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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: број: 1754/1-1
од 02.11.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 1754/1-2 од
02.11.2018. године припремљена је
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I
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1. Подаци о наручиоцу
Универзитет у Београду - Филозофски факултет, Београд, Чика Љубина 18-20,
www.f.bg.ac.rs, порески идентификациони број: 100050474, матични број: 07003269.
2. Врста поступка јавне набавке
Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности.
3. Подаци o предмету јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности број 9/2018 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 – Књиге хрватских издавача;
Партија 11 – Књиге страних издавача.
4. Право на учешће
Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава услове
за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама.
набавци

5. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној

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.
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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 15.11.2018. 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 15.11.2018.
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 и 10).
Рок испоруке је највише 100 дана од дана учињеног захтева од стране овлашћеног
лица Наручиоца (Партијe 11).
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 и 10, и за Партију 11 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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ИЗЈАВУ
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 9/2018.
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).

М.П.

Потпис овлашћеног лица

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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ИЗЈАВУ
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
9/2018, 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:

ИЗЈАВУ
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.

М.П.

Потпис овлашћеног лица

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;
7. Изјава о обавези достављања менице за повраћај авансног плаћања,
за Партију 11 - Књиге страних издавача.
Понуђач подноси понуду у запечаћеној или затвореној коверти или кутији, тако да
се не могу накнадно убацивати или уклањати појединачни листови и затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
3. Важење понуде
Понуда мора важити најмање 60 дана, од дана јавног отварања понуда.
4. Подношење понуде
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких
понуда.
5. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у понуди наведе да ће
извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Универзитет у Београду - Филозофски факултет
ЈНМВ број 9/2018, набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе
за потребе Филозофског факултета у Београду

Страна 13 од 75
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.
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
У цену испоруке су урачунати трошкови транспорта и остали зависни трошкови.
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.
Понуђач је дужан да на рачуну наведе датум и број под којим је уговор заведен код
Наручиоца.
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8. Услови плаћања
Плаћање 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. (Партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и
10, Понуђач је дужан да издаје више појединачних рачуна, односно фактура о извршеној испоруци
књига, и то за сваку библиотеку/ кабинет за стране језике/ одељење/ стипендисту посебан рачун,
односно фактуру. У рачуну треба бити наведена библиотека одељења/ кабинет за стране језике
/одељење/стипендисту из спецификације наручиоца и само наслови књига који су испоручени тој
библиотеци/кабинету за стране језике.
Наручилац се обавезује да за Партију 11 – Књиге страних издавача, по пријему
менице за повраћај авансног плаћања, уплати аванс у висини од 100% од укупно уговорене цене,
са ПДВ-ом.
Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими меницу за повраћај
авансног плаћања (Партија 11).
9. Средство финансијског обезбеђења
9. 1. Изјава о обавези достављања менице за повраћај авансног плаћања за
Партију 11 – Књиге страних издавача
Понуђач је дужан да у понуди достави попуњену, потписану и оверену печатом
понуђача Изјаву о обавези достављања менице за повраћај авансног плаћања.
9.2. Меница за повраћај авансног плаћања
Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да, у тренутку закључења уговора, за
Партију 40 – Књиге страних издавача, достави Наручиоцу:
- Меницу за повраћај авансног плаћања, у висини од 100% од укупно уговорене
цене, са ПДВ-ом, која траје до истека рока важности уговора. Меница за повраћај авансног
плаћања мора бити оверена, потписана од стране лица овлашћеног за заступање и регистрована у
складу са важећим Законом о платном промету и важећом Одлуком НБС о ближим условима,
садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења. Достављена меница за повраћај
авансног плаћања мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за
повраћај авансног плаћања мора бити у висини од 100% од укупно уговорене цене са ПДВ-ом.
Висина вредности менице може се смањити, уколико Наручилац одустане од процењених
количина, у висини вредности добара од којих је одустао;
- Менично овлашћење да се меницa, без сагласности Добављача може поднети на
наплату, у случају да није извршена испорука добара у висини износа уплаћених средстава;
- Потврду о регистрацији менице;
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани
потпис и печат понуђача, оверен печатом банке. Поднета меница не може да садржи додатне
услове за исплату, краће рокове ни мањи износ од од онога који је одредио Наручилац.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан
са потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за заступање,
менично овлашћење остаје на снази.
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Након истека рока важења уговора Наручилац ће предметну меницу вратити, на
писани захтев Понуђача.
Наручилац задржава право да реализује достављено средство финансијског
обезбеђења у случају да Понуђач не испуни Уговором преузете обавезе.
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 и 10, и за Партију 11, 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
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 – Књиге
хрватских издавача; Партија 11 – Књиге страних издавача.
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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.
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.
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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.
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.
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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 email 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,
(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.
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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 9/2018, 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 – Књиге хрватских издавача;
11) Партија 11 – Књиге страних издавача.

Универзитет у Београду - Филозофски факултет
ЈНМВ број 9/2018, набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе
за потребе Филозофског факултета у Београду

Страна 21 од 75

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

М.П.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
- 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

М.П.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
- 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:

М.П.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
- 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:

М.П.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
- 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 и 10).
Рок испоруке је ________ дана (уписати број дана - највише 100 дана) од дана
учињеног захтева од стране овлашћеног лица Наручиоца (Партија 11).
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 и 10, и за Партију 11 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.
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.
Наручилац се обавезује да за Партију 11 – Књиге страних издавача, по пријему
менице за повраћај авансног плаћања, уплати аванс у висини од 100% од укупно уговорене цене,
са ПДВ-ом.
Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими меницу за повраћај
авансног плаћања (Партија 11).

