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2. Основни подаци о Факултету и информатору
Информатор о раду Универзитета у Београду Филозофског факултета сачињен је
у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(«Службени гласник РС», бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и
објављивање информатора о раду државног органа («Службени гласник РС», број
68/2010).
Факултет је високошколска установа са својством правног лица у саставу
Универзитета у Београду (групација друштвено-хуманистичких наука), са правима,
обавезама и одговорностима утврђеним Законом о високом образовању, Статутом
Универзитета и Статутом Факултета.
Оснивач Факултета је Република Србија.
Факултет послује под називом:
Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
Назив Факултета на енглеском језику је:
University of Belgrade - Faculty of Philosophy
Седиште Факултета је у Београду – Стари град, улица Чика Љубина бр. 18-20, а
делатност обавља у седишту и у згради Капетан Мишиног здања у Београду,
Студентски трг бр. 1.
Факултет је уписан у судски регистар код Трговинског суда у Београду под
бројем регистарског улошка 5-35-00 (решење Окружног привредног суда у Београду о
упису у регистар установа).
Факултет је акредитован као високошколска установа на основу Одлуке о
акредитацији Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-02652/2013-04
од 08.05.2015. године.
Факултет је акредитован као научноистраживачка организација на основу
Одлуке Министарства просвете, науке и заштите животне средине, Одбора за
акредитацију научноистраживачких организација, број 660-02-00267/2013/17 од
03.10.2014. године.
Матични број Факултета је 07003269
ПИБ: 100050474
На основу члана 38. став 3. Закона о слободном приступу информацијама лице
овлашћено за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног
значаја је декан Факултета. Информатор је објављен 2013. године. Последње
ажурирање Информатора је извршено у јуну 2017. године.
Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику на интернет
адреси Филозофског факултета: www.f.bg.ac.rs. Штампана верзија информатора у виду
брошуре, каталога и сл. не постоји, али се заинтересованом лицу на захтев доставља
последња верзија информатора - одштампани текст - уз накнаду нужних трошкова
штампања.

3. Организациона структура Факултета
Статутом Факултета, а у складу са Законом о високом образовању («Службени
гласник РС», бр. 76/05, 100/07, 97/08 и 44/10, 93/12, 99/14, 45/2015 и 68/2015), уређена је
организација, начин рада, управљање и руковођење Факултетом, као и органи
Факултета.
Органи Факултета су:
1) орган управљања је Савет,
2) орган пословођења је Декан,
3) стручни органи су Наставно-научно веће (Веће), Изборно веће, Веће одељења,
Веће катедара, Веће наставних јединица и Веће научних јединица.
4) студентски парламент.
3.1. Савет Факултета
Савет има 23 члана, од којих:
- 15 бирају запослени на Факултету,
- 4 именује оснивач и
- 4 бира Студентски парламент.
Чланови Савета из реда запослених су:
- по један представник сваке студијске групе (укупно 10);
- један представник научних јединица (института, центара и лабораторија);
- један представник Кабинета за стране језике;
- три представника Одељења заједничких служби.
Представник научних јединица бира се на заједничкој седници већа свих
научних јединица, већином гласова присутних. Заједничку седницу научних већа
заказује декан.
Представници Одељења заједничких служби бирају се на седници Одељења,
већином гласова присутних. Седницу Одељења заказује секретар Факултета.
Чланови Савета које бирају запослени на Факултету имају заменике. Чланови
Савета и заменици чланова које бирају одељења и научне јединице су из реда
наставника и истраживача у научном звању.
Заменик члана бира се на исти начин као и члан Савета.
Заменик члана пуноправно замењује члана Савета у случају његове спречености
да присуствује седници.
Мандат чланa, односно заменикa члана Савета траје три године, са изузетком
мандата представника студената, који траје једну годину.
Члан, односно заменик члана Савета може бити биран највише два пута.
Седнице сазива и њима руководи председник Савета.
Председник Савета и заменик председника је из реда представника које бирају
одељења и научне јединице.
Савет на предлог Већа:
- доноси Статут Факултета;
- бира и разрешава декана;
- доноси финансијски план;
- усваја извештај о пословању и годишњи обрачун;
- усваја план коришћења средстава за инвестиције;
- доноси одлуку о висини школарине;

- доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица.
Савет на предлог декана:
- бира и разрешава продекане;
- доноси годишњи програм рада Факултета;
- даје сагласност на одлуке о управљању имовином;
- даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
- врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Факултета;
- доноси план коришћења и расподеле просторија на Факултету;
- подноси оснивачу извештај о пословању најмање једанпут годишње.
Савет на предлог Студентског парламента:
- бира и разрешава студента-продекана.
Савет:
- бира председника и заменика председника Савета;
- оснива легате и фондове;
- обавља и друге послове утврђене овим статутом.
Савет доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова којима је
верификован мандат.
Кворум за одлучивање на седницама Савета постоји ако седници присуствује 2/3
чланова којима је верификован мандат.
Мандат члану, односно заменику члана Савета престаје:
- оставком;
- престанком радног односа;
- опозивом;
- ако два пута неоправдано изостане са редовне седнице.
Чланови Савета Филозофског факултета су:

ПРЕДСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИХ
Председник Савета: проф. др Владимир Рибић
Заменик председника Савета: проф. др Милан Вукомановић
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИЛОЗОФИЈУ
проф. др Ненад Цекић, члан
доц. др Владан Ђорђевић, заменик члана
ОДЕЉЕЊЕ ЗА СОЦИОЛОГИЈУ
проф. др Милан Вукомановић, члан
проф. др Слађана Драгишић Лабаш, заменик члана
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПСИХОЛОГИЈУ
проф. др Драган Попадић, члан
доц. др Вања Ковић, заменик члана

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТОРИЈУ
проф. др Синиша Мишић , члан
проф. др Милош Јагодић, заменик члана
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ
проф. др Јелена Ердељан, члан
проф. др Саша Брајовић, заменик члана
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЕТНОЛОГИЈУ И АНТРОПОЛОГИЈУ
проф. др Владимир Рибић, члан
доц. др Данијела Велимировић, заменик члана
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЕДАГОГИЈУ И АНДРАГОГИЈУ
Педагогија
проф. др Емина Хебиб, члан
проф. др Живка Крњаја, заменик члана
Андрагогија
проф. др Кристинка Овесни, члан
проф. др Виолета Орловић, заменик члана
ОДЕЉЕЊЕ ЗА АРХЕОЛОГИЈУ
доц. др Вера Васиљевић, члан
проф. др Весна Димитријевић, заменик члана
ОДЕЉЕЊЕ ЗА КЛАСИЧНЕ НАУКЕ
доц. др Дарко Тодоровић, члан
доц. др Сандра Шћепановић, заменик члана
КАБИНЕТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ
мр Нина Влаховић, члан
мр Ана Поповић Пецић, заменик члана
НАУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Др Владимира Илић, члан
Др Лариса Вилимоновић, заменик члана
ОДЕЉЕЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ СЛУЖБИ
1. Дејан Јовановић, члан и
Анкица Башић, заменик члана;
2. Олга Костић, члан и
Светлана Стојановић, заменик члана.
3. Јасмина Илић, члан
Зоран Мићић, заменик члана

ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНАТА
Дубравка Кахримановић
Петар Арсовски
Никола Грбовић
Бранко Спасић
Конституисање Савета Факултета и избор председника и заменика председника
Савета извршен је 17.12.2015. године, а мандат траје до 01.12.2018. године, осим
представника студента који су изабрани 09.12.2015. године и чији мандат траје годину
дана.
3.2. Декан Факултета
Декан је руководилац Факултета и орган пословођења.
Декан се бира без конкурса, из реда редовних професора, који су у радном
односу са пуним радним временом на Факултету, на период од три школске године, са
могућношћу једног поновног избора.
За декана може бити изабрано лице које има искуства и резултате у раду и
руковођењу органима и телима Факултета и Универзитета.
Веће утврђује предлог за декана тајним гласањем.
Декана бира и разрешава Савет Факултета.
У случају да декану истекне мандатни период а није окончан поступак избора
декана за наредни мандатни период, претходно изабрани декан и продекани, као
вршиоци дужности, обављају своје послове и после истека времена на које су изабрани,
до избора декана и продекана за наредни изборни период.
Савет расписује изборе за декана најмање 12 месеци пре истека мандата
изабраног декана.
Одлуком о расписивању избора утврђују се рокови за обављање свих изборних
радњи у поступку избора декана.
Изборе за декана спроводи Кандидациона комисија, у складу са Пословником о
раду, а коју на предлог одељења, наставних и научних јединица и Одељења заједничких
служби, бира Веће.
Кандидациона комисија има 11 чланова: по једног представника из сваког
одељења, једног представника наставних и научних јединица и једног представника
Одељења заједничких служби.
Поступак избора декана садржи следеће изборне радње:
1) евидентирање кандидата на одељењима;
2) утврђивање предлога Кандидационе комисије;
3) јавна расправа;
4) утврђивање предлога за декана и
5) гласање за избор декана.
Кандидата за декана предлажу одељења, у року од 30 дана од дана расписивања
избора.
Одељење доставља Кандидационој комисији образложени предлог са
биографијом и библиографијом евидентираног кандидата, као и са његовом писаном
сагласношћу и изборним програмом.
Кандидациона комисија разматра предлоге одељења и утврђује да ли кандидати
испуњавају услове утврђене Законом и Статутом. Уколико одељења нису доставила

