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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: 790/1-1 од 
21.05.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 790/1-2 од 21.05.2018. 
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 5/2018 

 
 
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. 
 
 

 

Универзитет у Београду - Филозофски факултет 
    ЈНМВ број 5/2018, набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе 

 за потребе Филозофског факултета у Београду 
 

 



Страна 3 од 75 
 

 
 
 
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 5/2018 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 – Књиге страних издавача;  
Партија 17 – Књиге хрватских 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. 
 
5. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној 

набавци 
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 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 08.06.2018. 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 08.06.2018. 

године са почетком у 12,30  часова у Филозофском факултету, Београд, Чика Љубина 18-20, 
спрат I, канцеларија 155.  

 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 и 15).   
Рок испоруке је највише 100 дана од дана учињеног захтева од стране овлашћеног 

лица Наручиоца (Партијe 16).  
Рок испоруке је у скалду са временом изласка часописа највише 30 дана од дана 

учињеног захтева од стране овлашћеног лица Наручиоца (Партијa 17).  
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 записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених 
добара, понуђач 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 и 15, за Партије 
16 у року од 70 дана и за Партију 17 у року од 30 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); 

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

 
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). 
 

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

 
2. Услови које мора да испуни понуђач ако извршење набавке делимично 

поверава подизвођачу 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично 

поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, 
а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је 
да наведе назив подизвођача, а уколико уговор буде закључен између наручиоца и понуђача, тај 
подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући 
приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 
услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. ЗЈН) И 
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УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, а доказ о испуњености услова 
из члана 75. ЗЈН  

- поседовање важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која 
је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, за део набавке који 
ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

Доказ: Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача која је саставни део конкурсне 
документације. 

 
3. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача 
Понуду може поднети група понуђача.  
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV. 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. ЗЈН) И УПУТСТВО КАКО ДА 
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, 

а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не 
одреди другачије.  

Обавезни услов из члана 75. ЗЈН који се односи на поседовање важеће дозволе 
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола 
предвиђена посебним прописом, дужан је да испуни сваки понуђач из групе понуђача. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно 
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке о: 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.  
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 

према наручиоцу. 
 

Доказ: Потписан и оверен споразум понуђача којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. 

 
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. 
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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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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 5/2018. 
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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И З Ј А В У 
 
 

Понуђач _______________________________________________ под кривичном и 
материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕ да подизвођач испуњава услове прописане чланом 75. 
став 1 и 2 Закона  о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке мале вредности број  
5/2018, 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). 

 
4. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада и заштити животне срединеда нема забрану обављања 
делатности које је на снaзи у време подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН). 

 
 

  Потпис овлашћеног лица 
 

М.П.  
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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 и 15).   
Рок испоруке је највише 100 дана од дана учињеног захтева од стране овлашћеног 

лица Наручиоца (Партијa 16).  
Рок испоруке је у скалду са временом изласка часописа највише 30 дана од дана 

учињеног захтева од стране овлашћеног лица Наручиоца (Партијa 17).  
Наручилац задржава право да одступи од процењених количина из спецификација 

датих у обрасцу понуде. 
                                     
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 записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених 
добара, понуђач 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 и 15, за Партију 
16 у року од 70 дана и за Партију 17 у року од 30 дана, од дана сачињавања Записника о 
рекламацији. 

                                          
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 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 
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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. 

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 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 – Књиге страних издавача и Партија 17 – Књиге хрватских 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 5/2018, 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 – Књиге страних издавача;  
17) Партија 17 – Књиге хрватских 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 а 
учињеног захтева од стране овлашћеног лица Наручиоца (Партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 
15).   

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

учињеног захтева од стране овлашћеног лица Наручиоца (Партија 16).  
 
Рок испоруке је у скалду са временом изласка појединачне свеске (бројa) страног 

часописа ________ дана (уписати број дана - највише 30 дана) од дана учињеног захтева од 
стране овлашћеног лица Наручиоца (Партија 17).  

 
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 и 15, за Партију 16 
у року од 70 дана, и за Партију 17 у року од 30 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/остало, посебан рачун, односно фактуру. У рачуну треба бити наведена библиотека 
одељења/кабинет за стране језике/остало из спецификације наручиоца и само наслови књига, 
односно часописа који су испоручени тој библиотеци/кабинету за стране језике/осталом. 

 
  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

 М.П. - потпис - 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 
 
 
 
ПАРТИЈА 1 – Друштвене науке 1   
 

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

Ред.            
број Наслов и аутор               ISBN Је

д.
 

м
ер

е 

К
ол

ич
. 

Јединична цена, 
без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 
БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ 

1. 
Милош Тимотијевић, Драгиша 
Васић (1885-1945) и српска 
национална идеја 

978-86-519-0823-4 ком 1 
 

2. Валтер Бењамин, Анђео историје 978-86-519-2068-7 ком 1  

3. 
Роберт Герварт, Поражени: Крваво 
наслеђе Првог светског рата (1917-
1923) 

978-86-519-2031-1 ком 1 
 

4. Душан Глишовић, Иво Андрић: 
историја и политика   978-86-519-2089-2 ком 1  

5. Херман Канторович, Вештачење о 
кривици за рат 1914   978-86-519-2154-7 ком 1  

6. Ђурица Крстић, Балкан као судбина 978-86-519-2143-1 ком 1  

7. 

СТАРА СРБИЈА И МАКЕДОНИЈА, 
Насеља, порекло становништва, 
обичаји, књига 30, 
приредио Борисав Челиковић,  

978-86-519-2082-3 ком 1 

 

8. 

КОСОВСКО ПОМОРАВЉЕ И 
КАЧАНИК 
Насеља, порекло становништва, 
обичаји, књига 31 
приредио Борисав Челиковић 

978-86-519-2083-0 ком 1 

 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ФИЛОЗОФИЈУ 
    9. Mišel de Montenj, O prijateljstvu 978-86-519-1950-6 ком 1  
БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ 

   10. Anksiozni poremećaji: teorija i praksa 
/ Milan Latas 978-86-519-1716-8 ком 1  
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Ред.            
број Наслов и аутор               ISBN Је

д.
 

м
ер

е 

К
ол

ич
. 

Јединична цена, 
без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 

   11. 
Lečenje duhovnih bolesti : uvod u 
asketsku tradiciju Pravoslavne crkve / 
Žan-Klod Larše 

978-86-519-1335-1 ком 1  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 

  12. НАШ ПОГЛЕД НА ЕВРОПУ , 
приредио Маринко Вучинић  978-86-519-0900-2 ком 1  

   13. ПИТАО САМ МАЛОГ ПУЖА 
Ђорђевић, Драгољуб Б.  978-86-519-2109-7 ком 1  

   14. ЛЕЧЕЊЕ ДУХОВНИХ БОЛЕСТИ 
Ларше, Жан Клод  978-86-519-1335-1 ком 1  

   15. 

ИСТОРИЈА БЕОГРАДСКИХ 
СВЕТИЊА: ХРИШЋАНСТВО, 
ЈУДАИЗАМ, ИСЛАМ Јовановић, 
Зоран 

978-86-519-1031-2 ком 1 

 

Укупно: 

 

 
 
 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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ПАРТИЈА 2 – Друштвене науке 2 
 

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

Ред. 
бр. Наслов и аутор               ISBN Је

д.
 

м
ер

е 

К
ол

ич
. 