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
М.П.

- потпис -
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПАРТИЈА 1 – Друштвене науке 1

Наслов и аутор

1

2

ISBN
3

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ
Александар М. Милошевић,
1.
Српска прича: сећање из рата и 978-86-519-2186-8
револуције 1941-1945
Ивана Пантелић, Успон и пад
"прве другарице" Југославије :
2.
978-86-519-2251-3
Јованка Броз и српска јавност
1952-2013.
Милош
Тимотијевић,
Злато
четника
и
партизанадеконструкција једног мита : 978-86-519-2233-9
3.
финансије и отпор окупатору у
Србији и Југославији 1941-1945.
Иван С. Јастребов, Стара Србија
4.
и Албанија : забелешке с 978-86-519-2126-4
путовања
Драгољуб Јовановић, Eкономске
5.
и друштвене последице рата у 978-86-519-2207-0
Србији
Владимир Медински, Рат :
6.
978-86-519-2023-6
митови СССР-а 1939-1945
Дарко Гавриловић, Мит о
7.
непријатељу: антисемитизам
978-86-519-2272-8
Димитрија Љотића
Коста Николић, Југославија,
8.
последњи дани (1989-1992). Књ.
978-86-519-2261-2
1

Колич.

Ред.
бр.

Јед.
мере

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

Јединична
цена,
без ПДВ-a

4

5

6

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1
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Укупно,
без ПДВ-a
(5х6)
7

Наслов и аутор

1

2

Колич.

Ред.
бр.

Јед.
мере
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Јединична
цена,
без ПДВ-a

4

5

6

ком

1

ком

2

978-86-519-2169-1

ком

1

978-86-519-2182-0

ком

2

978-86-519-2209-4

ком

2

978-86-519-1961-2

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ISBN
3

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ
Uspon umreženog društva, Manuel
9.
978-86-519-2106-6
Kastels
Mreže revolta i nade : društveni
10.
pokreti u doba interneta, Manuel
978-86-519-2105-9
Kastels ;
БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ФИЛОЗОФИЈУ

13.

Mirko Zurovac, Metodsko načelo
estetike
A. Avgustin, Stvaranje sveta i
vreme
J. Babić, Ogledi o odbrani

14.

M. Zurovac, Ideja estetike

11.
12.

S. Petrović, Za utonomiju
978-86-519-0522-6
umestnosti
БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ
Posleratni
modernizam
neoavangarde / postmodernizam : ISBN 978-86-51916.
1986-5
ogledi
o
jugoslovenskom
umetničkom prostoru : 1950-1990
Leksikon arhitekture i umetničkog ISBN 978-86-51917.
zanatstva / Slobodan Maldini
0507-3
БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА КЛАСИЧНЕ НАУКЕ
Aristotel, Metafizika, превод,
18.
коментари и напомене Слободан 978-86-7448-326-8
У. Благојевић, Београд, 2017.
Феликс Равесон, Хеленске визије
19.
бесмртности, превео Небојша 978-86-519-0363-5
Здравковић, Београд, 2016.
Софисти
1,
Протагора,
Ксенијад, Горгија, Ликофрон,
Продик и Трасимах, приредила и 978-86-519-2097-7
20.
превела Александра Здравковић
Зистакис, Београд, 2017.
15.

_________________________________________________________
Универзитет у Београду - Филозофски факултет
Јавна набавка мале вредности број 9/2018,
набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе
за потребе Филозофског факултета у Београду

Укупно,
без ПДВ-a
(5х6)
7

1

21.

22.

Наслов и аутор

Колич.

Ред.
бр.

Јед.
мере

Страна 28 од 56
Јединична
цена,
без ПДВ-a

3

4

5

6

978-86-519-2244-5

ком

1

978-86-519-2245-2

ком

1

ISBN

2

Софисти 2, Хипија, Антифон,
Критија
и
А.
Јамблихов
приредила и превела Александра
Здравковић Зистакис, Београд,
2018.
Софисти
3,
Тетралогије,
Антифон, приредила и превела
Александра
Здравковић
Зистакис, Београд, 2018.

УКУПНО:

М.П.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
- потпис -
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Укупно,
без ПДВ-a
(5х6)
7

Страна 29 од 56

ПАРТИЈА 2 – Друштвене науке 2

Јединична
цена,
без ПДВ-a

Укупно,
без ПДВ-a
(5х6)

5

6

7

Ред.
бр.

Наслов и аутор

ISBN

Јед.
мере

Колич.

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

1

2

3

4

ком

10

ком

1

ком

2

ком

1

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ
Сузана Рајић, Данко Леовац, 978-86-17Историја српског народа у 19. и 19819-8
1.
почетком 20. века : српска
држава у 19. веку
Vladimir Jovanović, Sjaj i beda 978-86-17varoškog života : marginalne 19676-7
2.
skupine i državna reakcija u Srbiji
19. veka
БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПЕДАГОГИЈУ
Болби, Џон (2011), Сигурна база, 978-86-173.
Завод за уџбенике
17113-9
БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ
4.

Српска енциклопедија. Том 3.
Kњ. 1, Г - Демографски преглед

ISBN 978-867946-232-9

УКУПНО:

М.П.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
- потпис -
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ПАРТИЈА 3 – Друштвене науке 3

Јединична
цена,
без ПДВ-a

Укупно,
без ПДВ-a
(5х6)

5

6

7

Ред.
бр.

Наслов и аутор

ISBN

Јед.
мере

Колич.

