком. 1 

 

46. Rudolf E. Kuenzli (ed.), Dada 9780714869407 ком. 1  

47. Mary Tomkins Lewis, Cezanne 9780714835150 ком. 1  
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48. 

S. Bogevska-Capuano, Les églises 
rupestres de la région des lacs 
d’Ohrid et de Prespa, milieu du 
XIIIe - milieu de XVIe siècle 

9782503546476 
ком. 1 

 

49. 

Ν. Τουτός et Γ. Φουστέρης, 
Εὑρετήριον τῆς Μνημειακῆς 
Ζωγραφικῆς τοῦ Ἁγίου Ὄρους 10 
ος -17 ος αἰώνας 

9789604041732 
ком. 1 

 

50. 

A.С. Преображенский, 
Ктиторские портреты 
средневековой Руси XI - начало 
XVI века 

9785944313218 
 ком 1 

 

51. 
Alexander Tzonis and Alcestis P. 
Rodi, Greece: Modern 
Architectures in History 

9781861893796 
 ком. 1 

 

52. 
Sibel Bozdogan, Esra Akcan, 
Turkey Modern Architectures in 
History 

9781861898784 
 ком. 1 

 

53. 
Diane Ghirardo, Italy Modern 
Architectures in History 

9781861898647 ком. 1 
 

54. 
Giulio Carlo Argan and Bruno 
Contardi, Michelangelo 

9781780750057 ком. 1 
 

55. 
Mary Roberts, Istanbul Exchanges: 
Ottomans, Orientalists, and 
Nineteenth-Century Visual Culture 

9780520280533 
ком. 1 

 

56. 
Anna Contadini (Ed.), The 
Renaissance and the Ottoman 
World 

9781472409911 
ком. 1 

 

57. 

Wendy M. K. Shaw, Ottoman 
Painting: Reflections of Western 
Art from the Ottoman Empire to the 
Turkish Republic 

9781848852884  
ком. 1 

 

58. 

Maria Couroucli and 
TchavdarMarinov (Eds.), Balkan 
Heritages: Negotiating History and 
Culture 

9781472467249 
ком. 1 

 

59. 

Beat Brenk, The Apse, the Image 
and the Icon: An Historical 
Perspective of the Apse as a Space 
for Images 

9783895007033 
ком. 1 
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60. 
Jaroslav Folda and Lucy J. 
Wrapson, Byzantine Art and Italian 
Panel Painting 

9781107010239 
ком. 1 

 

61. 
William Tronzo, The Cultures of 
His Kingdom: Roger II and the 
Cappella Palatina in Palermo 

9780691025803 
ком. 1 

 

62. 
Katherine M. D. Dunbabin, 
Mosaics of the Greek and Roman 
World 

9780521002301 
ком. 1 

 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ 

63. 

Lajos Racz, The Steppe to Europe: 
An Environmental History of 
Hungary in the Traditional Age, 
White Horse Press 2013 

ISBN-13:  978-
1874267766 ISBN-
10:  1874267766 

ком. 1 

 

64. 

Marsigli tábornok térképei -Le 
mappe del generale Marsigli 
(számozott) Kisari Balla György 
Szerz?i Kiadás, 2005 

9634607616 

ком. 1 

 

65. 

By Royal Command: The Official 
Life and Personal Reminiscences of 
Colonel Curtis Pi Ehu Iaukea at the 
Court of Hawaii's Rulers 
by Curtis Pi Ehu Iaukea 
(Paperback) Publisher: Hui Hanai, 
1988. 

ISBN-10: 
0961673850 
ISBN-13: 978-
0961673857 

ком 1 

 

66. 
L'Annee epigraphique 2011 
Presses Universitaires de France 

9782130617839 
ком 1 

 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ФИЛОЗОФИЈУ 

67. 
Alain Besancon, Problemes 
religieux contemporains 

978-28-770-6899-4  
ком. 

 
1 

 

68. 