предлоге или уколико ни један кандидат не испуњава услове за избор за декана,
поступак евидентирања кандидата се понавља.
Кандидациона комисија утврђује предлог и доставља га на јавну расправу
најкасније пет месеци пре истека мандата изабраног декана.
У јавној расправи учествују одељења, која су обавезна да у року од 30 дана
утврде мишљење о предлогу Кандидационе комисије и доставе га Комисији.
Кандидациона комисија утврђује предлог за гласање на Већу на основу
достављених мишљења одељења. Кандидациона комисија предлаже Већу кандидате
који су добили подршку више од две трећине одељења.
Веће утврђује предлог за декана најкасније три месеца пре истека мандата
изабраног декана.
Декану престаје мандат пре истека времена на које је изабран:
У случају да декану престане мандат на лични захтев, Савет констатује
престанак мандата декана на првој наредној седници по пријему личног захтева.
У случају да декан престане да испуњава услове предвиђене за избор, Савет
констатује престанак мандата декана на првој наредној седници по сазнању да је декан
престао да испуњава услове предвиђене за избор.
У случају губљења способности за обављање деканске функције, због
правоснажне судске пресуде из члана 54. став 3. Закона о високом образовању којом је
осуђен за кривично дело, Савет констатује престанак мандата декана на првој наредној
седници по пријему обавештења о правоснажној судској пресуди.
У случају престанка мандата декана, Савет на истој седници именује вршиоца
дужности декана из реда продекана, а на предлог председника Савета, и покреће
поступак за избор новог декана.
Декан може бити разрешен дужности пре истека мандата ако:
1) прекрши кодекс професионалне етике;
2) не испуњава дужности декана;
3) крши одредбе Статута, општих аката Факултета или друге прописе;
4) злоупотреби положај декана.
Иницијативу за разрешење декана могу покренути најмање три организационе
јединице, од којих су два одељења.
Када се иницијатива за разрешење декана покреће из разлога услед кршења
одредбе Статута, општих аката Факултета или других прописа, затражиће се мишљење
Статутарне комисије.
Поступак за разрешење декана може покренути Веће, већином гласова укупног
броја чланова.
Када се на дневном реду Већа налази предлог за разрешење декана,
председавање седницом преузима по стажу у звању редовног професора најстарији
члан Већа.
Одлуку о разрешењу декана доноси Савет, на предлог Већа, тајним гласањем,
већином гласова укупног броја чланова.
У случају разрешења декана, Савет на истој седници именује вршиоца дужности
декана из реда продекана, а на предлог председника Савета, и покреће поступак за
избор новог декана.
Вршилац дужности декана има сва права, обавезе и одговорности декана.
Декан:
- организује и води пословање Факултета;
- представља и заступа Факултет;
- стара се о законитости рада и одговара за законитост рада Факултета;

- образује радна тела ради ефикаснијег обављања послова из његове
надлежности;
- стара се о правилности рада и примени Статута и других општих аката;
- одговара за остваривање наставне и научне делатности Факултета;
- предлаже основе пословне политике;
- предлаже годишњи програм рада и финансијски план;
- доноси план јавних набавки;
- извршава одлуке Савета и Већа;
- предлаже Савету план коришћења и расподеле просторија на Факултету;
- предлаже Савету оснивање легата и фондова;
- подноси Савету извештаје о пословању и годишњи обрачун Факултета;
- даје иницијативу и предлаже решења о питањима од значаја за обављање
делатности Факултета;
- врши наредбодавна права у погледу располагања финансијским средствима у
оквиру утврђеног финансијског плана;
- доноси решења из области радних односа;
- одлучује о пословима из стамбене области;
- потписује дипломе;
- обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.
Декан може одобрити исплату средстава у оквирима утврђеног финансијским
планом у износу до 500.000 динара. За исплату већих износа одлуку доноси Савет.
Декану у раду помажу продекани, у складу с одредбама Статута.
Факултет има три продекана из реда наставника, који су у радном односу са
пуним радним временом на Факултету.
Декан предлаже кандидате за продекане, а бира их и резрешава Савет.
Мандат продекана траје три године.
Исто лице може бити изабрано за продекана највише два пута.
Продекан обавља послове руковођења и одлучивања у оквирима за које га
овласти декан, у домену:
- наставе;
- науке;
- финансијског пословања Факултета.
Продекан обавља и друге послове за које га овласти декан.
Факултет има студента-продекана, који обавља послове координације између
Студентског парламента и других органа Факултета.
Кандидата за студента-продекана предлаже Студентски парламент, а бира га и
разрешава Савет.
Мандат студента-продекана траје једну годину.
Исто лице може бити изабрано за студента-продекана највише два пута.
Ради разматрања питања из делокруга рада декана, образује се Декански
колегијум.
Чланови Деканског колегијума јесу: декан, продекани из реда наставника и
секретар Факултета.
Ради разматрања питања из делокруга рада Факултета образује се декански савет
као саветодавно тело декана.
Чланови деканског савета јесу: декан, продекани из реда наставника, управници
одељења и наставних јединица и секретар Факултета.
Студент-продекан учествује у раду деканског савета када се разматрају питања
из његове надлежности.

Вршилац дужности декана Факултета:
- Проф. др Данијел Синани, телефон: 011/2639-119,
е-пошта dekan@f.bg.ac.rs
Продекани Факултета су:
- Доц. др Исидора Јарић, продекан за наставу, телефон: 011/2639-119,
е -пошта: nastava@f.bg.ac.rs.
- Проф. др Влада Станковић, продекан за науку, телефон: 011/2639-119,
е-пошта: nauka@f.bg.ac.rs.
- Проф. др Данијел Синани, продекан за финансије, телефон: 011/2639-119,
е-пошта: finansije@f.bg.ac.rs.
Продекани су изабрани за период од 01.10.2015. до 30.09.2018. године (одлука
Савета 05/2-2 бр. 1/32-2 од 02.10.2015. године), осим студента продекана који је
изабран на период од једне године почев од 21.05.2015. године (одлука Савета 05/2-2
бр. 1/20-3 од 21.05.2015. године).
Дејана Глишић, студент-продекан, телефон: 3206-128, е-пошта:
smfglisic@gmail.com.
3.3. Стручни органи
Статутом Факултета утврђени су стручни органи, њихов састав, делокруг рада,
број чланова, начин избора и начин одлучивања. Стручни органи на Факултету су:
Наставно-научно веће (Веће), Изборно веће, веће одељења, веће катедре, веће наставне
јединице и веће научне јединице.
Надлежност стручних органа је дефинисана Статутом Факултета.
Статут је објављен на сајту Факултета http://www.f.bg.ac.rs/pravna_akta
3.4. Студентски парламент Факултета
Студентски парламент је орган преко којег студенти Факултета остварују своја
права и штите своје интересе на Факултету.
Студентски парламент бирају непосредно, тајним гласањем, студенти уписани у
школској години у којој се врши избор на студијске програме који се остварују на
Факултету.
Избор чланова Студентског парламента одржава се у априлу, односно
истовремено са избором чланова Студентског парламента Универзитета.
Студентски парламент има 21 члана, и то:
- по три члана са студијског програма историје и психологије;
- по два члана са студијског програма филозофије, социологије, педагогије,
андрагогије, историје уметности, археологије, етнологије-антропологије;
- једног члана са студијског програма класичних наука.
Студенти једног студијског програма бирају своје представнике за Студентски
парламент са своје листе кандидата. За чланове Студентског парламента изабрани су
студенти који добију највише гласова.
Студент-продекан организује изборе за Студентски парламент.
Факултет обезбеђује спискове студената сваког студијског програма који имају
право да бирају чланове Студентског парламента.
Конститутивна седница новог сазива Студентског парламента одржава се 1.
октобра.
Мандат чланова Студентског парламента траје годину дана.