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

1

2

3

4

ком

2

ком

1

ком
ком

1
1

ком

1

ком

2

ком

2

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ЕТНОЛОГИЈУ И АНТРОПОЛОГИЈУ
Gradovi Balkana, gradovi Evrope /
1.
978-86-7102-585-0
priredili A. Pitasio, M. Dogo
Istorija Balkana 1804-1945 / S. K.
2.
978-86-7102-598-0
Pavlović
3.
Guslarke i sviračice / I. Nenić
978-86-7102-576-8
4.
Gospodari medija / M. Foa
978-86-7102-558-4
Posredovana sećanja u digitalnom dobu / J.
5.
978-86-7102-601-7
Van Dejk
Alatke istraživača : metodi i tehnike
6.
istraživanja u društvenim naukama / D.
978-86-7102-605-5
Popadić, Zoran Pavlović, I. Žeželj
БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ
Prognani pojmovi : neoliberalna
978-86-7102-594-2
7.
pojmovna revizija misli o društvu ,
Todor Kuljić
Načela vizuelne antropologije, Pol
8.
978-86-7102-477-8
Hokings
БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА АРХЕОЛОГИЈУ
Сташа Бабић – Грци и други
9.
9788671022828
Смиља Марјановић-Душанић 10.
Свето и пропадљиво : тело у српској
9788671790994
хагиографској књижевности
БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ
ALATKE ISTRAŽIVAČA - Metodi i
Издавач Клио,
11.
tehnike istraživanja u društvenim
ИСБН недоступан
naukama / Dragan Popadić, Iris Žeželj

М.П.

УКУПНО:
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
- потпис -
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ПАРТИЈА 4 – Друштвене науке 4

Наслов и аутор

1

2

Колич.

Ред.
бр.

Јед.
мере

Понуђач је дужан да попуни све ставке из образца понуде, у супротном понуда ће бити
одбијена.
Јединична цена,
без ПДВ-a

3

4

5

6

978-86-7391037-6

ком

1

ISBN

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ
Антоњи Цетнарович, Тајна политика
1.
Адама Јежија Чарториског на Балкану:
Отел Ламбер и српска криза 1840-1844

М.П.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
- потпис -
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ПАРТИЈА 5 – Друштвене науке 5

Наслов и аутор

1

2

Колич.

Ред.
бр.

Јед.
мере

Понуђач је дужан да попуни све ставке из образца понуде, у супротном понуда ће бити
одбијена.
Јединична цена,
без ПДВ-а

3

4

5

6

978-86-8934916-0

ком

1

ISBN

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ

1.

Sloveni u Turskoj : Srbi, Crnogorci,
Bosanci, Albanci i Bugari : njihove
mogućnosti, njihove težnje i njihov politički
razvoj : Kneževina Srbija - istorija Miloša /
Siprijen Rober

М.П.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
- потпис -
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Страна 33 од 56

ПАРТИЈА 6 – Друштвене науке 6

Наслов и аутор

1

2

ISBN
3

Колич.

Ред.
бр.

Јед.
мере

Понуђач је дужан да попуни све ставке из образца понуде, у супротном понуда ће бити
одбијена.
Јединична цена,
без ПДВ-a

4

5

6

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ЕТНОЛОГИЈУ И АНТРОПОЛОГИЈУ
Žene između pola i roda /
978-86-495-0456-1
ком.
1.
Silviana Agacinski

М.П.

1

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
- потпис -
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Страна 34 од 56

ПАРТИЈА 7 – Друштвене науке 7

Наслов и аутор

1

2

ISBN
3

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ
Спорови о будућности Србије и
1.
САНУ: шта и како даље? Део ǂ2: 978-86-81128-01-5
Истина и слобода, Часлав Орић

М.П.

Колич.

Ред.
бр.

Јед.
мере

Понуђач је дужан да попуни све ставке из образца понуде, у супротном понуда ће бити
одбијена.
Јединична цена,
без ПДВ-a

4

5

6

ком.

1

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
- потпис -
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Страна 35 од 56
ПАРТИЈА 8 – Друштвене науке 8

Наслов и аутор

1

2

ISBN
3

Колич.

Ред.
бр.

Јед.
мере

Понуђач је дужан да попуни све ставке из образца понуде, у супротном понуда ће бити
одбијена.
Јединична
цена,
без ПДВ-a

4

5

6

Пројекат Српска уметност 20. века: национално и Европа бр. 177013,
руководилац проф. др Л. Мереник
Intelektualci, kultura, hegemonija,
978-86-6391-0841.
ком
Antonio Gramši
3
БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ
Странци пред нашим вратима, 978-86-6391-0942.
Зигмунт Бауман
2
БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ФИЛОЗОФИЈУ
N. Čomski, O anarhizmu
/
3.
H. Drajfuz, P.Rabinov, Mišel Fuko: iza
/
strukturalizma i hermeneutike
БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА АРХЕОЛОГИЈУ
Bronislav Malinovski 9788663910485
5.
Zločin i običaji u primitivnom društvu
Bronislav Malinovski 9788663910652
6.
Seks i represija u primitivnom društvu
Marko Škorić i Aleksej Kišjuhas 9788686689825
7.
Evolucija i prirodna selekcija : od
Anaksimandra do Darvina
БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ
Mediteran i drugi svetovi : pitanja
ISBN 978-868.
vizuelne kulture : XI-XIII vek / Jelena
6391-020-1
Erdeljan
БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ
Stranac u humanističkom nasleđu /
9.
978-86-6391-088-1
D. Marinković i D. Ristić (prir.)
4.