Franz von Kutchera , Platons 
Philosophie 1-3. 
Gesamtausgabe 

 

10: 3897852772 
13: 978-3897852778 
 

 
 

ком. 

 
 

1 

 

69. 
Arnaud Pelletier (Editor), Leibniz 
and the Aspects of Reality 

10: 3515111700 
13: 978-3515111706 ком. 1 
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70. 
Andre Santos Campos (Author, 
Editor), Spinoza: Basic Concepts 

10: 1845407911 
13: 978-1845407919 ком. 1 

 

71. 
Nicolai Hartmann, Possibility and 
Actuality 

10: 3110246678 
 
13: 978-3110246674 

ком. 1 
 

72. 
Georg Scherer , Das Problem des 
Todes in der Philosophie 

 
978-3534074822 

 
ком. 

 
1 

 

73. 

Stephen Engstrom, Jennifer 
Whiting (Editors): Aristotle, Kant, 
and the Stoics: Rethinking 
Happiness and Duty 

13: 978-0521624978 
10: 0521624975 

ком 1 

 

74. 
Kai Nielsen and 
D.Z.Phillips, Wittgensteinian 
Fideism? 

978-0334040057 
ком 1 

 

75. 

Christopher C. Leary and Lars 
Kristiansen - A Friendly 
Introduction to Mathematical 
Logic  

10: 1942341075, 13: 
978-1942341079 

ком 1 

 

76. 

Siegfried Wenzel, The Sin of Sloth: 
Acedia in Medieval Thought 
and Literature  

 

978-0807836835 

ком. 1 

 

77. 
Heidegger Studies Vol. 31 za 2015. 
god. Izdavac Duncker&humblodt 
Berlin 

978-3-428-14712-0 
ком. 1 

 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ 

78. 

Emotion and decision making 
explained 1st Edition / Edmund T. 
Rolls 

978-0199659890 

 ком. 1 

 

79. 
Experiencing Art / Arthur 
Shimamura 

978-0190239077 
ком. 1 

 

80. 

Learning: A Behavioral, Cognitive, 
and Evolutionary Synthesis / 
Frieman 

978-1483359236 

ком. 1 

 

81. How Vision Works 978-0199921416 ком. 1  
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82. 
Visual perception from a computer 
graphics perspective 

9781568814650 
 

ком. 1 
 

83. 
The Americanization of Narcissism 
/  
Elizabeth Lunbeck 

978-0674724860 
 ком. 1 

 

84. 
The Politics of Authenticity /  
Marshall Berman 

978-1844674404 
 

ком. 1 
 

85. 
The R Book 2nd Edition / Michael 
J. Crawley 

978-0470973929 
 

ком. 1 
 

86. 
Doing Bayesian Data Analysis, 
Second Edition: A Tutorial with R, 
JAGS, and Stan / John Kruschke 

978-0124058880 
ком. 1 

 

87. 
Introduction to Bayesian Statistics, 
2nd Edition / William M. Bolstad 

978-0470141151 
 

ком. 1 
 

88. 
Teacher Beliefs and Classroom 
Performance / James Raths 

978-1-59311-068-0 
ком. 1 

 

89. 
Handbook of Educational 
Psychology /  Lyn Corno, Eric M. 
Anderman 

978-0415894821 
ком. 1 

 

90. 

Three Approaches to 
Psychotherapy With a Female 
Client: The Next Generation 
(DVD) 

978-1-4338-1029-9 

 ком. 1 

 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 

91. 
Human Resource Management, 
Plus MyManagementLab with 
Pearson Etext, Gary Dessler,  

9780273766124 
ком. 1  

92. 

Human Resource Management with 
My Management Lab,  R.Wayne 
Mondy, 

9780273753070 

ком. 1  

93. 