Члану Студентског парламента коме је престао статус студента на студијском
програму који се остварује на Факултету престаје мандат даном престанка статуса
студента.
Студентски парламент:
- доноси годишњи план и програм активности Студентског парламента;
- доноси правилник којим се, у складу са Статутом, ближе уређују делатност,
организација и надлежност Студентског парламента;
- бира и разрешава председника и потпредседнике Студентског парламента, и
представнике студената у комисијама и органима Факултета;
- предлаже Савету кандидата за студента-продекана и покреће поступак за
разрешење студента-продекана, у складу са Статутом;
- разматра питања и спроводи активности у вези са обезбеђењем и оценом
квалитета наставе, реформом студијских програма, анализом ефикасности студирања,
утврђивањем броја ЕСПБ бодова, унапређењем мобилности студената, подстицањем
научно-истраживачког рада студената, заштитом права студената и унапређивањем
студентског стандарда;
- може достављати Већу предлоге који се односе на подизање квалитета
образовног процеса;
- може подносити приговоре на организацију и начин извођења наставе;
- учествује у поступку самовредновања Факултета, у складу са посебним
правилником;
- остварује студентску међуфакултетску сарадњу;
- организује и спроводи програме ваннаставних активности студената;
- усваја годишњи извештај о раду студента-продекана;
- усваја финансијски план и извештај о финансијском пословању Студентског
парламента;
- усваја годишњи извештај о раду који подноси председник Студентског
парламента;
- доноси пословник о свом раду;
- обавља и друге послове у складу са Статутом, Правилником и Пословником
Студентског парламента.
3.5. Организација Факултета
Делатност Факултета остварује се у оквиру следећих организационих јединица:
- научно-наставних јединица (одељења и катедара);
- наставних јединица (центра, кабинета);
- научних јединица (института, центара);
- административно-стручних јединица (одељења заједничких служби).
3.5.1. Наставно-научне јединице
Наставно-научне јединице су: одељење, катедра и семинар.
У делокруг наставно-научне јединице спадају послови: организовања и извођења
наставе на основним, специјалистичким, мастер и докторским студијама, као и
образовање током читавог живота и усавршавање, према утврђеном Плану извођења
наставе и Студијском програму; унапређивање наставе и метода образовања, као и
увођење и примена савремених облика образовања; организовање и извођење вежби
студената, према утврђеном програму, обављање испита и других облика провере

знања студената, обављање консултација са студентима, помоћ студентима при изради
семинарских, завршних и других радова, и учествовање у комисијама за одбрану тих
радова; припреме (израде) уџбеника и друге уџбеничке литературе, и развијање
издавачке делатности; научно и стручно усавршавање наставника и сарадника; други
наставно-научни послови у складу са Законом, Сатутом и општим актима Факултета.
3.5.1.1. Одељења
Основна организациона јединица Факултета је одељење.
На Факултету постоје следећа одељења:
- Одељење за филозофију;
- Одељење за социологију;
- Одељење за психологију;
- Одељење за педагогију и андрагогију;
- Одељење за историју;
- Одељење за историју уметности;
- Одељење за археологију;
- Одељење за етнологију и антропологију;
- Одељење за класичне науке.
Одељење је организациона јединица Факултета која обезбеђује извршавање
научно-наставних задатака у области за коју је матично.
У оквиру одељења обезбеђује се рад најмање једне студијске групе.
Одељење чине наставници, сарадници, библиотекари и секретар одељења, а на
Одељењу за археологију и истраживачи и стручни сарадници.
Одељење координира рад катедара, наставника и сарадника, разматра и решава
питања из области наставе и научног рада у свом делокругу.
Одељења и научне јединице усклађују програме рада преко заједничких радних
састанака.
Одељењем руководи управник.
Управник се бира на период од три године из реда професора.
Управника бира веће одељења, а његов избор потврђује Веће.
У избору управника учествују и библиотекари и секретар одељења, а на
Одељењу за археологију и истраживачи и стручни сарадници.
На одељењу на којем постоје две студијске групе, за групу која има више
катедара, бира се руководилац групе који организује и усклађује рад групе и обезбеђује
функционисање групе као целине.
Руководиоца групе на предлог катедара групе, бира одељење, из реда професора,
на период од три године, а избор потврђује Веће.
У оквиру Одељења за психологију постоје:
- Лабораторија за експерименталну психологију;
- Лабораторија за развојну психологију;
- Лабораторија за социјалну психологију;
- Лабораторија за психологију рада;
- Психолошко саветовалиште за студенте.
- Лабораторија за неурокогницију и примењену когницију.
У оквиру Лабораторије за експерименталну психологију постоји Збирка старих
психолошких инструмената.
У оквиру Одељењу за историју уметности постоји Центар за мултимедијална
истраживања и унапређивање историјско-уметничких студија.

У оквиру Одељења за археологију постоје Археолошка збирка и
Палеоантрополошка збирка.
Археолошка збирка је наставно-научна и стручна јединица.
У Археолошкој збирци се чува, проучава, стручно обрађује и излаже археолошка
грађа из њених фондова.
Истраживачи у научном звању запослени у Археолошкој збирци могу да
реализују наставу на докторским студијама, а са истраживачима и стручним
сарадницима Збирке остварују њене научне, стручне и музеолошке програме.
У раду Археолошке збирке учествују наставници и сарадници Одељења за
археологију, у складу са студијским програмом Одељења и потребама Збирке.
Истраживачи и стручни сарадници запослени у Археолошкој збирци припремају
и организују практичну наставу за студенте археологије, а са наставницима и
сарадницима Одељења сарађују у њеној реализацији.
Шефа Археолошке збирке бира Одељење на период од три године из реда
наставника и истраживача у научном звању, а његов избор потврђује Веће.
Палеоантрополошка збирка је наставно-научна и стручна јединица.
У Палеоантрополошкој збирци се чува, проучава и стручно обрађује
палеоантрополошки материјал из њених фондова.
У раду Палеоантрополошке збирке учествују наставници и сарадници Одељења за
археологију.
Шефа Палеоантрополошке збирке бира Одељење на период од три године из
реда наставника, а његов избор потврђује Веће.
3.5.1.1.1. Одељенске библиотеке
У оквиру одељења и семинара постоје библиотеке.
Књижни фонд и документација научних јединица саставни је део библиотеке
матичног одељења.
Библиотеком одељења руководи управник одељења, а библиотеком семинара
шеф катедре.
Рад библиотеке уређује се посебним правилником.
Одељенске библиотеке имају фонд од око 400.000 публикација, који чине:
монографије, уџбеници, енциклопедије, докторске дисертације, магистарске тезе,
дипломски радови, друга уџбеничка литература, часописи и друге публикације.
Студентима је на располагању десет читаоница.
Студенти могу да користе уџбенике и стручну литературу ван библиотеке, а
дисертације и магистарске тезе као и часописе само у читаоници.
Студенти могу да претражују преко интернета у COBISS/OPAC, а такође је
доступна и KOBSON база, за бесплатно претраживање електронских база часописа.
3.5.1.2. Катедре
На одељењу на којем постоји више ужих научних области образују се катедре.
Катедра се организује за једну или више ужих научних области, са циљем
координисања наставног и научног рада у оквиру тих области.
Катедром руководи шеф катедре.
Шеф катедре бира се на период од три године из реда професора.
Шефа катедре, на предлог катедре, бира одељење, а његов избор потврђује Веће.

Шеф катедре бира се ако катедра има најмање три наставника и сарадника
изабрана за ужу научну област, односно уже научне области које катедра обухвата.
Уколико шеф катедре није изабран, рад катедре организује управник одељења или
професор кога одреди одељење.
Катедру чине наставници Факултета који остварују наставу на наведеном смеру
мастер студија.
Чланови Катедре бирају шефа катедре из реда професора на период од три
године, а његов избор потврђује Веће.
На Одељењу за педагогију и андрагогију постоје следеће катедре:
1. Катедра за општу педагогију са методологијом и историју педагогије;
2. Катедра за дидактику са методиком;
3. Катедра за предшколску педагогију;
4. Катедра за школску педагогију;
5. Катедра за андрагогију.
На Одељењу за историју постоје следеће катедре:
1. Катедра за историју старе Грчке и старог Истока;
2. Катедра за историју Рима;
3. Катедра за историју Византије;
4. Катедра за општу историју средњег века и помоћне историјске науке;
5. Катедра за историју српског народа у средњем веку са историјском
географијом и старословенским језиком;
6. Катедра за општу историју новог века;
7. Катедра за историју српског народа у новом веку;
8. Катедра за општу савремену историју;
9. Катедра за историју Југославије.
3.5.1.3. Семинари
Одељење може образовати семинаре у циљу унапређивања научног, стручног и
наставног рада у одређеним областима. Семинари могу упућивати иницијативе и
предлоге у вези са питањима која су у надлежности одељења.
На Одељењу за филозофију постоје следећи семинари:
1. Семинар за историју филозофије;
2. Семинар за логику, епистемологију и филозофију науке;
3. Семинар за етику, естетику и филозофију политике.
На Одељењу за психологију постоје следећи семинари:
1. Семинар за општу психологију;
2. Семинар за клиничку психологију;
3. Семинар за социјалну психологију;
4. Семинар за развојну и педагошку психологију;
5. Семинар за психологију рада;
6. Семинар за методологију психолошких истраживања.
На Одељењу за историју постоје следећи семинари:
1. Семинар за историју старог века;
2. Семинар за византологију.
На Одељењу за историју уметности постоје следећи семинари:

1. Семинар за уводне студије историје уметности;
2. Семинар за студије музеологије и херитологије;
3. Семинар за студије историје архитектуре;
4. Семинар за студије средњовековне уметности;
5. Семинар за студије уметности и визуелне културе новог века;
6. Семинар за студије модерне уметности.
3.5.2. Наставне јединице (центар, кабинет)
Центар за образовање наставника је заједничка наставна јединица Одељења за
педагогију и андрагогију и Одељења за психологију.
Кабинет за стране језике је заједничка наставна јединица Факултета.
Центар за образовање наставника организује педагошко, психолошко и
методичко припремање студената и других лица за обављање послова наставника у
основним и средњим школама.
Кабинет за стране језике организује наставу страних језика на Факултету.
О пословима који се обављају у оквиру наставне јединице стара се веће наставне
јединице.
Наставном јединицом руководи управник.
Управник се бира на период од три године из реда професора Факултета,
односно наставника страног језика.
Управника бира наставна јединица, а његов избор потврђује Веће.
3.5.3. Научне јединице (институти, центри)
Научне јединице у саставу одељења су институти, центри и лабораторије.
Научне јединице у саставу Факултета су институти и центри.
Институти и центри у саставу Факултета могу се основати ради реализације
интердисциплинарних и мултидисциплинарних научних истраживања.
Институти и центри могу се удружити и деловати на начин предвиђен законом
којим се уређује научноистраживачка делатност, уз сагласност матичних одељења.
На иницијативу одељења и предлог Већа, Савет може донети одлуку о оснивању
и других научних јединица.
Научне јединице (институти, центри) реализују научноистраживачке пројекте из
области за које је Факултет матичан, у складу са програмима научних истраживања на
Факултету.
Програме научних истраживања утврђује Веће, на предлог одељења и научних
јединица, имајући у виду потребе наставног и научног рада одељења и научне
јединице.
Научном јединицом руководи управник.
Управник се бира на период од три године из реда наставника и истраживача у
научном звању.
Управника бира веће научне јединице, по прибављеном мишљењу матичног
одељења, а његов избор потврђује Веће.
Делокруг и организација рада научних јединица утврђује се посебним
правилником, у складу са законом.
У оквиру Одељења за филозофију постоји:
- Институт за филозофију.
У оквиру Одељења за социологију постоји:

- Институт за социолошка истраживања.
У оквиру Одељења за психологију постоји:
- Институт за психологију;
- Центар за математичко и статистичко проучавање језика;
- Лабораторија за експерименталну психологију;
- Лабораторија за развојну психологију;
- Лабораторија за социјалну психологију;
- Лабораторија за психологију рада;
- Психолошко саветовалиште за студенте;
- Лабораторија за неурокогницију и примењену когницију.
У оквиру Одељења за педагогију и андрагогију постоји:
- Институт за педагогију и андрагогију.
У оквиру Одељења за историју постоји:
- Центар за античку епиграфику и нумизматику;
- Центар за савремену историју Балкана;
- Центар за кипарске студије;
- Центар за историјску географију и историјску демографију;
- Центар за сарадњу са UCL-ом;
- Центар за српске студије;
- Центар за руске студије;
- Балкански институт;
- Центар за историју Југославије и савремену националну историју;
- Центар за теорију историје;
- Центар за византијске и хеленске студије.
У оквиру Одељења за историју уметности постоји:
- Институт за историју уметности;
- Центар за музеологију и херитологију;
- Центар за визуелну културу Балкана.
У оквиру Одељења за археологију постоје:
- Археолошка збирка и
- Палеоантрополошка збирка.
У оквиру Одељења за археологију постоји:
- Центар за археолошка истраживања;
- Центар за дигиталну археологију;
- Центар за теоријску археологију;
- Центар за испитивање археолошких материјала;
- Центар изузетних вредности за биоархеологију;
- Археомедија центар.
У оквиру Одељења за етнологију и антропологију постоји:
- Инстутут за етнологију и антропологију;
- Центар за антропологију науке и образовања;
- Центар за антропологију јавних и практичних политика;
- Центар за истраживање популарне културе и фолклора;

-

Центар за истраживање насиља и криминала;
Центар за визуелну антропологију;
Центар за истраживање алтернативних религија;
Центар за афричке студије.

У оквиру Одељења за класичне науке постоји:
- Институт за антику и класично наслеђе.
3.5.4. Одељење заједничких служби
Одељење заједничких служби обавља административно-стручне, техничке и
помоћне послове.
Одељење заједничких служби чине:
- Одсек за правне, кадровске и административне послове;
- Одсек за материјално-финансијско пословање;
- Одсек за студентске послове;
- Одсек за техничке послове;
- Рачунарско-документациони центар.
- Одсек за набавке
Савет је образовао:
- Центар за издавачку делатност;
- Центар за међународну сарадњу и односе са јавношћу;
- Центар за статистичко праћење рада Факултета.
У оквиру Организационе јединице заједничких послова обављају се следећи
стручни, административни и технички послови: правни, кадровски и општи,
финансијски и рачуноводствени, послови везани за студентска и наставна питања,
иформационо-комуникационе подршке, послови везани за међународну сарадњу и
односе с јавношћу, библиотечки и издавачки послови, послови набавки у складу са
одредбама Закона о јавним набавкама, послови текућег одржавања, други послови.
Радом Одељења заједничких служби руководи секретар Факултета.
Секретар Факултета: организује извршење свих управних послова Факултета,
руководи радом и стара се о уредном извршавању послова и задатака из делокруга
заједничких служби, координира рад секретара одељења, заступа Факултет у
имовинско-правним и другим пословима пред надлежним органима и, у вези са тим,
потписује одговарајућа акта, издаје налоге за обављање послова из делокруга Одељења,
извршава одлуке органа управљања Факултета када су му поверене, а обавља и друге
послове који спадају у надлежност Одељења, и који су одређени овим статутом и
другим општим актима Факултета.
Секретар Факултета је Слободан Иванежа, дипломирани правник, телефон
011/3206-133; 011/2639-315, е-пошта: sivaneza@f.bg.ac.rs.
3.5.4.1. Одсек за правне, кадровске и административне послове
У оквиру Службе за правне и опште послове обављају се послови на реализацији
задатака у вези са израдом свих правних аката Факултета, као и применом закона,
Статута Факултета и осталих општих аката Универзитета и Факултета ради пословања
Факултета у складу са законима, кадровски послови, стручни послови везани за рад
стручних органа, органа управљања и органа пословођења, архивски послови и послови
канцеларијског пословања.

Шеф Одсек за правне, кадровске и административне послове: Драгана
Станисављевић, тел: 011/3206-114, 328-2566.
3.5.4.2. Одсек за финансијско-материјално пословање
У оквиру Одсека за финансијско-материјално пословање обављају се послови
везани за обезбеђивање ажурног и законитог вођења пословних књига и информација
неопходних за управљање финансијским и материјалним пословањем Факултета.
Обављају се послови припреме финансијских планова и извештаја о реализацији
планова, састављање периодичних обрачуна и завршних рачуна, обрачун исплата
зарада и других примања, и други послови.
Шеф Одсека за финансијско-материјално пословање: Снежана Пејовић, тел:
3638-914, 3206-131.
3.5.4.3. Одсек за студентске послове
У оквиру Одсека за студентске послове обављају се послови на реализацији
задатака у вези са уписом студената и овером семестра, наставом, испитима и
студентским питањима на основним академским студијама.
Шеф Одсека за студентске послове: Олга Костић, тел: 011/3206-126.
3.5.4.4. Рачунарско-документациони центар
У оквиру Рачунарско-документациони центар обављају се послови: одржавања
рачунарско комуникационе технологије и одговарајућег софтвера и интернет сервиса
Факултета, унапређење хардвера и софтвера у складу са потребама Факултета,
одржавање Интернет презентације Факултета, контролисање рада рачунарске опреме и
инсталираних софтвера и система видео надзора.
Шеф Одсека за рачунарско-документациони центар: Илић Јасмина, тел:
011/2636-550; 011/3206-127.
3.5.4.5. Одсек за набавке
У оквиру Одсека за набавке обављају се послови везани за процес набавке и
јавних набавки, информација неопходних за управљање финансијским и материјалним
пословањем Факултета, послови припреме предлога Планова јавних набавки и
извештаја о реализацији планова, евидентирање извршених набавки, по вредности,
врсти и количинама.
Шеф Одсека за набавке: Соња Мирковић, тел: 011/3206-260.
3.5.4.6. Одсек за техничке послове
У оквиру Одсека за техничке послове обављају се послови везани за одржавање
објекта, ради обезбеђења техничке исправности и хигијене у просторијама и у

дворишту Факултета, као и одржавање и унапређење система заштите од пожара и
безбедности и здравља на раду и ПТТ мреже.
Шеф Одсека за техничке послове: Драгана Милуновић, тел: 011/3206-135.
3.5.4.7. Центар за издавачку делатност
У оквиру Центра за издавачку делатност обављају се послови везани за
објављивање књига, часописа и публикација.
Руководилац Центра је проф. др Смиља Душанић Марјановић.
Секретар Центра је др Мирослава Костић.
3.5.4.8. Центар за међународну сарадњу и односе с јавношћу
У оквиру Центра обављају се послови везани за сарадњу Факултета са
међународним асоцијацијама, организацијама, страним универзитетима и факултетима,
научно-истраживачким организацијама и институцијама, као и послови везани за
промоцију Факултета и одговарајућег позиционирања у оквиру академског, научноистраживачког и општег окружења.
Руководилац Центра је проф. др Сташа Бабић.
3.5.4.9. Центар за статистичко праћење рада Факултета
3.6. Наставно и ненаставно особље
Особље Факултета је наставно и ненаставно.
Наставно особље на Факултету чине лица која остварују наставни, научни и
истраживачки рад.
Наставно особље су: наставници и сарадници Факултета.
Ненаставно особље на Факултету чине лица која остварују стручне,
административне и техничке послове.
На Факултету је запослено укупно 256 наставника и сарадника, од тога:
- 71 редовних професора,
- 68 ванредних професора,
- 90 доцента,
- 7 наставника страних језика
- 19 асистента,
- 1 сарадника у настави.
У Одељењу заједничких служби, са секретарима и библиотекарима је укупно 89
запослених.
Запослених на научноистраживачким пословима је 89.
Детаљнији подаци о наставницима и сарадницима по звањима, могу се видети на
следећем линку: http://www.f.bg.ac.rs/zaposleni