Јединична цена, 
 без ПДВ-a 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ 

1.  Арпад Хорњак, Сусрети и сукоби 978-86-7102-565-2   ком 1  

2.  Олег Ајрапетов, Русија 1917 978-86-7102-572-0   ком 1  

3. Џон Рол, Пут у Сарајево 978-86-7102-553-9    ком 1  

4. Смиља Марјановић-Душанић, Свето 
и пропадљиво 

978-86-7179-099-4 ком 1  

5. Ернст Павел, Живот у мрачним 
временима 

978-7102-478-5   ком 1  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ 

6. Psihologija patnje / Salman Ahtar 978-86-7102-555-3 ком 1  

7. Pedagogija аutonomije / Freire 978-86-7102-556-0 ком 1  
БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПЕДАГОГИЈУ И АНДРАГОГИЈУ 

8. Freire, Paulo: Pedagogija autonomije, 
Clio, 2017. 

978-8671025560 ком 1  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 

9. ИНДУСТРИЈА СРЕЋЕ, Вилијам 
Дејвис 

978-86-7102-563-8 ком   1   

10. 
ДИСКУРС НОВИХ 
ТЕХНОЛОГИЈА,  Александар 
Тодоровић 

978-86-7102-559-1 ком   1  

11. КУЛТУРА, Тери Иглтон  978-86-7102-554-6 ком   1  

12. 
ОСНОВИ КУЛТУРНЕ ИСТОРИЈЕ, 
Питер Берк 
 

978-86-7102-354-2 ком   1  
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Ред. 
бр. Наслов и аутор               ISBN Је

д.
 

м
ер

е 

К
ол

ич
. 

Јединична цена, 
 без ПДВ-a 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА АРХЕОЛОГИЈУ 

13. Metju Džonson - Аrheološka teorija 978-86-7102-281-1 
 

ком 1  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА  ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ 

14. Vodič kroz muzejske studije. / 
priredila Šeron Makdonald. 

9788671024693 ком 1  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ЕТНОЛОГИЈУ И АНТРОПОЛОГИЈУ 

15. Kultura / Teri Iglton 978-86-7102-554-6 ком 1  

16. Pisci i pitanja: antropološki eseji / 
Gordana Đerić 

978-86-7102-479-2 ком 1  

17. Načela vizuelne antropologije / 
priredio Pol Hokings 

978-86-7102-477-8 ком 1  

18. 

Свето и пропадљиво: тело у 
српској хагиографској 
књижевности / Смиља 
Марјановић-Душанић 

978-86-7179-099-4 ком 1  

19. 
Daily life in medieval Serbia / 
Marko Popović, Smilja Marjanović-
Dušanić, Danica Popović 

978-86-7102-525-6 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 образца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена.     
 
 

Ред. 
бр. Наслов и аутор               ISBN Је

д.
 

м
ер

е 

К
ол

ич
. Јединична 

цена 
 без ПДВ-a 

Укупно, 
без ПДВ-a  

(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ  

1. 
Константин Велики у 
византијској и српској 
традицији 

978-86-17-18897-
7, 860-02-62-

04020-6 
ком 1 

  

2. Чедомир Антић, Увод у 
историјске студије 978-86-17-19713-9 ком 5   

3. 

Будимир Поточан, Вронски у 
Србији: мисије пуковника 
Рајевског 1867. и 1876. године  
ком 1 

978-86-17-19688-0 
 ком 1 

  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ 

4. Profesionalni stres / Milanko 
Čabarkapa 978-86-17-19682-8 ком 3   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 

5. Православни комонвелт, 
Пасхлидис Китромилидис 

978-86-17-19536-4 ком 1   

6. ЗДРАВ РАЗУМ И ДРУГИ 
СПИСИ, Томас Пејн 

86-17-11241-7  
 

ком 2   

7. БЕОГРАДСКЕ УЛИЦЕ И 
ТРГОВИ, Милан Леко 

86-17-12858-5 ком 1   

8. 

КОЛЕКТИВНО СЕЋАЊЕ И 
ПОЛИТИКЕ ПАМЋЕЊА, 
прир. Михал Сладечек и др. 
 

978-86-17-18919-6  
 

ком 1   

9. 

КУЛТУРНА ИСТОРИЈА И 
РАНИ ФИЛОЗОФСКИ 
СПИСИ, Милош Ђурић 
 

86-17-05507-3 ком 1   
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Ред. 
бр. Наслов и аутор               ISBN Је

д.
 

м
ер

е 

К
ол

ич
. Јединична 

цена 
 без ПДВ-a 

Укупно, 
без ПДВ-a  

(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА АРХЕОЛОГИЈУ 

10. 

Jasna Vuković -  
Studije keramike: teorija i 
metodologija u analizama 
grnčarije u arheologiji 

978-86-17-19625-5 
 

ком 2   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ЕТНОЛОГИЈУ И АНТРОПОЛОГИЈУ 

11. Sociološki metod / Vojin Milić 978-86-17-18578-5 ком 1   

12. 

Православни комонвелт: 
симболичка наслеђа и 
културна сусретања у 
југоисточној Европи / 
Пасхалис Китромилидис 

978-86-17-19536-4 ком 1 

  

КАБИНЕТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ 

13. Italijansko-srpski standardni 
rečnik,Ivan Klajn  8600262035790 ком 1   

Укупно: 
 

   
   
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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ПАРТИЈА 4 – Друштвене науке 4 
 

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

Ред. 
Бр. Наслов и аутор               ISBN Је

д.
 

м
ер

е 
К

ол
ич

. Јединична 
цена, 

 без ПДВ-a 

Укупно,  
без ПДВ-a  

(5х6) 
1 2 3 4 5 6 7 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА КЛСИЧНЕ НАУКЕ 

1. 

Платон, Кратил, Теетет, 
Софист, Државник; превели 
са старогрчког језика 
Штамбук Динко, Миливој 
Сиронић, Вељко Гортан, 
2007. 

978-86-447-0413-3 ком 2   

 
 
 
 

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

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

Ред. 
Бр. Наслов и аутор               ISBN Је

д.
 

м
ер

е 

К
ол

ич
. 

Јединична цена, 
без ПДВ-a 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ 

1. 

Lečenje duše u Pravoslavnoj crkvi : 
duhovne i duševne bolesti od 
neuroze do depresije i prelesti / 
knjigu priredio Jovan Srbulj 

978-86-84595-33-
3 ком 1  

 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
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ПАРТИЈА 6 – Друштвене науке 6 
 

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

Ред. 
Бр. Наслов и аутор               ISBN Је

д.
 

м
ер

е 

К
ол

ич
. 

Јединична цена, 
 без ПДВ-a 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ 

 1. 
Pravoslavna psihoterapija : nauka 
svetih otaca / mitropolit navpakta 
Jerotej (Vlahos) 

978-86-86555-35-9 ком 1  

 
 
 

   
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

 М.П. - потпис - 
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ПАРТИЈА 7 – Друштвене науке 7 
 

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

Ред. 
Бр. Наслов и аутор               ISBN Је

д.
 

м
ер

е 

К
ол

ич
. 

Јединична цена, 
 без ПДВ-a 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ 

1. 

Међународни научни скуп 
историчара Херцеговачку устанак 
1875-1878 (Ћоровићеви сусрети 
2015. године) 

978-99976-613-9-5 ком 1  

 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
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ПАРТИЈА 8 – Друштвене науке 8 
 

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

Ред. 
Бр. Наслов и аутор               ISBN Је

д.
 

м
ер

е 

К
ол

ич
. 

Јединична цена, 
без ПДВ-a 

1 2 3 4 5 6 
БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ЕТНОЛОГИЈУ И АНТРОПОЛОГИЈУ 

1. 
Српски биографски речник. [Књ.] 
6, Мар ‒     
Чедомир Попов, Бранко Бешлин] 

978-86-7946-149-0 ком 1  

 
 
 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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ПАРТИЈА 9 – Друштвене науке 9 
 
 

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

Ред. 
Бр. Наслов и аутор               ISBN Је

д.
 

м
ер

е 

К
ол

ич
. 

Јединична цена, 
без ПДВ-a 

1 2 3 4 5 6 
БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ЕТНОЛОГИЈУ И АНТРОПОЛОГИЈУ 

1. 
Из српске религије, митологије и 
фолклора: изабране студије / 
Веселин Чајкановић 

978-86-505-2411-4 ком 1  

 
 
 
 

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

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

Ред. 
бр. Наслов и аутор               ISBN Је

д.
 