1

ком

1

ком

2

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

1
УКУПНО:

М.П.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
- потпис -
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Укупно,
без ПДВ-a
(5х6)
7

Страна 36 од 56

ПАРТИЈА 9 – Друштвене науке 9

Наслов и аутор

1

2

ISBN
3

Колич.

Ред.
бр.

Јед.
мере

Понуђач је дужан да попуни све ставке из образца понуде, у супротном понуда ће бити
одбијена.
Јединична
цена без
ПДВ-a

4

5

6

ком

1

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ
1.

Стање у затворима, Џон Хауард

978-86-7630-602-2

Zadrugarstvo u Srbiji: 120 godina
Zadružnog saveza, Žaklina Stojanović,
978-86-7956-088-9 ком 1
Dragana Gnjatović
3.
Speculum drugog: žena, Лис Иригаре
978-86-7543-286-9 ком 1
Бењаминова критика насиља, Валтер
4.
978-86-80484-24-2 ком 1
Бењамин
БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ Донација - Александра Павковића
Филозофија рата, Фриц Маутнер,
5.
978-86-80484-31-0 ком 1
Густав Радбрух
Теорија комуникативног деловања I и
6.
978-86-6263-178-7 ком 2
II, Јирген Хабермас
7.
Економија, Грег Манкју
978-86-403-1491-6 ком 1
2.

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ
Savremena umetnost i savremenost :
ISBN 978-868.
zbirka eseja / Teri Smit
6389-007-7
Саборна црква Светог оца Николаја у
ISBN 978-869.
Сремским Карловцима / Богдан
85869-85-3
Јањушевић
Барокне теме српског иконостаса
ISBN: 978-8610.
XVIII века / Бодин Вуксан
85869-82-2
БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА АРХЕОЛОГИЈУ
Gavrilović, Ljiljana 11.
9788675620976
Muzeji i granice moći

ком

1

ком

1

ком

2

ком

1
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Укупно без
ПДВ-a
(5х6)
7

Наслов и аутор

1

2

ISBN
3

Колич.

Ред.
бр.

Јед.
мере

Страна 37 од 56
Јединична
цена без
ПДВ-a

4

5

6

Alaida Asman 12.
Duga senka prošlosti : kultura sećanja i
9788675620990
ком
politika povesti
Erik Hobsbom, Terens Rejndžer (ur.) 13.
9788675620128
ком
Izmišljanje tradicije
Kliford Gerc 14.
9788675620822
ком
Antropolog kao pisac
Tomas Hilan Eriksen - Etnicitet i
15.
8675620373
ком
nacionalizam
Kurt Vilhelm Ceram 16.
978868597901
ком
Bogovi, grobovi i naučnici
БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ЕТНОЛОГИЈУ И АНТРОПОЛОГИЈУ
Obredi prelaza / Arnold Van Genep
978-86-379-0903-5 ком
17.
Srpski identitet / Đuro Bodrožić
978-86-379-1372-6 ком
18.
Istočno-zapadna
sofra
:
mali
19.
kulturnoistorijski i kulinarski leksikon / 978-86-6145-290-1 ком
Olga Zirojević
Čekajući Ikeu : od tačkica do ikeizacije /
20.
978-86-80912-14-1 ком
Ildiko Erdei
Istorija antropologije / Rober Delijež
21.
978-86-7562-109-6 ком
Solun, grad duhova : hrišćani, muslimani
22.
978-86-6047-230-6 ком
i Jevreji 1430-1950. / Mark Mazover

1
1
1
1
1
2
1
2
3
3
1

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ФИЛОЗОФИЈУ
Dekart, Geometrija
Frederik Koplston
Nenad Miščević, Rođenje pragmatike

978-86-6457-139-5
978-86-7346-975-1
978-86-6389-074-9

ком
ком
ком

2
2
2

H. Šmic, Kratki uvod u Novu
fenomenologiju
A. Šopenhauer, O četvorostrukom
korenu stava o dovoljnom osnovu
D. Parfit, T.M. Skenlon, Moralni
kontraktualizam
Emil Sioran, O nezgodi zvanoj rođenje

978-86-6263-226-5

ком

1

978-86-6263-209-8

ком

1

978-86-80484-11-2

ком

2

978-86-6435-090-7
ком
29.
D. Hjum, Moj život i drugi eseji
978-86-64-35-083-9 ком
30.
Пројекат Српска уметност 20. века: национално и Европа бр. 177013,
руководилац проф. др Л. Мереник
Дивна Ђурић-Замоло, Градитељи
978-86-80619-51-4
ком
31.
Београда 1815-1914

1

23.
24.
25.
26.
27.
28.

2

2
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Укупно без
ПДВ-a
(5х6)
7

Наслов и аутор

1

2

ISBN
3

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ
Луј Франше д'Епере, Мемоари: 978-86-515-1382-7
32.
Солунски фронт, Србија, Балкан,
Централна Европа: 1918-1919
Даглас Волш, Са Србима на 978-86-515-1292-9
33.
Солунском фронту
Никола Марковић, Слика Немачке 978-86-515-1227-1
34.
и Немаца у Србији током 19141918. године
Noam Čomski, Jugoslavija: mit i
35.
978-86-7693-470-2
raspad
Melina Rokai, The British and Balkan
Woman : british perceptions of
36.
balkan women and their femininity in 978-86-531-0285-2
the long nineteenth century (17891914)
Bubalo, Đorđe, Srpska zemlja i
pomorska u doba vladavine
37.
978-86-6309-150-4
Nemanjića. Knj. 1, Od Sabora u Rasu
do Sabora u Deževu
Liutprand
iz
Kremone,
Dva
38.
978-86-6435-079-2
poslanstva u Konstantinopolj
Bartolomej Georgijević, Moje
39.
978-86-6435-078-5
robovanje u Turskoj
40. Žofroa Vilarduen, Hronika Četvrtog
978-86-6435-046-4
krstaškog rata
Синиша Мишић, Моравска Србија :
41.
978-86-80912-02-8
историја и историјска географија
Михаел
Нурберг,
Динамични
42.
978-86-85957-99-4
средњи век
Александар Амфитеатров, Ђаво у
43. свакодневици,
легенди
и 978-86-7543-333-0
књижевности средњег века
44. Жорж Диби, Хиљадита година
978-86-7543-340-8
Мирослав Павловић, Смедеревски
45. санџак 1739-1788: војно978-86-7946-220-6
административно уређење
Бранко Бешлин, Евгеније Савојски
46.
978-86-7946-172-8
и његово доба