4. Опис функција
Факултет заступа и представља Декан Факултета проф. др Војислав Јелић. Декан
је руководилац и орган пословођења.
Функција Декана је утврђена Законом о високом образовању («Службени
гласник РС», бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 45/15 и 68/15), а надлежност
Статутом Универзитета и Статутом Факултета, као и Законом о раду («Службени
гласник РС», бр. 24/08 и 61/05) и др.
Подаци о надлежности Декана и које одлуке доноси, као и надлежност Органа
управљања, наведени су у Информатору (организациона структура Факултета - органи
Факултета).
Надлежности других органа Факултета утврђене су Статутом Факултета.
5. Правила у вези са јавношћу рада
Рад Факултета ја јаван.
Јавност рада Факултета уређена је Статутом Универзитета и Статутом
Факултета.
Факултет извештава јавност о обављању својих делатности путем средстава
јавног информисања, издавањем посебних публикација, оглашавањем на интернет
страници, на огласним таблама и сл.
Одлуком о пословној тајни је утврђено шта се сматра пословном тајном, и када
се подаци не могу саопштавати.
Рад седница органа Факултета је јаван. Заинтересована лица могу поднети захтев
за присуство седници председавајућем најкасније три дана пре одржавања седнице.
Председавајући ће одбити захтев ако је одлучено да се седница или део седнице одржи
без присуства јавности или из других оправданих разлога.
Подаци од значаја за јавност рада Факултета:
- Адреса - Београд – Стари град, улица Чика Љубина бр. 18-20, интернет адреса
http://www.f.bg.ac.rs.
- ПИБ - 100050474, матични број – 7003269.
- Лице овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима је декан
Факултета, односно лице које овласти.
Службеник за односе с јавношћу је Бојана Бурсаћ Џалто.
- У просторијама Факултета је дозвољено аудио и видео снимање уз претходно
одобрење декана и договор са лицем задуженим за односе с јавношћу.
- Не издају се посебна идентификациона обележја, односно акредитације за
новинаре.
- Факултет нема своје аутентично тумачење, стручна мишљења и правне ставове
у вези са правилима и одлукама у вези са јавншћу рада.
- Наставна активност на Факултету одвија се по распореду настава и испита у
две смене. Распоред наставе, испита и консултација наставника и сарадника са
студентима објављује се електронским путем на следећим линковима:
http://www.f.bg.ac.rs/studenti/raspored_predavanja,
http://www.f.bg.ac.rs/studenti/raspored_ispita, http://www.f.bg.ac.rs/zaposleni
- Радно време Одељења заједничких служби Факултета је од 8 до 16 часова, а за
рад са студентима у одговарајућим службама је утврђено посебно радно време.

- Остали подаци од значаја за јавност рада, телефони по службама и посебно
радно време за инфомације и рад са студентима:
Контакти
презиме и име

радно место

локал

Данијел Синани

в. д. декана

102

Исидора Јарић

продекан за наставу

102

Влада Станковић

продекан за науку

102

Данијел Синани

102

Ђурковић Слободанка

продекан за финансије
секретар у кабинету
декана и продекана

Иванежа Слободан

секретар Факултета

133

102

Одсек за правне, кадровске и административне послове
презиме и име
радно место
локал
Станисављевић Драгана
Ђорђевић Радмила
Николић Снежана
Соколовић Светлана
Стојановић Светлана
Коцић Весна

шеф Одсека
стручни сарадник
стручни сарадник
стручни сарадник
административни
радник – дактилограф
дактилограф
архивиста

Стевановић Илинка

114
104
104
104
130
130
106

курир
Богдановић Драган

106
курир

Гвозденовић Мирољуб
Одсек за материјално-финансијско пословање
презиме и име
радно место
шеф Одсека
Пејовић Снежана
стручни сарадник за
Башић Анкица
буџет. Рачуноводство
контиста и књиговођа
Жунић Милка
аналитике
референт за обрачун
зарада
Јовановић Дејан
благајник
Којић Меланија

106

локал
131
110
110
110
111

директни
3206-102
2639-119
3206-102
2639-119
3206-102
2639-119
3206-102
2639-119
3206-102
2639-119
3206-133
2639-315
директни
3206-114
3282-566
3206-104
3206-104
3206-104
3206-130
3206-130
3206-106
2639-356
3206-106
2639-356
3206-106
2639-356

директни
3206-131
2638-914
3206-110
2639-542
3206-110
2639-542
3206-110
2639-542
3206-111
2639-542

соба
к160
к160
к160
к160
к160
к158
соба
к154
к153
к153
к153
к155
к155
Архива
Архива
Архива

соба
к158/2
к156
к156
к156
к157

презиме и име

радно место
књиговођа-ликвидатор

Милићевић Светлана
Одсек за студентске послове
презиме и име
Костић Олга
Вукосављевић Гордана
Николовски Маргарета
Костић Иги
Павловић Ивана

радно место
шеф Одсека
референт за
студентске послове
референт за
студентске послове
референт за
студентске послове
стручни сарадник за
постдипл. Студије

Рачунарско-документациони центар
презиме и име
радно место

локал
111

директни
3206-111
2639-542

локал

директни

соба

126

3206-126
3206-123
3281-157
3206-123
3281-157
3206-123
3281-157
3206-307
3281-157

к10

123
123
123
307
локал

Илић Јасмина

руководилац РДЦ-a

127

Вуковић Горан

стручни сарадник

127

Милисављевић Слободан

стручни сарaдник
техн. на умножавању
материјала

127

стручни сарадник
сарад. на техничкој
документацији

127

Милошевић Весна
Илић Дејан
Толић Гордана
Одсек за набавке
презиме и име

127

127

директни
3206-127
2636-550
3206-127
2636-550
3206-127
2636-550
3206-127
2636-550
3206-127
2636-550
3206-127
2636-550

соба
к157

к8
к8
к8
к8а
соба
к653
к653
к653
к653
к653
к653

локал

директни

соба

Мирковић Соња

радно место
шеф Одсека за набавке

260

3206-260

сала

Стојановић Сузана

референт за набавке

130

3206-130

к155

Одсек за техничке послове
презиме и име
радно место
шеф Одсека
Владимир Кнежевић
радник на одржавању
Мићић Зоран
инсталација
радник на одржавању
Обрадовић Иван
инсталација
столар-бравар
Опалић Петар
спремачице

локал
135

директни
3206-135
2636-158

к9

137

3206-137

Амф/2

137

3206-137
3206-135
2636-158
2636-158

Амф/2
шести
спрат

135
135

соба

презиме и име

Адамовић Војко

радно место

локал

директни

обезбеђење

100

064 643 6501

радник на обезбеђењу

315

3206-315

Центар за издавачку делатност
презиме и име
радно место
секретар
Центра
Мирослава Костић

локал

Центар за међународну сарадњу и односе с јавношћу
презиме и име
радно место
локал
стручни сарадник за
Бурсаћ Џалто Бојана
међународне односе
и односе с јавношћу 312

директни
3282-142

соба
студ.
улаз
служб.
улаз

соба
Инст. ИУ-1

директни

соба

3281-155

кЦМС-2

Одељење за археологију
презиме и име
Драшковић Ристо
Костић Зорица

радно место
секретар Одељења
виши библиотекар

Одељење за етнологију и антропологију
радно место
презиме и име
секретар Одељења
Мила Бакић
библиотекар
Мијаиловић Јасна
библиотекар
Давор Петровић

локал

директни

соба

220

3206-220

с414

117

3206-117

бАрх

локал

директни

соба

290

3206-290

с572

251

3206-251

бЕА

251

3206-251

бЕА

локал

директни

соба

270
279

3206-270
2639-425

с511
к559

219

3206-219

бИс

219

3206-219

бИс

219

3206-219

бИс

локал

директни

соба

221

3206-221

с414

217

3206-217

бИУ

217

3206-217

бИУ

Одељење за историју
презиме и име
Пауновић-Штерменски
Јелена
Баруџија Верислава
Ковачевић Катарина
Поповић Мирослав
Недин Татјана

радно место
секретар Одељења
библиотекар
виши библиотекар
библиотекар
библиотекар

Одељење за историју уметности
радно место
презиме и име
секретар Одељења
Коцјан Ана
библиотекар
Мађановић Милица
библиотекар
Илијевски Александра

Одељење за класичне науке
презиме и име
Мајхер Мирослава
Ђорђевић Латинка

радно место

локал

директни

соба

2639-628

сКН

2639-628

бКН

2639-628

бКН

локал

директни

соба

140

3206-140

с212

171

3206-171

с212

212

3206-212

бПеА

212

3206-212

бПеА

212

3206-212

бПеА

локал

директни

соба

141

3206-141

с212

213

3206-213

бПс

213

3206-213

бПс

локал

директни

соба

181

3206-181

с314

216

3206-216

бСоц

216

3206-216

бСоц

локал

директни

соба

180

3206-180

с314

215

3206-215

бФил

секретар Одељења
библиотекар
библиотекар

Кнежевић Коста

Одељење за педагогију и андрагогију
радно место
презиме и име
секретар Одељења за
Јанковић Марија
педагогију
секретар Одељења за
Радујко Бојана
андрагогију
библиотекар
Авалић Љиљана
библиотекар
Брашанац Гордана
библиотекар
Влашковић Бранкица
Одељење за психологију
презиме и име