Social Class in the 21st Century,  
Mike Savage 

ISBN-10: 
0241004225  
ISBN-13:978-
0241004227 

ком. 1  

94. 
The Origin of Capitalism: A Longer 
View, Ellen Meiksins Wood  

9781859843925 
ком. 1  
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95. 
The Making of Global Capitalism: 
The Political Economy of American 
Empire, Sam Gindin, Leo Panitch 

9781781681367 
ком. 1  

96. 

Creating a Learning Society: A 
New Approach to Growth, 
Development, and Social Progress, 
Joseph, E. Stiglitz 

9780231175494 

 
ком. 1  

КАБИНЕТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ 

97. 

Biressi, A. (2013) Class and 
Contemporary British Culture. 

ISBN-10: 
0230240569 
ISBN-13:  
978-0230240568 

ком. 1 

 

98. 

Savage, M. (2015) Social Class in 
the 21st Century. Pelican. Mass 
Market Paperback 

ISBN-10: 
0241004225 
ISBN-13:  
978-0241004227 

ком. 1 

 

99. 

King, A. (2015) Who Governs 
Britain? Pelican. Mass Market 
Paperback 

ISBN-10: 
0141980656 

ISBN-13:  
978-0141980652 

ком. 1 

 

100. 

Jones, O. (2012) Chavs: The 
Demonization of the Working 
Class. 2nd revised edition. Verso 

ISBN-10: 
1844678644 

ISBN-13:  
978-1844678648 

ком. 1 

 

101. 

Higgins, C. (2015) This New 
Noise: The Extraordinary Birth 
and Troubled Life of the BBC. 
Guardian Faber Publishing 

ISBN-10: 
1783350725 

ISBN-13:  
978-1783350728 

ком. 1 
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102. 

Katja Friedrich,Friederike Siller,A
lbert Treber(Hrsg.) (2015): „Smart 
und mobil. Digitale 
Kommunikation als 
Herausforderung für Bildung, 
Pädagogik und Politik“. 
Schriftenreihe Schriften zur 
Medienpädagogik.Band 49, 
Kopaed, München 

ISBN:  

978-3-86736-349-5 

 ком. 

1  

103. 
Paul Dummett/Jon Hird: Oxford 
EAP Pre-Intermediate/B1 
Student's Book and DVD . OUP. 

 ISBN:  
978-0-19-400207-3 ком. 

1  

104. 

Edward de Chazal (2014): English 
for Academic Purposes: A 
comprehensive overview of EAP 
and how it is best taught and learnt 
in a variety of 
academic contexts (Oxford 
Handbooks for Language 
Teachers), OUP 

ISBN-10: 
0194423719 
ISBN-13:  
978-0194423717 ком. 

1  

105. 
Adrian Wallwork (2013). English 
for Academic Research: 
Vocabulary Exercises, Springer 

ISBN:  
978-1-4614-4267-7 ком. 

1  

БИБЛИОТЕКА ЗА АРХЕОЛОГИЈУ 

106. 

Christopher Gosden, Sally 
Crawford, Katharina 
Ulmschneider (Eds.)  
Celtic Art in Europe: Making 
Connections, Oxbow Books 2014 

9781782976554 
 

ком. 1  

107. 

Karina Grömer, Frances 
Pritchard (Eds.)  
Aspects of the Design, Production 
and Use of Textiles and Clothing 
from the Bronze Age to the Early 
Modern Era, Archaeolingua 2015 

978-963-9911-67-3 ком. 1  
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108. 

Gábor Ilon  
The Golden Treasure from Szent 
Vid in Velem. The Costume of a 
High-Ranking Lady of the Late 
Bronze Age in the Light of New 
Studies, Archaeolingua 2015 

978-963-9911-71-0 ком. 1  

109. 
Ezra B. W. Zubrow  
Demographic Anthropology: 
Quantitative Approaches   

978-1934691281 ком. 1  

110. 
Alfred Bammesberger, Theo 
Vennemann 
Languages in prehistoric Europe 

978-3825314491 ком. 1  

111. 