Колич.

Ред.
бр.

Јед.
мере

Страна 38 од 56
Јединична
цена без
ПДВ-a

4

5

6

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

5

ком

1

ком

1

ком

1

ком

10

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1
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Укупно без
ПДВ-a
(5х6)
7

1

Наслов и аутор
2

53.

Српски комзервативци 1878-1914,
приредио Бошко Мијатовић
Посланство Краљевине Србије у
Лондону т. 1, 1881-1890, приредили
Мирослав Перишић, Светозар
Рајак, Дејан Ристић
Посланство Краљевине Србије у
Лондону т. 2, 1891-1895, приредили
Мирослав Перишић, Светозар
Рајак, Дејан Ристић
Посланство Краљевине Србије у
Петрограду т.1, 1879-1888,
приредили Алексеј Тимофејев,
Горан Милорадовић
Први светски рат у документима
Архива Србије т. 3, 1915,
приредили Љубинска Шкодрић,
Александар Марковић
Москва Сербия – Белград – Россия,
сборник документов и материалов,
том 4, Русско-сербские отношения
1917-1945, автори составители
Алексеј Тимофејев, Горан
Милорадовић, Александар Силкин
Стефан Првовенчани, Сабрана дела

54.

Свети Сава, Сабрана дела

47.

48.

49.

50.

51.

52.

ISBN
3

Колич.

Ред.
бр.

Јед.
мере

Страна 39 од 56
Јединична
цена без
ПДВ-a

4

5

6

978-86-6343-079-2

ком

1

978-86-80786-14-8

ком

1

978-86-80786-05-6

ком

1

978-86-80786-13-1

ком

1

978-86-80786-15-5

ком

1

978-86-8076-02-5

ком

1

978-86-379-1345-0

ком

1

978-86-379-1375-7

ком

1

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПЕДАГОГИЈУ
Снежана Ђорђевић, Анализа
55.
978-86-7558-680-7 ком
1
јавних политика, Чигоја, 2009
орија и пракса групне
ISBN:
56.
ком
психотерапије, Ирвин Јалом, 2014
9788686653918
1
БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА КЛАСИЧНЕ НАУКЕ
Гај Валерије Катул, Мрзим и волим,
превод, предговор и коментари
57.
978-86-379-1373-3 ком 3
Гордан
Маричић
и
Јована
Раденковић, Београд, 2018.
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Укупно без
ПДВ-a
(5х6)
7

1

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Наслов и аутор
2

Плутарх, О неговању душевног мира
и задовољства, Огледи из етике и
психологије, превод и предговор
Челица Миловановић, Београд, 2016.
Гај Салустије Крисп, Катилинина
завера - Историје, превод с
латинског Гордан Маричић,
предговор Жарко Петковић, Београд,
2015.
Секст Проперције, Прекратка је
љубав ма кол'ко да траје, Изабране
елегије,
превод,
предговор
и
коментари Гордан Маричић, Београд,
2014.
Слободан Душанић, Античке теме,
Историјске студије, приредили В.
Јанковић и Ж. Петковић, предговор
Ж. Петковић , Београд, 2014.
Гунђало, античка комедија, превод и
предговор Горан Видовић, Београд,
2010.
Царска повест, превод с латинског
Мирослава Мајхер, Жарко Петковић,
предговор и коментари Жарко
Петковић, Београд, 2009.
Цицерон, Беседа за Милона, текст
превео и приредио Војин
Недељковић, уводну студију и
коментар написао Жарко Петковић,
Сремски Карловци, Нови Сад, 1998.
Boris Uspenski, EGO LOQUENS, Jezik
i komunikacioni prostor, prevela s
ruskog Radmila Mečanin, Beograd,
2012.

Колич.

Ред.
бр.

Јед.
мере

Страна 40 од 56
Јединична
цена без
ПДВ-a

3

4

5

6

978-86-379-1314-6

ком

3

978-86-379-1295-8

ком

2

978-86-379-1270-5

ком

1

978-86-379-1272-9

ком

2

978-86-379-1123-4

ком

1

978-86-379-1095-4

ком

3

/

ком

3

978-86-6263-008-7

ком

1

ISBN
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Укупно без
ПДВ-a
(5х6)
7

Јед.
мере

Колич.

Страна 41 од 56
Јединична
цена без
ПДВ-a

1

2

3

4

5

6

66.

Ksenofont, EKONOMIJA, prevela sa
starogrčkog
Slađana
Milinković,
Beograd, 2011.

978-86-86611-68-0

ком

2

Ред.
бр.

Наслов и аутор

ISBN

УКУПНО:

М.П.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
- потпис -
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Укупно без
ПДВ-a
(5х6)
7

Страна 42 од 56

ПАРТИЈА 10 – Књиге хрватских издавача

Наслов и аутор

1

2

Колич.