радно место
секретар Одељења

Јовановић Маја
Димитријевић Пеђа
Тирнанић Владимир

библиотекар
библиотекар

Одељење за социологију
презиме и име

радно место
секретар Одељења

Павловић Ивана
Крсмановић Драгица
Радисављевић-Ћипаризовић
Драгана

библиотекар
библиотекар

Одељење за филозофију
презиме и име
Думић Нада
Ђерић Милијана

радно место
секретар Одељења
библиотекар

6. Најчешће тражене информације од јавног значаја
Од Факултета се телефонским путем најчешће траже информације о условима
уписа на студијске програме које Факултет организује, о режиму студирања, о висини

школарине, о контакт телефонима служби и реферата који су наведени у одељку 5
Информатора.
О горе наведеним питањима одговори се могу наћи на следећим линковима:
- О упису на основне студије http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti,
- О упису на мастер студије http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti,
- О упису на докторске студије http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti
Одговарајуће службе Факултета пружају одговор на питања. Начин тражења
информација је углавном телефонски позив, или информисање у просторијама
Факултета, као и подношење захтева за приступ информацијама.
У току 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. и 2015. године поднето је укупно осамнаест
захтева за приступ информацијама од јавног значаја.
Правна лица такође подносе писане захтеве за проверу диплома стечених на
Факултету за своје запослене, о чему их Факултет након провере обавештава писменим
путем.
7. Надлежност, овлашћења и обавезе Факултета
Основна овлашћења и делатност Факултета утврђена су Законом о високом
образовању («Службени гласник РС», бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08,
44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15).
Факултет обавља делатност високог образовања кроз академске студије у свом
седишту и у складу са својом матичношћу, која произлази из акредитованих студијских
програма (у области филозофије, социологије, психологије, педагогије, андрагогије,
историје, историје уметности, етнологије-антропологије, археологије и класичних
наука).
У
оквиру
делатности
високог
образовања
Факултет
обавља
научноистраживачку, експертско-консултантску и издавачку делатност, обавља и друге
послове којима се комерцијализују резултати научног и истраживачког рада.
Факултет реализује програме образовања током читавог живота, као и друге
програме стручног усавршавања ван оквира студијских програма, у складу са Законом
и Сатутом.
Делатност Факултета је:
- високо образовање – шифра 85.42
- остало образовање– шифра 85.59
- помоћне образовне делатности – шифра 85.60
- истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама – шифра 72.20
- истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким
наукама – шифра 72.19
- издавање књига – шифра 58.11
- издавање часописа и периодичних издања – шифра 58.14
- консултативне делатности у области информационе технологије –
шифра 62.02
- обрада података, хостинг и сл. – шифра 63.11
- издавање осталих софтвера – шифра 58.29
- веб портали – шифра 63.12
- остале услуге информационе технологије – шифра 62.09

- трговина на мало књигама у специјализованим продавницама – шифра 47.61
- трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у
специјализованим продавницама – шифра 47.62
- делатности музеја, галерија и збирки – шифра 91.02
- делатност спортских објеката – шифра 93.11
- делатности ресторана и покретних угоститељских објеката – шифра 56.10.
Шифра делатности Факултета је: 85.42.
Факултет у правном промету са трећим лицима, иступа у своје име и за свој
рачун, а за своје обавезе одговара својом имовином којом располаже - потпуна
одговорност.
8. Опис поступања у оквиру надлежности овлашћења и обавеза
Факултет поступа у оквиру својих надлежности, обавеза и обвлашћења на
основу следећих закона:
(«Службени гласник РС», бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14,
45/15 и 68/15);
- Закон о научноистраживачкој делатности («Службени гласник РС», бр. 110/05,
50/06, испр. 18/10 и 112/15);
- Закон о иновационој делатности («Службени гласник РС», бр. 110/05, 18/10 и
55/13);
- Закон о уџбеницима («Службени гласник РС», бр. 68/15);
- Закон о библиотечкоинформационој делатности («Службени гласник РС», бр.
52/11).
Факултет поступа и на основу других прописа који ће бити наведени у следећем
поглављу овог Информатора.
9. Прописи које у свом раду примењује Факултет
Факултет поступа у оквиру својих надлежности, обавеза и овлашћења на основу
следећих закона:
- Закон о високом образовању («Службени гласник РС», бр. 76/05, 100/07, 97/08,
44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15);
- Закон о научноистраживачкој делатности («Службени гласник РС», бр. 110/05,
50/06, испр. 18/10 и 112/15);
- Закон о иновационој делатности («Службени гласник РС», бр. 110/05, 18/10,
55/13);
- Закон о уџбеницима («Службени гласник РС», бр. 68/15);
- Закон о библиотечко-информационој делатности («Службени гласник РС», бр.
52/11).
Факултет поступа и на основу других прописа који се наводе у овом поглављу:
9.1. Правни акти Републике Србије
1. Устав РС («Службени гласник РС», бр. 98/06),
2. Закон о јавним службама («Службени гласник РС», бр. 42/91, 71/94, 79/05,
81/05 и 83/05),

- подзаконска акта којима се уређује делатност јавних служби,
3. Закон о високом образовању («Службени гласник РС», бр. 76/05, 100/07,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15),
4. Закон о научноистраживачкој делатности («Службени гласник РС», бр.
110/05, 50/06, 18/10, 112/15),
5. Закон о иновационој делатности («Службени гласник РС», бр. 110/05, 18/10,
55/13),
6. Закон о уџбеницима («Службени гласник РС», бр. 68/15);
7. Закон о библиотечко-информационој делатности («Службени гласник РС», бр.
52/11)
8. Закон о печату државних и других органа («Службени гласник РС», бр.
101/07),
9. Закон о општем управном поступку («Службени гласник РС», бр. 33/97, 31/01,
30/10)
10. Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије
(«Службени гласник РС», бр. 36/09)
11. Закон о службеној употреби језика и писама («Службени гласник РС», бр.
45/91, 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05, 30/10),
12. Закон о облигационим односима («Службени лист СФРЈ» бр. 29/78, 39/85,
45/89 - одлука УСЈ и 57/89, «Сл. лист СРЈ», бр. 31/93 и «Сл. лист СЦГ», бр. 1/2003 Уставна повеља),
13. Закон о раду («Службени гласник РС», бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14),
14. Закон о државним и другим празницима у Републици Србији («Службени
гласник РС», бр. 43/01, 101/07, 92/2011),
15. Закон о ауторском и сродним правима («Службени гласник РС», бр. 104/09,
99/11, 119/12),
16. Закон о културним добрима («Службени гласник РС», бр. 71/94, 52/2011,
99/2011),
17. Закон о здравственој заштити («Службени гласник РС», бр. 107/05, 72/09,
88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 93/14, 96/15 и 106/15),
18. Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом («Службени гласник РС», бр. 36/09, 32/13),
19. Закон о безбедности и здрављу на раду («Службени гласник РС», бр. 101/05
и 91/15 - подзаконска акта којима се ближе уређује рад и безбедност и здравље на
раду),
20. Закон о спречавању злостављања на раду («Службени гласник РС», бр.
36/10),
21. Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму («Службени
гласник РС», бр. 30/10),
22. Закон о пензијском и инвалидском осигурању («Службени гласник РС», бр.
34/03, 64/04 - одлука УСРС, 84/04 - др. закон, 85/05, 101/05 - др. закон и 63/06 -одлука
УСРС - даље: Закон о ПИО, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/14),
23. Закон о здравственом осигурању («Службени гласник РС», бр. 107/05 и
109/05 -испр., 57/11, 110/12, 119/12, 55/13, 99/14, 123/14, 126/14 и 106/15),
24. Закон о заштити од пожара («Службени гласник РС», бр. 111/09),
25. Закон о платама у државним органима и јавним службама («Службени
гласник РС», бр. 34/01, 62/06 - др. Закон и 63/06 и 116/08 - испр. др. Закона, 92/11,
99/11, 10/13, 55/13 и 99/14),