R. E. Taylor and Ofer Bar-Yosef  
Radiocarbon Dating: An 
Archaeological Perspective. 
(Second Edition) 

978-0124336636 ком. 1  

112. 

Gabriel Wurzer, Kerstin 
Kowarik and Hans Reschreiter  
Agent-based Modeling and 
Simulation in Archaeology 

978-3319000077 
 

ком. 1  

113. 

JohannesMüller,Knut Rassmann, 
Mykhailo Videiko (Eds.)  
Mykhailo Trypillia Mega-Sites and 
European Prehistory: 4100-3400 
BCE                

978-1910526026 
 

ком. 1  

114. 

R.D. Guthrie 
The Nature of Paleolithic Art. 
Chicago: Univ. of Chicago Press, 
2005 

978-0226311265 ком. 1  

УКУПНО:  

 
  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

 М.П. - потпис - 
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ПАРТИЈА 23 –  Књиге хрватских 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  
(6 х 7) 

1 2 3 4 5 6 7 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА КЛАСИЧНЕ НАУКЕ 

1. 
Rečnik stilskih figura; Krešimir 
Bagić; Školska knjiga, 2012 

978-953-0-
40043-6 

ком. 2   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ЕТНОЛОГИЈУ И АНТРОПОЛОГИЈУ 

2. 
Antropologija kao kritika kulture / 
M. M. J. Fischer, G. E. Marcus, 
Zagreb: Breza 

978953703603
0 

ком. 
1 

  

3. 
Dug- prvih 5000 godina / D. 
Graeber, Zagreb: Fraktura, 2013 

978953266485
0 

ком. 
1 

  

4. 

Narodnjaci i turbofolk u Hrvatskoj: 
zasto ih (ne) volimo? / A. Gotthardi 
Pavlovsky, Zagreb: Naklada Ljevak 
d.o.o 

978953303770
7 

ком. 

1 

  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ФИЛОЗОФИЈУ 

5. 
William G. Lycan, Filozofija 
jezika: Suvremen uvod 

978-953-7823-
04-7 

ком.  
1 

  

6. 
Michael J. Loux, Metafizika: 
Suvremen uvod 

978-953-6682-
89-8 

ком.  
1 

  

7. 
George Berkeley, O gibanju 978-953-

96165-8-1 
ком.  

2 
  

8. 
Richard M. Hare, Jezik morala 978-953-6682-

08-7 
ком. 

2 
  

9. 
Davor Pecnjak, Aspekti osobnog 
identiteta 

978-953-6682-
61-3 

ком. 
2 

  

10. 
Brian Davis, Uvod u filozofiju 
religije  

978-953-
96165-6-5 

ком. 
2 

  

11. 
Susan Hack, Filozofija logike 978-953-6682-

56-7 
ком. 

1 
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д.

 
м
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е 

К
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и
ч
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ПДВ-а  
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1 2 3 4 5 6 7 

12. 
Anthony O'Hear: Uvod u filozofiju 
znanosti  

978-953-6682-
65-2 

ком 
1 

  

13. 
David McNaughton, Moralni 
pogled: uvod u etiku 

978-953-6682-
88-1 

 
ком 

 
1 

  

14. 
Johnathan Wolff: uvod u politicku 
filozofiju 

978-953-7823-
03-0 

ком. 
1 

  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ 

15. 
DJEČJA RAZVOJNA 
PSIHOLOGIJA / Laura E. Berk 

978-953-191-
766-7 

ком. 1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 

16. 
Medjunarodne migracije, Tokovi 
teorije,  Milan Mesic 
 

978-953-175-
064-6 953-
175-064-5 

ком. 2 
  

17. 