Ред.
бр.

Јед.
мере

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

Јединична цена,
без ПДВ-a

3

4

5

6

978-953-222-704-8

ком

1

ISBN

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ
1.

Znanost
o
znanosti
i
refleksivnost, Pierre Bourdieu

М.П.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
- потпис -
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ПАРТИЈА 11– Књиге страних издавача

Наслов и аутор

1

2

ISBN
3

Колич.

Ред.
бр.

Јед.
мере

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

Јединична цена,
без ПДВ-a

4

5

6

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ
1.

2.

WILLIAM R. EVERDELL, THE END OF
KINGS: A HISTORY OF REPUBLICS AND
REPUBLICANS, (CHICAGO, University of
Chicago Press: 2000),
Pamela M. Pilbeam, Republicanism in
Nineteenth-Century France, 1814–1871,(London,
Macmillan Education UK: 1995),

ISBN-10:
0226224821,
ISBN-13: 9780226224824
ISBN-10:
0333566726,
ISBN-13: 9780333566725

ком

ком

1

1

Маријана Рицл, Пројекат 177005
3.

A Lexicon of Greek Personal Names, Volume
V.C: Inland Asia Minor, Edited by J.-S. Balzat, R.
W. V. Catling, É. Chiricat, and T. Corsten,
Oxford University Press,Oxford 2018

ISBN
9780198816881

ком

1

Supplementum Epigraphicum Graecum, LXIII
(2013), Brill, Leiden-Boston, 2017
Supplementum Epigraphicum Graecum, LXII
(2012), Brill, Leiden-Boston ,2016
Robin Osborne, P. J. Rhodes (eds.), Greek
Historical Inscriptions 478-404 BC, Oxford
University Press,Oxford 2017
Ioan Piso, Dan Deac, Inscriptiones Daciae
Romanae, Appendix I: Inscriptiones laterum
Musei Zilahensis, Cuj-Napoca, 2016
C.Whately, Exercitus Moesia: The Roman Army
in Moesia from Augustus to Severus Alexander,
BAR International Series 2825, Oxford, 2016

ISBN
9789004362796
ISBN 978-90-0433954-5
ISBN
9780199575473

ком

1

ком

1

ком

1

ISBN 978-606543-745-6

ком

1

ISBN 978-14073-1475-4

ком

1

4.
5.
6.
7.

8.

9.
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1

2

ISBN
3

Eric C. De Sena, Calin Timoc, Romans in the
ISBN
10.
Middle and Lower Danube Valley, 1st century
9781407316116
BC-5th century AD,Oxbow books, Oxord 2017
Adrastos Omissi, Emperors and Usurpers in the
ISBN
Later Roman Empire: civil war, panegyric and the 9780198824824
11.
construction of legitimacy,Oxford University
Press, Oxofd 2018
Пројекат Српска уметност 20. века: национално и Европа бр. 177013,
руководилац проф. др Л. Мереник
Toward a Concrete Utopia: Architecture in 1-63345-051-1
Yugoslavia, 1948–1980, Martino Stierli, Vladimir
12.
Kulić (eds.), Museum of Modern Art, New York
2018.
Modernism In-Between: The Mediatory
978-86859-147-7
Architectures of Socialist Yugoslavia, Wolfgang
Thaler, Maroje Mrduljaš, Vladimir Kulić, JOVIS
13.
Verlag, Berlin 2012.
Shaping the American Interior: Structures,
978-1-13Contexts and Practices, Paula Lupkin, Penny
869770-6
14.
Sparkle (eds.), Taylor & Francis Ltd, London
2018.
Hans Belting, Face and Mask: A Double
9780691162355
15.
History, Princeton University Press, New Jersey
2017.
БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПЕДАГОГИЈУ И АНДРАГОГИЈУ
Peter Moss: Alternative Narratives in Early
9781138291553
16.
Childhood: An Introduction for Students and
Practitioners
Sandra Duncan, Jody Martin, and Sally Haughey: 9780876597965
Through a Child's Eyes: How Classroom Design
17.
Inspires Learning and Wonder, Gryphon House,
Inc., 2018
Jim Greenman: Caring Spaces, Learning Places
9780942702330
18.
19.

20.

Veronica Pacini-Ketchabaw and Sylvia Kind:
Encounters With Materials in Early Childhood
Education, 2017
Professional Learning Through Transitions and
Transformations Teacher

ISBN-13: 9781138821460
ISBN-10:
9781138821460
ISBN 978-3-31922028-4

4

Колич.

Ред.
бр.

Јед.
мере

Страна 44 од 56

Јединична цена,
без ПДВ-a

5

6

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1
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21.

22.

Колич.

Ред.
бр.

Јед.
мере
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Јединична цена,
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4

5

6

953-99612-0-4

ком

1

ISBN-13:
9781891792250

ком

1

Late Modernity and Social Change:
Reconstructing Social and Personal Life, Brian
Heaphy
The Excessive Subject: A New Theory of Social
Change, Molly Anne Rothenberg

ISBN-13: 9780415281768

ком

1

ISBN-13: 9780745648248

ком

1

Maurice Dobb, Studies in the Development of
Capitalism
Robert Brenner, Merchants and Revolution