26. Уредба о нормативима и стандардима услова рада Универзитета и Факултета
за делатности које се финансирају из буџета («Службени гласник РС», бр. 15/02, 100/04,
26/05, 38/07 и 110/07),
27. Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним
службама («Службени гласник РС», бр. 44/01, 15/02 - др. уредба, 30/02, 32/02 -испр.,
69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05,
27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08,
26/08, 31/08, 44/08 и 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11,
11/12, 124/12, 8/13, 4/14, 58/14),
28. Закон о забрани дискриминације («Службени гласник РС», бр. 22/09)
29. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја («Службени
гласник РС», бр. 54/07, 104/09, 36/10),
30. Закон о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12, 14/15 и
68/15),
31. Закон о буџету Републике Србије («Службени гласник РС», бр. 110/13),
32. Закон о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15),
33. Закон о јавној својини («Службени гласник РС», бр. 72/11, 88/13 и 105/14),
34. Уредба о буџетском рачуноводству («Службени гласник РС», бр. 125/03 и
12/06),
35. Закон о фискалним касама («Службени гласник РС», бр. 135/04, 93/12),
Уредба о одређивању делатности код чије обављања не постоји обавеза
евидентирања промета преко фиксалне касе («Службени гласник РС», бр. 61/10 101/10,
94/11, 83/12, 59/13, 8/15),
36. Закон о Агенцији за борбу против корупције («Службени гласник РС», бр.
97/08, 53/10, 66/11 - одлука Уставног суда, 67/13 – одлука Уставног суда, 112/13),
37. Закон о ученичком и студентском стандарду («Службени гласник РС», бр.
18/10, 55/13),
38. Закон о равноправности полова («Службени гласник РС», бр. 104/09),
39. Посебни колективни уговор за високо образовање
40. Правилник о садржају јавних исправа које издаје високошколска установа
(«Службени гласник РС», бр. 40/09, 69/11),
41. Правилник о регистру високошколских установа, студијских програма,
наставника, сарадника и осталих запослених («Службени гласник РС», бр. 21/06),
42. Правилник о садржају и начину вођења евиденције коју води високошколска
установа («Службени гласник РС», бр. 21/06),
43. Правилник о садржају дозволе за рад («Службени гласник РС», бр. 21/06),
44. Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета
високошколске установе («Службени гласник РС», бр. 106/06, 73/11, 101/12, 103/12),
45. Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета
високошколских установа («Службени гласник РС», бр. 106/06),
46. Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских
установа и студијских програма («Службени гласник РС», бр. 106/06, 112/08, 70/11,
101/12),
47. Препоруке Националног савета о ближим условима за избор у звања
наставника, Национални савет за високо образовање, 4.мај 2007., («Службени гласник
РС», бр. 30/07),
48. Правилник о листи стручних, академских и научних назива («Службени
гласник РС», бр. 30/07, 112/08, 72/09, 81/10, 39/11, 54/11 - испр., 44/13).

9.2. Правни акти Универзитета у Београду
- Статут Универзитета у Београду, Пречишћен текст, (''Гласник Универзитета у
Београду'', бр. 186/15),
- Одлука о реорганизацији Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у
Београду'', бр. 131/06),
- Стратегија обезбеђења квалитета (''Гласник Универзитета у Београду'', бр.
175/13),
- Правилник о стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета (''Гласник
Универзитета у Београду'', бр. 174/13),
- Правилник о самовредновању (''Гласник Универзитета у Београду'', бр.
142/08),
- Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', бр. 142/08,
150/09, 160/11),
- Критеријуми за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
Пречишћен текст, (''Гласник Универзитета у Београду'', бр. 183/15)
- Одлука о утврђивању листе часописа који ће се вредновати у поступку избора у
звања - наставника у групацији друштвено-хуманистичких наука
* Економски факултет
* Факултет политичких наука
* Факултет спорта и физичког васпитања
* Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
* Филолошки факултет
* Филозофски факултет
* Правни факултет
* Православни богословски факултет
- Одлука о допуни листе часописа који ће се вредновати у поступку избора у
звања наставника у групацији друштвено-хуманистичких наука
* Филозофски факултет
* Православни богословски факултет
* Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
- Правилник о већима научних области на Универзитету у Београду (''Гласник
Универзитета у Београду'', бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11 и 180/14),
- Правилник о условима и поступку додељивања звања и правима професора
емеритуса (''Гласник Универзитета у Београду'', бр. 176/13, 180/14),
- Правилник о условима и начину ангажовања гостујућег професора на
Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', бр. 135/07, 178/14),
- Правилник о студентском вредновању педагошког рада наставника (''Гласник
Универзитета у Београду'', бр. 157/10),
- Правилник о условима и начину учешћа научноистраживачких установа које су
у саставу Универзитета у Београду и лица изабраних у научно звање у остваривању
дела наставе (''Гласник Универзитета у Београду'', бр. 132/06),
- Правилник о давању сагласности за рад наставника и сарадника Универзитета
у Београду у другој високошколској установи (''Гласник Универзитета у Београду'', бр.
132/06, 153/10),
- Одлука о утврђивању листе конкурентских високошколских установа
(''Гласник Универзитета у Београду'' број 153/10),

- Правилник о наставној литератури (''Гласник Универзитета у Београду'', бр.
140/08),
- Правилник о доношењу студијског програма (''Гласник Универзитета у
Београду'', бр. 139/07)
- Правилник о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду
(''Гласник Универзитета у Београду'', бр. 168/12),
- Правилник о докторским студијама које организује и изводи Универзитет у
Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', бр. 155/10),
- Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту
((''Гласник
Универзитета у Београду'', бр. 136/07, 168/12, 180/14),
- Правилник о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова (''Гласник
Универзитета у Београду'', бр. 160/11),
- Кодекс професионалне етике на Универзитету у Београду
(''Гласник
Универзитета у Београду'', бр. 137/06),
- Правилник о раду Одбора за професионалну етику (''Гласник Универзитета у
Београду'', бр. 137/07)
- Правилник о раду Универзитетског омбудсмана (''Гласник Универзитета у
Београду'', бр. 156/10),
- Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Београду
(''Гласник Универзитета у Београду'', бр. 133/07),
- Правилник о додели признања Универзитета у Београду, (''Гласник
Универзитета у Београду, бр. 139/07 и 163/11),
- Правилник о награђивању студената Универзитета у Београду (''Гласник
Универзитета у Београду'', бр. 149/09),
- Правилник о начину и процедурама реализације пројеката Темпус програма
Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', бр. 163/11),
- Пословник Савета Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у
Београду'', бр. 134/06, 150/09)
- Пословник Сената Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у
Београду'', бр. 134/06, 157/10),
- Одлука о употреби грба, заставе и печата Универзитета у Београду (''Гласник
Универзитета у Београду'', бр. 134/07),
- Одлука о садржини и изгледу обрасца о испуњености услова за продужетак
радног односа редовном професору који у одговарајућој школској години навршава 65
година живота,
- Правилник о вредновању ваннаставних активности студената (''Гласник
Универзитета у Београду'' број 172/13, 180/14),
- Одлука о утврђивању редовних услуга које обухвата накнада за школарину за
једну школску годину основних и мастер студија (''Гласник Универзитета у Београду'',
бр. 134/07).
9.3. Правна акта Филозофског факултета
Статут
- Статут Филозофског факултета (Пречишћен текст), број 860/1, од 20.06.2014. године
Одредбе овог статута регулишу правила студија за студенте уписане од школске
2006/2007. године,
- Статут Филозофског факултета из 2002. године (Пречишћен текст).
Одредбе овог статута регулишу правила студија за студенте уписане закључно са
школском 2005/2006. годином.

Обезбеђивање квалитета и самовредновање
- Правилник о обезбеђивању квалитета и самовредновању, број 392/1-VI/1, од
20.03.2008. године,
- Правилник о стандардима и поступцима за обезбеђивање квалитета и
самовредновање, број 1016/1-VI/1, од 30.06.2011. године,
- Правилник о студентском вредновању наставе и педагошког рада наставника, број
635/1-V, од 24.05.2007. године.
Настава и студије
- Правилник о пријављивању предмета, број 906/1-VI, од 26.06.2014. године,
- Правилник о оцењивању и испитима, број 73/2, од 18.01.2013. године,
- Правилник о условима наставка студија у складу са Законом о високом образовању,
број 1251/IX, од 27.09.2007. године,
- Правилник о упису студената на основне академске студије, број 541/, од 17.05.2012.
године,
- Правилник о раду библиотека, број 773/1-IX/1, од 28.06.2012. године,
- Упутство о поступку за покретање новог студијског програма, број 1099/1, од
29.09.2010. године,
- Упутство о ангажовању студената докторских студија у настави,
- Правила основних академских студија (за студенте уписане од школске 2006/2007.
године), број 463/1-VI, од 04.04.2013. године,
- Правила дипломских академских студија – мастер, број 851/1-VIII, од 27.06.2013.
године,
- Правила докторских академских студија, број 221/1-VII, од 20.02.2014. године,
- Примена старих правила студија (Правила основних студија (за студенте уписане
закључно са школском 2005/2006. годином),
- Примена старих правила студија (Правила магистарских студија (за студенте уписане
закључно са школском 2005/2006. годином),
- Правилник о трошковима студија, број 1/12-4, од 24.05.2012. године.
Правилник о мобилности студената
- Правилник о мобилности студената, број 219/1-VIII/1, од 11.02.2010. године,
- Прилог Правилнику о мобилности студената – Обрасци 1-4.
Научноистраживачка делатност
- Правилник о раду научних јединица Филозофског факултета, број 1217/1-VII, од
26.09.2013. године,
- Упутство о спровођењу припремних административно-правних активности за
пројекте које реализује Филозофски факултет, број 1780/1, од 24.12.2013. године,
- Упутство о подршци Erasmus+пројектима (2014-2020), број 1780/4, од 24.12.2013.
године,
- Упутство о начину вођења пројеката подржаних средствима Европске уније, број
1780/3, од 24.12.2013. године,
- Упутство о спровођењу поступака финансијског управљања пројектима, број 1780/2,
од 24.12.2013. године.
Студентски парламент