м
ер

е 

К
ол

ич
. Јединична 

цена, 
 без ПДВ-a 

Укупно, 
 без ПДВ-a 

(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 
БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ЕТНОЛОГИЈУ И АНТРОПОЛОГИЈУ 

1.       

2. 
Portret umjetnika kao političkog 
disidenta: život i djelo Aleksandra 
Petrovića / Vlastimir Sudar, 2017.  

9788672270983 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 образца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена.     
 
 

Ред. 
бр. Наслов и аутор               ISBN Је

д.
 

м
ер

е 

К
ол

ич
. Јединична 

цена, 
 без ПДВ-a 

Укупно, 
 без ПДВ-a  

(5х6) 
1 2 3 4 5 6 7 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ 

1. Никола Несторовић. / 
Марина Павловић. 9788663890633 ком 1   

 2. 
Полетне педесете у српској 
архитектури / Дијана 
Милашиновић Марић. 

9788663890572 ком 1 
  

Укупно: 
 

 
 
 
 

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

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

Ред. 
бр. Наслов и аутор               ISBN Је

д.
 

м
ер

е 

К
ол

ич
. Јединична 

цена без 
ПДВ-a 

Укупно без 
ПДВ-a 
(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ 

1.  
Ranjivost : prevazilaženje 
emocionalne preosetljivosti / Elejn 
Aron 

978-86-6423-034-6 ком 1   

2.  
Roditeljovanje : o optimalnom 
vaspitanju : tekstovi o vaspitanju iz 
"Politike" / Zoran Milivojević 

978-86-6423-045-2 ком 1   

3.  O sebi : priča psihoterapeuta / Irvin 
Jalom 978-86-6423-037-7 ком 1   

4.  Kako se dogovarati sa sobom i 
drugima / Vilijam Juri  978-86-6423-044-5 ком 1   

5.  Zluradost : šadenfrojde: tamna strana 
ljudske prirode / Ričard H. Smit 978-86-6423-038-4 ком 1   

6.  
Moje, tvoje i naše dete : do boljih 
odnosa u nebiološkoj porodici / 
Najdžel Lata 

978-86-6423-042-1 ком 1   

7.  Majke i sinovi : kako odgajiti 
muškarca? / Najdžel Lata 978-86-6423-036-0 ком 1   

8.  Umeće hipnoze : savladavanje 
osnovnih tehnika / C. Roj Hanter 978-86-6423-033-9 ком 1   

9.  

Oporavak od tuge : kako da prebolite 
smrt, razvod, gubitak zdravlja, 
karijere, vere / Džon V. Džejms, 
Rasel Fridman 

978-86-6423-035-
3  ком 1   

10.  

Kada seks postane problem : 
strateška terapija seksualnih 
problema / Đorđo Nardone, Mateo 
Rampin 

978-86-6423-026-1 ком 1   

11.  
Depresija : razumevanje i terapija 
tehnikama transakcione analize / 
Mark Vidouson 

978-86-6423-027-8 ком 1   
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Ред. 
бр. Наслов и аутор               ISBN Је

д.
 

м
ер

е 

К
ол

ич
. Јединична 

цена без 
ПДВ-a 

Укупно без 
ПДВ-a 
(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 

12.   Veština odlučivanja : postati 
odlučniji / Čip Hit i Den Hit 978-86-6423-019-3 ком 1   

13. Crni labud 978-86-86059-61-1 ком 1   

14. 
Samo Bosne nema : mladi i stvaranje 
države u posleratnoj Bosni i 
Hercegovini / Azra Hromadžić 

978-86-7562-135-5 ком 1   

15. 

O mitovima u psihologiji : deca-
vukovi, majmuni koji govore i 
fantomski blizanci / Kotaro Suzuki, 
Žak Vokler 

978-86-6263-140-4 ком 1   

     
16. Mozak i smisao života / Pol Tagard 978-86-6263-056-8 ком 1   

17. Šta ostaje od oca? / Masimo 
Rekalkati 978-86-6263-048-3 ком 1   

18. Porodica u rasulu / Elizabet 
Rudinesko 978-86-6263-013-1 ком 1   

19. Mikrobi, puške i čelik / Džared 
Dajmond 86-7738-009-4 ком 1   

20. Psihologija ženskog / Erih Nojman 978-86-86525-63-5 ком 1   
      

21. Kôd duše / Džejms Hilman 978-86-86525-26-0 ком 1   

22. Psihologija kundalini joge / Karl 
Gustav Jung 978-86-86525-72-7 ком 1   

23. 
Analiza snova : beleške sa seminara 
održanog 1928-1930. Tom 1 / Karl 
Gustav Jung 

978-86-86525-82-6 ком 1   

24. 
Analiza snova : beleške sa seminara 
održanog 1928-1930. Tom 2 / Karl 
Gustav Jung 

978-86-86525-83-3 ком 1   

25. Uvod u suštinu mitologije / K. G. 
Jung i K.Kerenji 978-86-86525-06-2 ком 1   

26. 
Amor i Psiha : psihički razvoj 
ženskog : tumačenje Apulejeve 
bajke / Erih Nojman 

978-86-86525-62-8 ком 1   

27. Seks i represija u primitivnom 
društvu / Bronislav Malinovski 978-86-6391-065-2 ком 1   

28. 
Šta se usuđujem da mislim? : izazov 
moderne nauke ljudskom delanju i 
verovanju / Džulijan Haksli 

978-86-6391-041-6 ком 1   
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Ред. 
бр. Наслов и аутор               ISBN Је

д.
 

м
ер

е 

К
ол

ич
. Јединична 

цена без 
ПДВ-a 

Укупно без 
ПДВ-a 
(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 

29. 

Uvod u neuropsihološku 
dijagnostiku / Nadežda Krstić, 
Aleksandra Savić Parojčić, Mirjana 
Gojković 

978-86-89377-26-2 ком 1   

30. Uvod u socijalnu psihologiju / Boris 
Kordić 

 978-86-89377-23-
1 ком 1   

31. 

Psihološki aspekt savremene srpske 
organizacije : trendovi, problemi i 
rešenja / Jasmina Knežević, Dragana 
Mitrić Aćimović 

978-86-89377-27-9 ком 1   

32. Verbalna serija : priručnik / Borislav 
Stevanović 978-86-83237-80-7 ком 1   

33. Metodologija psiholoških 
istraživanja / Dejan Todorović 978-86-83797-67-7 ком 2   

34. 
Psihometrija : metod i teorija 
psihološkog merenja / Stanislav 
Fajgelj 

978-86-89377-02-6 ком 1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА  ПЕДАГОГИЈУ И АНДРАГОГИЈУ 

35. 

Јерковић, Иван, Зотовић, Марија: 
Развојна психологија (2.изд.), 
Центар за примењену 
психологију, 2017. 

ISBN 
978- 8689377286 

 
ком 

 
1 

  

36. 
Џамоња-Игњатовић, Тамара: 
Медијација, принципи, процес, 
примена, ЦПП, 2014. 

ISBN  
978-8689377088 

ком  
1 

  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ЕТНОЛОГИЈУ И АНТРОПОЛОГИЈУ 

37. 

Epika i politika: nacionalizovanje 
crnogorske usmene tradicije u prvoj 
polovini XIX veka / Aleksandar 
Pavlović 

978-86-7562-122-5 ком 1   

38. 

Narod i njegove pesme: albanska i 
srpska narodna epika između 
usmenosti i pismenosti / Rigels 
Halili 

978-86-7562-134-8 ком 1   

39. 
Mapiranje Stare Srbije: stopama 
putopisaca, tragom narodne pesme / 
Srđan Atanasovski 

978-86-7562-137-9 ком 1   

     
40. 

Leteći pilav: antropološki eseji o 
hrani / Svetlana Slapšak 

978-86-7562-125-6 ком 1   
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Ред. 
бр. Наслов и аутор               ISBN Је

д.
 