Sukob : kako ideal suvremenog 
majčinstva ugrožava ženu  
Badinter, Élisabeth  

978953316682
7 

ком. 1 

  

18. 
Slom : kako se društva odlučuju za 
propast ili uspjeh, Jared Diamond 

978-95-322-
0767-5 ком. 1 

  

19. 
 Planet slumova, Davis, M. 978953304279

4 
ком. 1 

  

20. 
Vinja, Vojmir: Diccionario 
español-croata/croata español. 
Školska knjiga, Zagreb, 2000 

953-0-40501-
4 

ком. 1   

УКУПНО:  

 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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ПАРТИЈА 24 -  ЧАСОПИСИ СТРАНИХ ИЗДАВАЧА 
 

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-a 

Укупно, 
 без ПДВ-a 

(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА АРХЕОЛОГИЈУ 

1. 

Slovenská archeológia         
(Archeologický Ústav 
SAV) 
Ročník LXIII (2015) 

ISSN 1335-
0102 

ком. 
1 

2x 
годишње 

  

2. 

Российская археология 
(Российская академия 
наук, Институт 
археологии)    за 2016. 
годину   

ISSN 0869-
6063 

ком. 
1 

4x 
годишње 

  

3. 
Ancient West & East 
(Leuven : Peeters) 
Vol. 13 (2014) 

ISSN 1783-
8363 

ком. 
1 

1x 
годишње 

  

УКУПНО:   

 
 

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

  

 
 
 
 

VI 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 
 

Закључен дана ___________2016. 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 Војислав Јелић, декан (у даљем тексту: Наручилац) и 

 
Понуђач: 
 2.  _________________________________________,  ул. ___________________ бр. 
______, порески идентификациони број  ____________, матични број ___________, које заступа, 
_____________________ директор (у даљем тексту: Добављач)  
 
 (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 број 4/2016, чији је 
предмет набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе за потребе Филозофског 
факултета у Београду, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 
14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка број 1000/1-1 од 11.05.2016. године; 
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- да је предмет јавне набавке 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 – Књиге страних издавача; Партија 23 – Књиге хрватских издавача; Партија 24 –
Часописи страних издавача; 

- 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). 
 
 
ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 
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, односно часописа и то за сваку библиотеку/кабинет за стране језике, посебан 
рачун, односно фактуру. У рачуну треба бити наведена библиотека одељења/кабинет за стране 
језике из спецификације наручиоца и само наслови књига, односно часописа који су испоручени тој 
библиотеци/кабинету за стране језике. 
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МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ 
 

Члан 4.  
   Испорука предметних добара извршиће се у просторијама Наручиоца на адреси 
Филозофски факултет, Београд, улица Чика Љубина број 18-20.  
 

Члан 5. 
  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 и 23). 

  Рок испоруке је (биће преузето из понуде), дана (највише 100 дана) од дана 
учињеног захтева од стране овлашћеног лица Наручиоца (Партије 22 и 24).  

Наручилац задржава право да одступи од процењених количина из спецификације.   
 
 

КВАЛИТЕТ 
Члан 6. 

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

Члан 7. 
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених 

добара, Добављач је дужан да отклони недостатке, односно испоручи ново добро 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 и 23, a  за Партије 22 и 24 у року од 70 дана од дана сачињавања Записника о рекламацији. 
 
 
ОБАВЕЗA ДОБАВЉАЧA 

Члан 8. 
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.  
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.  
 
 
ОСОБА ЗАДУЖЕНА ДА ПРАТИ ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА 
 

Члан 9. 
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Љиљана 

Авалић, број телефона: (попуњава Наручилац). 
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 10.  
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 11. 

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

 
Члан 12. 

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.   

 
Члан 13.  

Овај уговор је закључен даном потписивања обе уговорне стране.  
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 14.  
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном 

спорове ће решавати Привредни суд у Београду.  
 

Члан 15.  
   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 Војислав Јелић, 
декан  

                                   , директор 

 



Страна 68 од 78 
 

                 _________________________________________________________ 
Универзитет у Београду - Филозофски факултет 

   Јавна набавка мале вредности број 4/2016, 
 набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе  

за потребе Филозофског факултета у Београду 
 

 

 

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 4/2016, 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. 
 
 
 
 