ISBN 13: 9781436710220
ISBN-13: 9781859843338
9780691177366

ком

1

ком

1

ком

1

ISBN-13: 9781412992848
978-0-74565044-9
9780745611495

ком

1

ком

1

ком

1

ISBN-13: 9780195118148

ком

1

9780691135335

ком

1

9780307452429

ком

1

ISBN-13: 9780226462271

ком

1

Наслов и аутор
2

Educators? Journeys of Becoming. Editors:
Williams, Judy, Hayler, Mike
Savjetovanje - u psihosocijalnom radu, Josip
Jankovic, 2004, Etcetera, Zagreb
Educational Entrepreneurship Realities,
Challenges, Possibilities
Edited by Frederick M. Hess

ISBN
3

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

Taken for Granted - The Remarkable Power of
Unremarkable, Eviatar Zerubavel
Cinematic Sociology (social life in film), JeanAnne Sutherland, Kathryn Feltey
The Sociology of Work, 4th edition, Keith Grint,
Darren Nixon
Management: A Sociological Introduction, Keith
Grint
The Oxford History of the Prison: The Practice of
Punishment in Western Society
by Norval Morris, David J. Rothman
The Medieval Prison: A Social History –201, G.
Geltner
Anatomy of an Epidemic: Magic Bullets,
Psychiatric Drugs, and the Astonishing Rise of
Mental Illness in America,Robert Whitaker
Criminal Intimacy: Prison and the Uneven History
of Modern American Sexuality 10th Edition,
Regina Kunzel
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1

2

ISBN
3

Колич.

Ред.
бр.

Јед.
мере
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Јединична цена,
без ПДВ-a

4

5

6

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ Донација - Александра Павковића
The Future of the Capitalist State, Bob
978-0745622736 ком 1
36.
Jessop
БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ФИЛОЗОФИЈУ (ОД ПРОДАЈЕ КЊИГА)
37.

H. Sluga, D. Stern, The cambridge companion to
Wittgenstein

38.

K. Ameriks, The cambridge companion to german
idealism

39.

B, Eggleston, D.E.Miller, The cambridge
companion to utilitarianism

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА АРХЕОЛОГИЈУ
Elena Miroššayová, Christopher Pare & Susanne
Stegmann-Rajtárdas (eds.) Nördliche Karpatenbecken in der Hallstattzeit.
40.
Wirtschaft, Handel und Kommunikation in
früheisenzeitlichen Gesellschaften zwischen
Ostalpen und Westpannonien
Danielisova A. and Fernandez-Gotz M. (eds.) Persistent Economic Ways of Living: Production,
41.
Distribution and Consumption in Late Pehistory
and Early History
Penny Bickle, Alasdair Whittle –
42.
The First Farmers of Central Europe: Diversity in
LBK Lifeways
Timothy Insoll – The Oxford Handbook of
43.
Prehistoric Figurines
Federica Fontana, Marco Peresani Marta
Arzarello Manuale di tecnologia litica preistorica 44.
Concetti, metodi e tecniche

10: 1107545943
13: 9781107545946
10: 1316602362
13: 9781316602362
10: 0521152364
13: 9781107656710

ком

1

ком

1

ком

1

9786155766008

ком

1

9789639911703

ком

1

9781842175309

ком

1

9780199675616

ком

1

9788843057290

ком

1
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45.

46.
47.
48.
49.

50.

51.

Наслов и аутор
2

Ofer Bar-Yosef, Liliane Meignen Kebara Cave, Mt. Carmel, Israel, Part I: The
Middle and Upper Paleolithic Archaeology
(American School of Prehistoric Research
Bulletins)
Arthur J. Jelinek - Neandertal Lithic Industries at
La Quina
Barry J. Kemp - Ancient Egypt.Anatomy of a
Civilization (3rd Edition)
Ellen Morris Ancient Egyptian Imperialism
John C. Coleman (2011). The nature of
Adolescence (fourth edition)
Publisher Taylor & Francis, 2011
Conceptions of Giftedness (2005). Edited by
Robert J. Sternberg and Janet E. Davidson,
Cambridge University Press, NY
Copley, B. (1993). The World of Adolescence:
Literature, Society and Psychoanalytic
Psychotherapy
Publisher Free Association Books

ISBN
3

4

Колич.

Ред.
бр.

Јед.
мере

Страна 47 од 56

Јединична цена,
без ПДВ-a

5

6

9780873655538

ком

1

9780816522460

ком

1

9780415827263

ком

1

9781405136785

ком

1

9780415564205

ком

1

ISBN-13: 9780521547307
ISBN-10:
052154730X

ком

1

ком

1

978-953-7964-09-2

ком

1

9781319135737

ком

1

978-9004383203

ком

1

978-1506322384

ком

1

978-0415823517

ком

1

ком

1

1853433101,
9781853433108

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ
52.
53.
54.
55.
56.

57.

Uvod u bihevioralnu ekonomiju /
uredili Darko Polšek, Kosta Bovan
The Development of Children /
Cynthia Lightfoot, Michael Cole, Sheila R. Cole
Challenges and opportunutieas in education /
DOVIGO
Crisis Intervention: A Practical Guide / Alan A.
Cavaiola, Joseph E. Colford
Doing educational research in rural settings:
Methodological issues, international perspectives and
practical solutions / White, Corbett
Rural education for the twenty-first century: Identity,
place, and community in a globalizing world / Schafft,
Jackson

978-0271036830
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3

4

5

6

978-0805847772

ком

1

ISBN

2
Handbook of Research on Teacher Education:
Enduring Questions in Changing Contexts / CochranSmith, M., Feiman-Nemser, S., McIntyre, D. J., &
Demers, K.