м
ер

е 

К
ол

ич
. Јединична 

цена без 
ПДВ-a 

Укупно без 
ПДВ-a 
(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 

41. 
Kupusara: ogled iz istorijske 
antropologije hrane i seksualnosti / 
Svetlana Slapšak 

978-86-7562-133-1 ком 1   

42. 
Religija i društvo u Evropi: 
sekularizacija u XIX i XX veku, 
1789 ‒2000 / Ren   

978-86-6263-104-6 ком 1   

43. Seks i represija u primitivnom 
društvu / Bronislav Malinovski 

978-86-6391-065-2 ком 1   

44. Zločin i običaji u primitivnom 
društvu / Bronislav Malinovski 

978-86-6391-048-5 ком 1   

45. Religija / Georg Zimel 978-86-6391-026-3 ком 1   
 

46. 
Identitet, religioznost, seksualnost: 
problem identiteta religioznih LGBT 
osoba u Srbiji / Miloš Jovanović 

978-86-6391-044-7 ком 1   

47. 

Наши далеки преци: 
етномитолошке студије ‒  
и промишљања / Ненад 
Љубинковић 

978-86-379-1271-2 ком 1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ 

48. 
Солун - град духова : хришћани, 
муслимани и Јевреји : 1430-1950. / 
Марк Мазовер. 

97886-60472191 ком 1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА КЛАСИЧНЕ НАУКЕ 
   
49. 

      

50. 
Aristotel, O duši, Parva naturalia; 
prevod, komentari i napomene 
Slobodan Blagojević, 2012. 

978-86-7448-548-4 ком 3   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 

51. СТИГМА, Е. Гофман 978-86-86689-20-7 ком 1   

52. ФУНКЦИЈЕ ДРУШТВЕНОГ 
СУКОБА Луис Козер 

978-86-86689-01-6 ком 1   

53. ГЛОБАЛНИ УРБАНИ ПРОЦЕСИ, 
Ана Пајванчић Цизељ 

978-86-6391-077-5 ком 1   

54. КРУЖЕЊЕ ЕЛИТА В. Парето 978-86-6391-075-1 ком 2   
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55. 

СТРАНАЦ У 
ХУМАНИСТИЧКОМ НАСЛЕЂУ, 
Душан Ристић и Душан 
Маринковић 

978-86-6391-088-1 ком 1   

56. МОБИНГ,  
Јелена  Тодосијевић  

978-86-523-0049-5 ком 1  

57. 

ГЛОБАЛНА НЕЈЕДНАКОСТ: 
Нови приступ за доба 
глобализације 
Бранко Милановић 

978-86-6263-136-7 Ком 
 

2   

58. 
ТЕОРИЈА КОМУНИКАТИВНОГ 
ДЕЛОВАЊА I,II 
Јирген Хабермас 

978-86-6263-175-6 
978-86-6263-178-7 

ком 1   

59. КО ВЛАДА СВЕТОМ? 
Ноам Чомски 

978-86-6263-134-3 ком 1   

60. ЖЕНЕ И РАД, Соња Авлијаш 978-86-6263-187-9 ком 1   

61. РУРАЛНОСТ И РОД, група 
аутора 

978-86-80484-01-3 ком 1   

62. Svetsko rizično društvo,  Ulrih Bek 978-86-86611-97-0 ком 1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ФИЛОЗОФИЈУ 

63. Plutarh, O negovanju duševnog mira 
i zadovoljstva 

978-86-379-1340-5 ком 1   

64. Čomski, Fuko, O ljudskoj prirodi: 
pravda protiv moći  

978-86-6457-145-6 ком 1   

65. Nelson Gudman, Načini stvaranja 
sveta 

978-86-6391-008-9 ком 1   

66. Epiktet, Razgovori 978-86-6435-076-1 ком 1   

67.       

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ 

68. 
Đokica Jovanović, 
Prilagođavanje. Srbija i moderna: 
od strepnje do sumnje 

978-86-7746-
639-8 

ком    2   

69. Nikola Samardžić i dr.   Kulturna 
istorija Beograda XVIII vek 

978-86-7956-
064-3 

ком. 1   
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70. Haris Dajč,   Sumrak starog 
Mediterana 

978-86-7956-
100-8 

ком. 1   

71. 
Maja Vasiljević,  Filmska muzika 
u SFRJ / Između politike i 
poetike 

978-86-7956-
104-6 

ком 1   

72. 
Nikola Samardžić, Limes / 
Istorijska margina i poreklo 
posebnosti Jugoistočne Evrope 

978-86-7956-
111-4 

ком 1   

73. Marija  Kocić, Orijentalizacija 
materijalne kulture na Balkanu 

978-86-7956-
116-9 

ком 1   

74. Marija Kocić, Venecija i hajduci 
u doba Morejskog rata 

978-86-7956-
061-2 

ком 1   

75. Милош Брун, Београд у 
Великом рату 

978-86-523-
0228-4 

ком. 1   

76. Радивој Радић, Друго лице 
Византије 

978-86-85957-
51-2 

ком. 1   

77. 
Синиша Мишић, Радивој 
Радић, Србија 1217. : настанак 
краљевине 

978-86-85957-
89-5, 978-86-
85957-95-6 

ком 1   

78. Ketrin M. Ringrouz, Savršene 
usluge: evnusi u Vizantiji 

978-86-85957-
91-8 

ком 1   

79. Karen Ofen, Evropski feminizmi: 
1700-1950 

978-86-8597-56-
7 

ком 1   

    
80. 

Jasna Tkalec, Prvi svetski rat, 
italijanski socijalisti i Musolini : 
legende i politički realizam 

978-86-6391-
074-4 

ком. 1   

81. Noam Čomski, O anarhizmu 978-86-6391-
078-2 

ком. 1   

82. Марк Мазовер, Солун – град 
духова 

978-86-6047-
230-6  

ком. 1   

83. Рене Ремон, Религија и 
друштво у Европи 

978-86-6263-
104-6 

ком 1   

84. Генадиј Литаврин, Како су 
живели Византинци 

978-86-6263-
164-0 

ком 1   
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85. 

Бојан Митровић, Настанак 
модерне историјске 
дисциплине у Србији и 
Бугарској 

978-86-6263-
176-3 

ком 1   

86. Ги Метан, Русија-Запад: 
хиљаду година рата 

978-86-6263-
149-7 

ком 1   

87. Жак Легоф, Треба ли заиста 
сецкати историју на периоде 

978-86-6435-
064-8 

ком 1   

88. Лејдулф Мелве, Шта је средњи 
век? 

978-86-6435-
058-7 

ком 1   

Укупно:  
 
 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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Понуђач је дужан да попуни све ставке из образца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена.     
 

Ред. 
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м
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К

ол
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без ПДВ-а 
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без ПДВ-а  

(5х6) 
1 2 3 4 5 6 7 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ 
1.        

. 
2. 

Sapijens : kratka istorija ljudskog roda 
/ Javal Harari 978-86-80118-00-0 ком 1   

3. Realnost i iluzije / Dejan Todorović 978-8688803564 ком 2   

4. Pedagoška psihologija/ Arsenović 
Pavlović, Antić, Jolić 978-86-6203-091-7 ком 2   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПЕДАГОГИЈУ И АНДРАГОГИЈУ 

5. 
Masaaki, Imai: Kaizen:ključ 
japanskog poslovnog uspeha, Makart, 
2017. 

ISBN 
9788688565011 

ком  
1 

  

6. 

Masaaki, Imai: Gemba Kaizen: 
zdravorazumski pristup strategiji 
kontinuiranog poboljšanja, Makart, 
2017. 

ISBN 
978-8692125911 

 
 
ком 

 
1 

  

7. 

Sarvanović, Ana: Obrazovni obrt : ka 
savremenim teorijama obrazovanja u 
umetnosti i kulturi, Učiteljski fakultet, 
2017. 

ISBN 
978-86-7849-241-9  
 

ком  
1 

  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ЕТНОЛОГИЈУ И АНТРОПОЛОГИЈУ 

8. Privatni svet osmanskih žena / Godfri 
Gudvin 

978-86-6145-197-
3 

ком 1   

9. Geofilozofija Mediterana / Katerina 
Resta 

978-86-6145-260-
4 

ком 1   

10. 
Duhovi kruže Srbijom: književno 
predstavljanje istorije i rata / Dejvid 
A. Noris 

978-86-6145-286-
4 

ком 1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ 

11. Милош Црњански, Политички 
чланци 1919-1939 

978-86-6343-080-8 ком    
1 

  

12. Светлана Томин, Краљица Јелена 
Анжујска 

978-86-85869-66-2   ком
. 

1   
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13. Луиђи Салваторели, Историја 
Италије 1-2 

86-83639-31-2   ком 1   

14. Dubravka Stojanović, Rađanje 
globalnog sveta 1880-2015 

978-86-83227-30-3 ком    
2 

  

15. Tijana Rupčić, Velikokikindski 
privilegovаni distrikt 

978-86-6029-344-4 ком 1   

16. 

Jožef Sabo, Poljoprivredna istorija 
Banata do polovine 20. veka: 
povrtarstvo, vinogradarstvo, 
mehanizacija 

978-86-6029-334-5 ком 1   

17. Pjer Brug, Emil Temim, Revolucija i 
građanski rat u Španiji 1936-1939   

978-86-6309-133-7 ком 1   

18.       

19. Годфри Гудвин, Приватни свет 
османских жена 

978-86-6145-197-3 ком 1   

20. 
Дарко Михајловић, Српска 
дипломатија о догађајима у 
Македонији 1903-1904. год. 

978-86-531-0272-2 ком
. 

1   

21. Лукијанос Хасиотис, Српско-грчко 
односи 1913-1918 

978-86-515-1293-6 ком 1   

22. 
Гордана Марковић Илић, Рода Рода 
српски дневник извештача из Првог 
светског рата 

978-86-515-1286-8 ком 1   

23. Дејан Микавица, Михаило Полит 
Десанчић   

978-86-515-1127-4 ком
  

1   

24. Војиновић, Коста, Жив се не 
предајем 

978-86-80406-27-5 ком    
1 

  

25. 
Софија Божић, Један по један 
живот: записи о личностима из 
српске историје 

978-86-07-02171-0 ком    
1 

  

26. Дејан Микавица, Српска политика у 
Војводини 1526-1918 

978-86-80384-16-0 ком    
1 

  

27. Дејан Микавица, Српска политичка 
елита у Хабзбуршкој монархији 1-2 

978-86-80384-31-3 
978-86-80384-32-0 

ком 1   

28. 
Генерални конзулат Краљевине 
Србије у Солуну том 1, приредио 
Алексеј Тимофејев 1887-1902 

978-86-81511-94-7 ком    
1 

  

29.       

30.       
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31. 
Стојан Новаковић: изабрана 
документа, приредили Александар 
Растовић и др.   

978-86-7025-742-9   ком    
1 

  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 

32.       

33. УВОД У СТАТИСТИКУ  Ман 
Прем С.   

978-86-403-0980-6 ком 1   

34.       

35. 
 

КРИМИНОЛОГИЈА 
Игњатовић Ђ.  

978-86-7630-745-6 ком 3   

36. РАЦИОНАЛНИ И СОЦИОЛОШКИ 
ТЕМЕЉИ МУЗИКЕ, Макс Вебер  

978-86-87099-29-6 ком 1   

37.       
38.       

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ФИЛОЗОФИЈУ 

39. Kristof Dreser, Logika u 
svakodnevnom životu 

978-86-521-1933-2 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 образца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена.     
 
 

Ред. 
Бр. Наслов и аутор               ISBN Је

д.
 

м
ер

е 

К
ол

ич
. Јединична цена, 

 без ПДВ-a 
 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ 

1. 

Међународни научни скуп 
историчара Херцеговачку 
устанак 1875-1878 (Ћоровићеви 
сусрети 2015. године) 

978-99976-613-9-5 ком  
1  

 
 
 
 

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

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

Ред. 
Бр. Наслов и аутор               ISBN Је

д.
 

м
ер

е 

К
ол

ич
. Јединична цена, 

 без ПДВ-a 
 

1 2 3 4 5 6 
БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПЕДАГОГИЈУ И АНДРАГОГИЈУ 

1. 
Staničić, Stjepan:Menadžment u 
obrazovanju, Gornji Milanovac, 
2011. 

ISBN 
9788688565011 ком 1  

 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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ПАРТИЈА 16 – Књиге страних издавача 
 
Понуђач је дужан да попуни све ставке из образца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена.     
 
 

Ред. 
број Наслов и аутор               ISBN Је

д.
 

м
ер

е 

К
ол

ич
. Јединична 

цена, без 
ПДВ-а 

Укупно,  
без ПДВ-a 

(5х6) 
1 2 3 4 5 6 7 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ФИЛОЗОФИЈУ 

1.  R.A.H. King, Aristotle on Life and 
Death 

9780715629826 ком 
1   

2.  Steven Luper, Cambridge 
Companion to Life and Death 

9781107606760 ком 
1   

3.  Mark L, McPherran, The Religion of 
Socrates 

9780271018294 ком 
1   

4.  
Patricia F. O'Grady, Thales of 
Miletus: The Begining of Western 
Science and Philodophy 

9781138256477 
ком 

1   

5.  

Karl Sigmund, Exact Thinking in 
Demented Times: The Vienna Circle 
and the Epic Quest for the 
Foundation of Science 

9780465096954 

ком 

1   

6.  
Jerry A. Fodor, The Modularity of 
Mind: An Essay on Facuty 
Psychology 

9780262560252 
ком 

1   

7.  
Andy Clark, Surfing Uncertanity: 
Prediction, action and the Embodied 
Mind 

9780190217013 
ком 

1   

8.  Daniel D. Dennett, Consciousness 
Explained 

9780140128673 ком 
1   

9.  

Being – Historical Thinking and 
Mindfulness: Plato, Leibniz, Hegel 
and the Question of Truth, Vol. 33. 
(2017) 

9783428151875 

ком 

1   

10.  Catherine Elgin, T 
rue Enough 

9780262036535 ком 
1   

11.  Amy Kind and Peter Kung, 
Knowledge Through Imagination 

9780198716808 ком 
1   

12.  Adrian Blau, Methods in Analytical 
Political Theory 

9781107491700 ком 
1   
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13.  Timothy Hinton, The Original 
Position 

9781107627512 ком 
1   

14.  Ernest Schimmerling, A Course on 
Set Theory 

9781107400481 ком 
1   

15.  Tim Button and Sean Walsh, 
Philosophy and Model Theory 

9780198790402 ком 
1   

16.  John Stillell, Reverse Mathematics: 
Proofs from the Inside Out 

9780691177175 ком 
1   

17.  
Yosef Liebersohn et al., For a 
Skeptical Peripatetic: Festschrift in 
Honour of John Glucker 

9783896657077 
ком 

1   

18.  Jula Wildberg, The Stoics and the 
State: Theory-Practice -Context 

9783848728435 ком 
1   

19.  
Peter P. Nicholson, The Political 
Philosophy of the British Idealists: 
Selected Studies 

9780521108218 
ком 

1   

20.  Robert Pasnau, Metaphysical 
Themes 1274-1671 

9780199674480 ком 
1   

21.  Jeff Speaks, The Phenomenal and the 
Representational 

9780198732556 ком 
1   

22.  Ana Marmodoro, Aristotel on 
Perceiving Objects 

9780199326006 ком 
1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ 

23. 
Richard Hoffmann, An 
Environmental History of 
Medieval Europe 

978052170037
5  

ком 

1   

24. 

The Corrupting Sea: A Study of 
Mediterranean History  by 
Peregrine Horden  (Author), 
Nicholas Purcell (Author)  

ISBN-13: 978-
0631218906     
ISBN-10: 
0631218904 

 
ком 

1   

25. 

David Birmingham,  A Concise 
History of Portugal (Cambridge 
Concise Histories)   

ISBN-13: 978-
1108439558 
ISBN-10: 
1108439551 

 
ком 

1   

26. 