УКУПНО:

М.П.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
- 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 Миомир Деспотовић, декан (у даљем тексту: Наручилац) и
Понуђач:
2.
_________________________________________,
ул. ___________________ бр.
______, порески идентификациони број ____________, матични број ___________, које заступа,
_____________________ директор (у даљем тексту: Добављач)
(Попуњава: понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем и члан
групе којиће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор.)
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности број 9/2018, 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 1754/1-1 од 02.11.2018. 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 – Књиге
хрватских издавача; Партија 11 – Књиге страних издавача.
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- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће преузето
из понуде), која у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне документације, налази се у
прилогу Уговора и саставни је део Уговора;
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), доделио
уговор за (попуњава Наручилац);
- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним
набавкама;
- да ће Добављач извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично
поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).
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 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. (Партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10).
Понуђач је дужан да издаје више појединачних рачуна, односно фактура о извршеној
испоруци књига, и то за сваку библиотеку/ кабинет за стране језике/ одељење/ стипендисту посебан
рачун, односно фактуру. У рачуну треба бити наведена библиотека одељења/ кабинет за стране
језике /одељење/стипендисту из спецификације наручиоца и само наслови књига који су испоручени
тој библиотеци/кабинету за стране језике. Добављач је дужан да на рачуну наведе датум и број под
којим је уговор заведен код Наручиоца.
Наручилац се обавезује да за Партију 11 – Књиге страних издавача, по пријему
менице за повраћај авансног плаћања, уплати аванс у висини од 100% од укупно уговорене цене, са
ПДВ-ом.
Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими меницу за повраћај
авансног плаћања (Партија 11).
Члан 4.
Добављач је дужан да у тренутку закључења уговора за Партију 11 – Књиге страних
издавача достави Наручиоцу:
- Меницу за повраћај авансног плаћања, у висини од 100% од укупно уговорене цене,
са ПДВ-ом, која траје до истека рока важности уговора. Меница за повраћај авансног плаћања мора
бити оверена, потписана од стране лица овлашћеног за заступање и регистрована у складу са
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важећим Законом о платном промету и важећом Одлуком НБС о ближим условима, садржини и
начину вођења Регистра меница и овлашћења. Достављена меница за повраћај авансног плаћања
мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за повраћај авансног плаћања
мора бити у висини од 100% од укупно уговорене цене са ПДВ-ом. Висина вредности менице може
се смањити, уколико Наручилац одустане од процењених количина, у висини вредности добара од
којих је одустао;
- Менично овлашћење да се меницa, без сагласности Добављача може поднети на
наплату, у случају да није извршена испорука добара у висини износа уплаћених средстава;
- Потврду о регистрацији менице;
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани
потпис и печат понуђача, оверен печатом банке. Поднета меница не може да садржи додатне услове
за исплату, краће рокове ни мањи износ од од онога који је одредио Наручилац.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са
потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за заступање,
менично овлашћење остаје на снази.
Након истека рока важења уговора Наручилац ће предметну меницу вратити, на
писани захтев Добављача.
Члан 5.
Наручилац задржава право да реализује достављено средство финансијског
обезбеђења у случају да Добављач не испуни Уговором преузете обавезе.
МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ
Члан 6.
Испорука предметних добара извршиће се у просторијама Наручиоца на адреси
Филозофски факултет, Београд, улица Чика Љубина број 18-20.
Члан 7.
Рок испоруке је (биће преузето из понуде) дана (највише 10 дана) од дана учињеног
захтева од стране овлашћеног лица Наручиоца (Партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10).
Рок испоруке је (биће преузето из понуде) дана (највише 100 дана) од дана учињеног
захтева од стране овлашћеног лица Наручиоца (Партија 11).
Наручилац задржава право да одступи од процењених количина из спецификације.
КВАЛИТЕТ
Члан 8.
Добра морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде и испуњавати
услове и захтеве прописане у члану 1. Уговора.
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РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 9.
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 и 10, за Партију и за Партију
11 у року од 30 дана, од дана сачињавања Записника о рекламацији.
ОБАВЕЗA ДОБАВЉАЧA
Члан 10.
Потписом овог Уговора Добављач потврђује да Наручилац нема обавезе по било ком
основу према трећим лицима у вези са ауторском грађом која је предмет овог Уговора.
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 11.
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Љиљана
Авалић, број телефона: (попуњава Наручилац).
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Добављач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој
промени података прописаних чланом 77. Закона о јавним набавкама и да је документује на
прописан начин.
Члан 13.
Све измене и допуне овог уговора могу се извршити само по претходном писменом
споразуму обе уговорне стране, а биће регулисане посебним анексом.
Члан 14.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 15.
Овај уговор је закључен даном потписивања обе уговорне стране.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
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О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна писменим путем
обавестити другу страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема
писменог обавештења.
Члан 16.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном
спорове ће решавати Привредни суд у Београду.
Члан 17.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свака уговорна
страна задржава по 2 (два) примерка.
НАРУЧИЛАЦ

М.П.

ДОБАВЉАЧ
-потпис-

Проф. др Миомир Деспотовић,
декан
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VII
ИЗЈАВА
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.

Износ трошка у динарима

Врста трошкова

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

М.П.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
- потпис -
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VIII

даје:

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________,
(навести назив и адресу понуђача)
ИЗЈАВУ
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 9/2018, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
- потпис -

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
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IX
ИЗЈАВА
о достављању менице за повраћај авансног плаћања
за Партију 11 – Књиге страних издавача

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу, у тренутку
закључења уговора, за Партију 11 – Књиге страних издавача, предати Наручиоцу безусловну и
плативу на први позив меницу за повраћај авансног плаћања, у висини од 100% од укупне
уговорене цене са ПДВ-ом, са роком важности до истека рока важности уговора.

М.П.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
- потпис -
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