Ronald W. Zweig, German 
Reparations and the Jewish 
World: A History of the Claims 
Conference paperb 

ISBN-13:978-
0415761291 
ISBN-10: 
0415761298 

ком 

1   
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27. 

Duane W. Roller, A Historical and 
Topographical Guide to the 
Geography of Strabo, Cambridge 
University Press, 2018.  

9781107180659 
 

1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ 

28. 

The Oxford Handbook of Event-
Related Potential Components / 
Steven J. Luck and Emily S. 
Kappenman 

978-0199328048 ком 1   

29. 

The Evolution of Beauty: HOW 
DARWIN’S FORGOTTEN THEORY 
OF MATE CHOICE SHAPES THE 
ANIMAL WORLD – AND US / Richard 
O. Prum 

978-0345804570 ком 1   

30. 

The Seven Deadly Sins of 
Psychology: A Manifesto for 
Reforming the Culture of Scientific 
Practice / Chris Chambers 

978-0691158907 ком 1   

31. 
 

The Basics of Item Response Theory 
Using R (Statistics for Social and 
Behavioral Sciences) / Frank B. 
Baker, Seock-Ho Kim 

978-3319542041 ком 1   

32. 
Handbook of psychological 
assessment / Gary 

 

 

 

    

978-1118960646 ком 1   

33. Eye Tracking / Kenneth Holmqvist at 
al. 978-0198738596 ком 1   

34. 

Scale: The Universal Laws of Life, 
Growth, and Death in Organisms, 
Cities, and Companies / Geoffrey 
West 

978-1780225593 ком 1   

35. 
The Rationality Quotient: Toward a 
Test of Rational Thinking (MIT 
Press) / Keith E. Stanovich 

978-0262535274 ком 1   

 
36. 

Barron's AP Statistics, 9th Edition / 
Martin Sternstein 978-1438009049 ком 1   

 
37. 

R for Data Science: Import, Tidy, 
Transform, Visualize, and Model 
Data / Hadley Wickham 

978-1491910399 ком 1   
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38. 

Naked Statistics: Stripping the Dread 
from the Data / Charles Wheelan 978-0393347777 ком 1   

 
39. 

An Introduction to Statistical 
Learning: with Applications in R 
(Springer Texts in Statistics) / Gareth 
James 

978-1461471370 ком 1   

 
40. 

How to Lie with Statistics / Darrell 
Huff 978-0393310726 ком 1   

 
41.       

 
42. 

Being Human: Historical Knowledge 
and the Creation of Human Nature 978-0231141666 ком 1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА  ПЕДАГОГИЈУ И АНДРАГОГИЈУ 
 43. Brooker, L., Blaise, M., Edwards, 

S.: SAGE handbook of play and 
learning in early childhood, 
SAGE, 2014. 

ISBN- 13:  
978144625245
1 
10: 
1446252450 

ком 

 
1 

  

 44. Kathy Hirsh-Pasek. A Mandate for 
Playful Learning in Preschool: 
Applying the Scientific Evidence, 
Oxford University Press, USA, 
2009 

ISBN: 
978019538271
6 
ISBN-10: 
0195382714 

ком 

1   

 45. Marilyn Fleer (2017). Play in the 
Early Years: Cambridge University 
Press 

10: 316631893,  
ISBN-13: 978-
1316631898 

ком 
1   

 46. Cousins B.J., Choinard J.A 
(2012). Participatory Evaluation 
Up Close: An Integration of 
Research-Based Knowledge 

ISBN-10: 
1617358010  
13: 978-
1617358012 

ком 

1   

 47.   
 

   

 48. O'Sullivan, R. G. (2004). Practicing 
Evaluation: A Collaborative 
Approach 

ISBM-13: 
978-0-7619-
2546-0 

ком 
1   
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 49. 
  

      

 50. 

 

 

  

 

ISBN-13: 
978147392660
8 
 
ISBN-10: 
1473926602 

ком 

1   

 51. Diaz Soto, Lourdes: The politics 
of early childhood education, 3. 
Ed., Peter Lang, 2000. 

ISBN-13: 9780 
820441641 
10: 820441643 

ком 
 
1 

  

 52. Cannella,G., Perez, M., Fang Lee, 
I.: Critical examinations of quality 
in early education and care, vol. 3 
of Childhood studies, Peter Lang, 
2015. 

ISBN-13: 
978143312879
0 
10: 
1433128799 

ком 
 

 
 
1 

  

 53. Akpovo, S. M., Moran, M. J., 
Brookshire, R.: Collaborative 
cross-cultural research 
methodologies in early care and 
education contexts, Routledge, 
2018. 

ISBN-13: 
978113820790
5 
10: 
113820790X 

ком 

 
1 

  

54. Yolton, John, Yolton, Jean, Some 
thoughts concerning education, 
Clarendon Press, 2000 

ISBN 
978-
0198250166 

ком 
1   

 55.       

 56. Misseyanni, A. et al.(ed.): Active 
learning strategies in higher 
education: Teaching for 
leadership, innovation, and 
creativity,  

ISBN-13: 978- 
1787144880 
10: 
1787144887  

ком 

 
1 

  

57. Zwick, R.: Who gets in?Strategies 
for fair and effective college 
admissions, Harvard University 
Press, 2017. 

ISBN 
978067497191
2 ком 

 
1 

  

58. Heyvaert, M., Hannes, K., 
Onghena, P.: Using Mixed 

ISBN 
978148335829 ком 
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Methods Research Synthesis for 
Literature Reviews, SAGE 
publications, 2016. 

1 1 

59. Dirksen, Julie. 
Design for How People Learn 
(2nd Edition), New Riders (2015) 
 

ISBN 10: 0134
211286 
ISBN 13: 9780
134211282  

ком 

 
 
1 

  

       
60. 

Marsick, Victoria, Watkins, Karen: 
Informal and incidental learning in 
the workplace(Routledge revivals), 
2016. 

ISBN 13: 978-
1138884731 
ISBN 10: 
1138884731 

 
 

ком 

 
 
 
1 

  

      
61. Biesta, Gert: The Rediscovery of 

teaching, Routledge, 2017. 
ISBN 13: 978-
1138670709 
 

 
ком 

 
1 

  

     
62. Reagan,Timothy: Non-Western 

Educational Traditions, 
Sociocultural, Political and Historical 
Studies in Education, Routledge, 
2017/18. 

ISBN 13: 978-
1138019089 
 

 
 

ком 

 
 
 
1 

  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА КЛАСИЧНЕ НАУКЕ 

63. 
F. Montanari et al., Brill Dictionary of 
Ancient Greek, Brill, 2015. 
 

978900419318
5 ком 1   

64. 
L. Neville, Guide to Byzantine 
Historical Writing, Cambridge 
University Press, 2018. 

978110769116
2 ком 1   

65. 
Peter Barrios-Lech, Linguistic 
Interaction in Roman Comedy, 
Cambridge University Press, 2016. 

978110712982
5 ком 1   

66. 

Hesiod, Theogony.Works and Days. 
Testimonia, Edited and Translated by 
Glenn Most, Loeb, Harvard University 
Press, 2007. 

978067499622
9 ком 1   

67. 
       

68. 
Alan Sommerstein, Judith Fletcher, 
Horkos: The Oath i n Greek Society, 
Liverpool, 2008. 

978190467567
9 ком 1   
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КАБИНЕТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ 

69. 
Swales, John. 2009. Abstracts and the 
Writing of Abstracts (revised edition). 
Michigan ELT 

ISBN-13:  
978-
0472033355 

ком 1  
 

70. 

Jeremy Hayward, Jerald Jones, Daniel 
Cardinal (2017). AQA A-level 
Philosophy Year 1 and AS: 
Epistemology and Moral Philosophy. 
London: Hodder Education 

ISBN -13:  
978151040025
2 ком 1  

 

71. 

Giorgio Chiosso, L'EDUCAZIONE 
NELL'EUROPA MODERNA. Teorie 
e istituzionidall'Umanesimo al primo 
Ottocento Milano: Mondadori. 2007. 

ISBN-13: 
978888824264
4 ком 1  

 

72. 

Catherine Carras, Patricia Kohler, 
Elisabeth Sjilagyi, Jacqueline Tolas,Le 
français sur objectifs spécifiques et la 
classe de langue, CLE International 
 

ISBN: 
978209035354
9 ком 1  

 

73. 
Yves Pénisson, Alain Saey, Histoire 
des arts et arts visuels (+ CD-Rom), 
Cycle 3, RETZ 

ISBN:  
978-2-7256-
3112-7 

ком 1  
 

74. 
Stella Cottrell (2017) Critical 
Thinking Skills. Palgrave. 3rd Edition 

ISBN: 
978113755050
7 

ком 1  
 

75. 
Browne, K. et al. (2016) Sociology for 
AQA Volume 2: 2nd-Year A 
Level 3rd Edition. Polity Press. 

ISBN: 
978-
0745696942 

ком 1  
 

76. 
Neil McNaughton (2017) Edexcel UK 
Government and Politics for AS/A 
Level Fifth Edition Paperback 

ISBN: 
978-
1471889318 

ком  
1  

 

77. 

The Oxford Guide to Etymology 
(Paperback)by Philip Durkin, 
paperback 
Oxford University Press 

ISBN-13: 
978-
0199691616 ком  

1  

 

78. 

Sapiens: A Brief History of 
Humankind, Kindle Editionby Yuval 
Noah Harari, paperback; Publisher: 
Vintage Digital 

ISBN-13: 
978-
1846558238 ком  

1  
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79. 
VojmirVinja, Španjolsko-hrvatski 
rječnik, Diccionario Español-croata, 
Školska knjiga, Zagreb  

ISBN: 
978-953-0-
40501-4 

ком  
2  

 

80. 

Susanne Heinz (2018) „Mobile 
Learning und 
 Fremdsprachenunterricht“, Bad 
 Heilbrunn: Klinkhardt. 

ISBN: 
978-3-7815-
2223-7 ком  

1  

 

81. 

Susan Wallace, A dictionary of 
Education/Oxford Quick Reference, 
(2nd edition, 2015), Oxford University 
Press 

ISBN-13: 978-
0199679393 ком  

1  

 

82. 

Философия. Учебное пособие по 
языку специальности. (Читаем 
тексты по специальности, Вып. 4) 
под ред. Т.В. Шелепановой, 
Златоуст: 2012 

ISBN: 
978-5-86547-
569-9  ком  

1  

 

83. 

112 тестов по русскому языку как 
иностранному (уровни А1–В1) : 
учебное пособие для студентов-
иностранцев. Книга + CD, Цветова 
Н.Е., 
Златоуст: 2010 

ISBN: 
978-5-86547-
490-6 ком  

1  

 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 

84. 

THE REPUBLICAN MOMENT : 
STRUGGLES FOR 
DEMOCRACY IN 
NINETEENTH-CENTURY 
FRANCE 
Philip Nord 

9780674762725 
 

ком 1  

 

85. SOCIOLOGY, WORK AND 
ORGANISATION, Watson, Tony 

9781138941816 ком 1   

86. CULTURAL CONTRADICTIONS 
OF MOTHERHOOD, Sharon Hays 

-0-300-07652-5 ком 1   

87. 

INTENSIVE MOTHERING: THE 
CULTURAL CONTRADICTIONS 
OF MODERN MOTHERHOOD, 
Linda Rose Ennis 

978-1-927335-90-
1 ком 1  

 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА АРХЕОЛОГИЈУ 
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88. 

Laura D. Gelfand -  
Our Dogs, Our Selves: Dogs in 
Medieval and Early Modern Art, 
Literature, and Society 

10:9004269169                          
13:97890042691
63 
 

ком 1   

89. 
Margo DeMello -  
Mourning Animals: Rituals and 
Practices Surrounding Animal Death 

10:1611862124                          
13:97816118621
26 

ком 1   

90. 

David, Graeber -  
Prema antropološkoj teoriji 
vrijednosti : Lažna kovanica naših 
snova 

9789532227130 
 

ком 1   

91.       

92. 
Fagan. B. -  
The Little Ice Age: How Climate 
Made History 

10: 0465022723                 
13:97804650227
24 

ком 1   

93. 
Carlson, D. -  
Quantitative Methods in 
Archaeology Using R 

10: 1107655579                 
13:97811076555
77 

ком 1   

94. 

Ensor, B. -  
The Archaeology of Kinship: 
Advancing Interpretation and 
Contributions to Theory 

                                                  
10: 0816530548                    
13:97808165305
40 

ком 1   

95. 

Laszlo Kovács -  
Vulvae, eyes, snake heads : 
archaeological finds of cowrie 
amulets 

10:1407303333                   
13:97814073033
38  
 

ком 1   

96.       

97.       

98. 
Iain Ferris -  
Cave Canem: Animals in Roman 
Civilization 

9781445652931 
 

ком 1   

99. 

Ballmer, A.; Fernández-Götz, M. 
& Mielke, D. (eds.) -  
Understanding Ancient 
Fortifications: Between 
Regionality and Connectivit 

978-1785707483 
 
 

ком 1   

100.       
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101.       

102.       

103.       

104. 

Fernandez-Gotz M, Wendling H. 
and Winger K. (eds) -  
Paths to Complexity: 
Centralisation and Urbanisation 
in Iron Age Europe 

9781782977230 
 

ком 1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ 

105. The deaths of Henri Regnault. / Marc 
Gotlieb. 

9780226276045 Ком 1   

106. The quest for reality. / Werner Busch, 
Adolph Menzel. 

9781606065174 ком 1   

107. 
Conflict, bargaining, and kinship 
networks in Medieval Eastern 
Europe. / Christian Raffensperger. 

9781498568524 ком 1   

108. The apse mosaic in Early Medieval 
Rome. / Erik Thunø. 

9781107069909 ком 1   

109. 
The embodied icon : liturgical 
vestments and sacramental power in 
Byzantium. / Warren T. Woodfin. 

9780199592098 ком 1   

110. Sanctity and pilgrimage in Medieval 
Southern Italy. / Paul Oldfield. 

9781316648902 ком 1   

111. Colour and meaning in Ancient 
Rome. / Mark Bradley. 

9780521291224 ком 1   

112. 
Jože Plečnik : Dunaj, Praga, 
Ljubljana. / Andrej Hrausky, Damjan 
Prelovšek, Janez Koželj. 

9789612315757 ком 1   

113. 

Perception of the body and sacred 
space in Late Antiquity and 
Byzantium. / edited by Jelena 
Bogdanović. 

9781138561045 ком 1   

114. 
Crkva Sv. Petra Velikoga : 
dubrovačka predromanička katedrala 
i njezina skulptura. / Željko Peković 

9789535533535 ком 1   

115. The great Nadar : the man behind the 
camera. / Adam Begley. 

9781101902608 ком 1   
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116. 

Nature and the nation in Fin-de-
Siècle France : The Art of Emile 
Gallé and the Ecole de Nancy. / 
Jessica M. Dandona. 

9781472462619 ком 1   

117. 

Mediterranean encounters : artists 
between Europe and the Ottoman 
Empire 1774-1839. / Elisabeth A. 
Fraser. 

978027107320
0 

ком 1   

118. 
Museum studies : an anthology of 
contexts. / edited by Bettina 
Messias Carbonell. 

978140517381
0 

ком 1   

119. Transforming museums in the 
twenty-first century. / Graham Black. 

9780415615730 ком 1   

120. Museums and their communities. / 
edited by Sheila Watson. 

9780415402606 ком 1   

121. 

Performing heritage : research, 
practice and innovation in museum 
theatre and live interpretation. / 
edited by Anthony Jackson and Jenny 
Kidd. 

9780719089053 ком 1   

122. 
Bauhaus 1919-1933 : workshops for 
modernity / edited by Barry Bergdoll 
and Leah Dickerman. 

9780870707582 ком 1   

123. 

Art in theory 1648-1815 : an 
anthology of changing ideas. / 
Edited by Charles Harrison, Paul 
Wood and Jason Gaiger. 
 

9780631200642 ком 1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ЕТНОЛОГИЈУ И АНТРОПОЛОГИЈУ 

124.       

125. 

Wild Men: Ishi and Kroeber in the 
wilderness of modern America / 
Douglas Casaux Sackman. Oxfor 
University Press, 2010. 

9780195178524 ком 1   

126. 

Observational Cinema: anthropology, 
film and the exploration of social life 
/ Anna Grimshaw and Amanda 
Ravetz 

9780253221582 ком 1   
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127.       

128.       

129. Clothing the Pacific / Chloe 
Colchester (ed.). Oxford; Berg, 2003. 

9781859736715 ком 1   

130. 

Guest of the Sheik: an ethnography 
of an Iraqi Village / Elizabeth 
Warnock Fernea. Reissue ed.  
Anchor, 1995.  

9780385014854 ком 1   

131. 
Europe and the people without 
history / Eric R. Wolf. 2nd ed. 
University of California Press, 2010. 

9780520268180 ком 1   

132. 

An anthropology of the European 
Union: building, imagining and 
experiencing the New Europe / Irene 
Bellier, Thomas M. Wilson (eds.). 1st 
ed. Berg, 2000.  

9781859733295 ком 1   

133. 

Alberuni’s India: an account of the 
religion, philosophy, literature, 
geography, chronology, astronomy, 
customs, laws and astrology of India 
/ Edward C. Sachau (ed.), 2 volume 
set 

978110804721 ком 1   

134. 
China's Asian dream: empire building 
along the new silk road / Tom Miller, 
Zed Books, 2017 

9781783609239 ком 1   

135. 

From village to city: social 
transformation in a Chinese county 
seat / A. Kipnis, University of 
California Press, 2016 

9780520289710 ком 1   

136. 

Casablanca. Movies and Memory / 
Marc Augé, translated by Tom 
Conley, University of Minnesota 
Press, 2009 

9780816656417 ком 1   

137. 
The subject of documentary / 
Michael Renov, University of 
Minnesota Press, 2004. 

9780816634415 ком 1   

138. 
The art of resistance : painting by 
candlelight in Mao’s China / Shelley 
Drake Hawks 

9780295741956 ком 1   
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Ред. 
број Наслов и аутор               ISBN Је

д.
 

м
ер

е 

К
ол

ич
. Јединична 

цена, без 
ПДВ-а 

Укупно,  
без ПДВ-a 

(5х6) 
1 2 3 4 5 6 7 

139. 

Anthropology in theory : issues in 
epistemology / H. L. Moore, T. 
Sanders (eds.); Wiley-Blackwell, 
2014 

9780470673355 ком 1   

140. 
Spatializing culture : the ethnography 
of space and place / Setha Low; 
Routledge, 2016 

9781138945616 ком 1   

141. 
Drinking : anthropological 
approaches / I. and V. de Garine 
(eds.) 

978157181315
2 

ком 1   
 

Стипендисткиња Анђа Петровић 

142. 

An Integration of the Use-Wear and 
Residue Analysis for the 
Identification of the Function of 
Archaeological Stone Tools, 
Christina Lemorini (Editor); Stella 
Nunziante Cesaro (Editor)/ 
Oxbowbooks / | | Year of Publication: 
2014 | Language: English 123p 

ISBN: 
9781407312880 

ком 1   

143. 

Exploring and Explaining Diversity 
in Agricultural Technology, Annelou 
van Gijn (Editor); John Whittaker 
(Editor); Patricia C. Anderson 
(Editor) / Oxbowbooks / 
Series: EARTH SERIES | Volume: 2 
| Year of Publication: 2014 | 
Language: English 304p, 285 col 
illus. 

ISBN: 
9781842175156 

ком 1   

144. 

Thinking Mesolithic, Stefan K. 
Kozlowski (Author)/Oxbowbooks/ | 
Published by: Oxbow Books | Year 
of Publication: 2009 | Language: 
English 380p, H297 x W210 (mm) 
200 b/w illus 

ISBN: 
9781842173350 

ком 1   

УКУПНО:  

 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
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 М.П. - потпис - 
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ПАРТИЈА 17 – Књиге хрватских издавача 
 

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

Ред. 
бр. Наслов и аутор               ISBN Је

д.
 

м
ер

е 

К
ол

ич
. 

Јединична цена, 
 без ПДВ-a 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ 

1. 
Ivo Goldstein Borislav Grgin, 
Europa i Sredozemlje u srednjem 
vijeku, Novi Liber Zagreb 

953604546X ком 
1 

 

2. Simo Rajić, Između Hrvata i Srba, 
Profil knjiga Zagreb 

978-953-313-604-2 ком 1  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ФИЛОЗОФИЈУ 

3. Norman Malkom, Vitgenštajn s 
religioznog stajališta ? 

978-953-6463-89-3 
 

ком 1  

    4. F.W.J.Schelling, Doba svijeta 978-953-703-69-73 ком 1  

    5. John Dewey, Liberalizam i 
društvena akcija  

978-953-6463-43-1 
 

ком 1  

    6. Daniel Bell, Komunitarizam i 
njegovi kritičari 

978-953-6463-23-7 
 

ком 1  

7. Werner Heisenberg, Fizika i 
filozofija  

978-953-96477-3-8 ком 1  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА  ПЕДАГОГИЈУ И АНДРАГОГИЈУ 

8. 

Fabac, Robert: Dizajniranje 
organizacije i upravljanje 
promjenama (projektni pristup), 
Slap, 2017. 

ISBN 
978- 9531918060 

 
ком 

 
1 

 
 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 

9. 

PETZOVA STATISTIKA: 
OSNOVNE STATISTIČKE 
METODE ZA 
NEMATEMATIČARE,  
Boris Petz, Vladimir Kolesarić, 
Dragutin Ivanec 

978-9-53-191759-9 ком 1  
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Ред. 
бр. Наслов и аутор               ISBN Је

д.
 

м
ер

е 

К
ол

ич
. 

Јединична цена, 
 без ПДВ-a 

1 2 3 4 5 6 

10. 
RAT I MIT: POLITIKA 
IDENTITETA U SUVREMENOJ 
HRVATSKOJ, Dejan Jović 

 978-953266876-6 
 

ком 1  

11.      

12. SOCIOLOGIJA RATA I 
NASILJA, Siniša Malešević 

9789532223880 ком 1  

13.      

14. DRŽAVE – NACIJE I 
NACIONALIZAM 

9789532228083 ком 1  

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 ___________2018. 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, в.д. декана (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 5/2018, 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 790/1-1 од 21.05.2018. 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 – Књиге страних издавача  и Партија 17 – Књиге хрватских 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); 
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- 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/остало, 
посебан рачун, односно фактуру. У рачуну треба бити наведена библиотека одељења/кабинет за 
стране језике/остало, из спецификације наручиоца и само наслови књига, односно часописа који су 
испоручени тој библиотеци/кабинету за стране језике/осталом. 
 
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 и 15).   
Рок испоруке је (биће преузето из понуде) дана (највише 100 дана) од дана учињеног 

захтева од стране овлашћеног лица Наручиоца (Партија 16).  
Рок испоруке је, у скалду са временом изласка појединачне свеске (бројa) страног 

часописа (биће преузето из понуде) дана (највише 30 дана) од дана учињеног захтева од стране 
овлашћеног лица Наручиоца (Партијa 17).  

Наручилац задржава право да одступи од процењених количина из спецификације.   
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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 и 15, за Партију 16 
у року од 70 дана, и за Партију 17 у року од 30 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). 
 
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.   
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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 Данијел Синани,  
в.д. декана 

                                   , 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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Страна 72 од 75 
 

 
 
 
 

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 5/2018, 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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