- Правилник о раду Студентског парламента Филозофског факултета (пречишћен
текст),
- Пословник Студентског парламента Филозофског факултета (пречишћен текст)
Издавачка делатност
- Правилник о издавачкој делатности, број 1429/1-VIII, од 09.10.2008. године,
- Анекс I Правилника о издавачкој делатности, број 1506/1, од 16.10.2008. године.
Међународна сарадња
- Правилник о међународној сарадњи и односима са јавношћу, број 1721/1-VI, од
13.11.2008. године.
Избори у звања наставника и сарадника
- Правила о ближим условима за избор наставника и сарадника Филозофског факултета
у Београду, број 765/1, од 26.06.2012. године,
- Обрасци за евидентирање остварених резултата наставника односно сарадника који се
предлаже за избор у звање: - доцента, - ванредног професора, - редовног професора
- Правилник о року за расписивање конкурса за избор наставника, број 219/1- VI/1, од
11.02.2010. године,
- Упутство о спровођењу поступка избора у звање у случају када су чланови комисије
за припрему извештаја о кандидатима за избор у звање наставника, односно сарадника
наставници и истраживачи из иностранства, број 618/1, од 21.04.2010. године.
Радни односи
- Правилник о раду, број 1/19-8, од 02.10.2014. године,
- Правилник о систематизацији послова, број 395/1, од 07.03.2011. године,
- Правилник о изменама и допунама Правилника о систематизацији послова, број 192/1,
од 28.02.2012. године,
- Правилник о изменама и допунама Правилника о систематизацији послова, број 303/1,
од 20.03.2012. године,
- Правилник о изменама и допунама Правилника о систематизацији, број 678/1, од
28.05.2013. године,
- Правилник о безбедности на раду, број 974, од 23.01.2008. године,
- План и поступак евакуације, број 1965/1-6, од 08.12.2008. године,
- Одлука о спровођењу забране пушења на Филозофском факултету у Београду, број
1667/1, од 09.11.2010. године.
Пословници
- Пословник Изборног већа, број 1774/1-IV, од 23.12.2004. године,
- Измене и допуне Пословника Изборног већа , број 538/1-I I I, од 31.03.2011. године,
- Пословник Наставно–научног већа, број 1774/1-VIII, од 23.12.2004. године,
- Пословник о раду Савета, број 1572/2, од 30.10.2002. године,
- Измене и допуне Пословника о раду Савета, број 1/5-2, од 29.02.2012. године,
- Пословник Кандидационе комисије Наставно-научног већа, од 13.10.2011. године.
Статусна решења
- Решење о упису у судски регистар
- Евидентирање сходно Закону о ПДВ
Остало

- Правилник о књиговодству, број 213/1-4, од 26.02.2007. године.
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању
- Решење (упутство) о канцеларијском и архивском пословању
- Правилник о начину коришћења апартмана
9.4. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА
за академску 2016/2017. годину
Годишњи програм рада за академску 2016/2017. годину (у даљем тексту:
Програм) Универзитета у Београду - Филозофског факултета (у даљем тексту:
Факултет) наставља се на Програм рада за прeтходне академске године и активности
које су осмишљене и започете у претходним годинама. Програмом се планира низ
краткорочних активности али и активности које ће створити услове да се реализују и
дугорочни планови Факултета. Њихови циљеви су унапређивање услова за научноистраживачки рад, унапређивање квалитета наставе, повећања ефикасности и квалитета
студирања и унапређивање организације рада Факултета, као и квалитета рада
стручних служби и општих услова рада Факултета. Овај програм планиран је у
оквирима постојећих кадровских, просторних и материјалних могућности Факултета.
У академској 2016/2017. години наставиће се реализација студија на
реакредитованим студијским програмима основних академских студија, студијских
програма мастер академских студија и докторских академских студија на свим
студијским групама. У овој академској години други пут ће бити организован упис на
мастер академски студијски програм из области историје Друштво, држава, транзиција,
у сарадњи са UCL (први студијски програм на Факултету који се реализује на
енглеском језику). Факултет ће се ангажовати да свако одељење има одговарајући број
успешних студената докторских студија који ће помагати у реализацији студијских
програма основних студија. Факултет ће посебну пажњу посветити постизању високог
квалитета наставе. Посебна пажња посветиће се увођењу нових студијских програма на
мастер студијама са циљем да се матичност Факултета у потпуности оствари, развију
нове дисциплине на Факултету и заузме део простора у области високог образовања и
научно-истраживачког рада у коме ће квалитет рада и значај Факултета доћи до пуног
изражаја. Са овим активностима непосредно је повезано побољшање општих и
техничких услова за наставу и научноистраживачки рад.
Значајан задатак у овој академској години је настављање усклађивања правне
регулативе у вези са научно-истраживачким радом на Факултету са европским и
домаћим прописима које регулишу ову област. Факултет ће настојати да припреми и
инфраструктурно подржи учешће Факултета и његових запослених у пројектима
Европске уније Хоризонт 2020, као и наредном пројектном циклусу који финансира
министарство надлежно за послове науке.
Рационално коришћење расположивог простора и наставних средстава као и
свих других техничких ресурса Факултета један је од најважнијих задатака и у овој
академској години. Неопходно је наставити са рационалним и вишенаменским
коришћењем расположивог простора у згради Капетан Мишиног здања, како би се
просторије факултетских института и центара користиле и као учионице.
Остваривање постављених циљева у овој академској години зависиће од
активности организационих јединица, управе и других органа Факултета као и од
материјалног положаја Факултета, који ће условити брзину модернизације и набавке
наставних и других техничких средстава, санације дотрајалих и оштећених делова
зграде Факултета.

Додатни проблеми у раду Факултета могу да проистекну из неодговарајућег
поступања институција високог образовања у веома осетљивим транзицијским
условима рада као и најављених мера штедње и смањења средстава у буџету Републике
Србије.
А. ОСНОВНИ ЗАДАЦИ ФАКУЛТЕТА
I
Унапређивање наставног процеса
У академској 2016/2017. години наставиће се примена реакредитованих
студијских програма.
Нормативна основа за спровођење нових и реакредитованих студијских
програма и наставак реформског процеса у наредној школској години биће непосредна
примена Закона, Статута Универзитета у Београду, Статута Факултета, подзаконских
аката Министарства просвете, општих аката Универзитата у Београду и Факултета и
Стандарда и поступака за обезбеђивање квалитета и самовредновање.
Факултет ће настојати да формира дигитални репозиторијум завршних радова
студената Филозофског факултета.
II
Унапређивање организације научно-истраживачког рада
На нивоу Факултета координираће се конкурисање наставника, сарадника и
истраживача на пројектима Европске уније Хоризонт 2020 и на пројектима које
финансира министарство надлежно за послове науке у оквиру новог пројектног
циклуса.
Факултет ће настојати да приликом конкурисања за нови пројектни циклус
пружи подршку
наставницима, сарадницима и истраживачима запосленим на
одељењима и наставним јединицама који имају тешкоће у дефинисању самосталних
пројеката.
III
Нормативна активност
Факултет ће извршити измене и допуне Статута Факултета. ради усаглашавања
са захтевима Интерне ревизије и мерама Просветне инспекције МПНТР, као и
усаглашавање других општих аката Факултета са измењеним Статутом ФФ.

1.
2.

3.
4.

IV
Унапређивање услова наставно-научног рада и студирања
На овом плану, предвиђена је реализација следећих циљева:
Анализа проблема у реализацији студијских програма који утичу на број ЕСПБ
бодова које студенти остварују у току једне академске године;
Даље развијање информационог система Факултета:
а. унапређивање јединственог информационог система ;
б. проширивање и обрада књижног фонда;
в. побољшавање искоришћености и развој информатичких капацитета
Факултета и
г. унапређивање сајта Факултета.
Oпремање учионица савременим наставним средствима;
Рад на обради научне, наставне и техничке документације у Рачунарско документационом центру.

V
Организациони циљеви
1. Унапређивање сарадње управе са Универзитетом и ресорним министарством;
2. Унапређивање сарадње са Универзитетском библиотеком;

3. Унапређивање сарадње управе са Студентским парламентом и студентом
продеканом.
VI
Остале активности
Унапређивање међународне сарадње у области наставе и научне делатности;
Унапређивање међуфакултетске сарадње у оквиру Универзитета у Београду;
Усвајање извештаја о ревизији библиотечког фонда;
Решавање проблема недостатка простора и побољшавање услова рада (замена
дотрајалих прозора, санације и поправке просторија у Капетан Мишином здању,
климатизација дела просторија, замена дела намештаја у учионицама,
библиотекама и кабинетима, санација дела кровне конструкције на обе зграде,
хидроизолација равног крова нове зграде, санација и адаптација архивског депоа
и реновирање фискултурне сале);
5. Унапређивање сигурности рада информационог система Факултета. капацитета,
квалитета и сигурности рада Рачунарско - документационог центра;
6. Организација прославе Дана Факултета и промотивне акције ''Викенд на
Филозофском''.
1.
2.
3.
4.

Б. ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ И ИСПИТНИХ РОКОВА У
АКАДЕМСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ
Трајање наставе у јесењем и пролећном семестру, распоред и термине испитних
рокова и распоред седница Наставно-научног и Изборног већа утврдио је Савет Планом
извођења наставе и организацијом испитних рокова на основним и мастер студијама у
академској 2017/2018. години.
Пријављивање слушања предмета организоваће се у другој половини септембра
2017. године. Упис студената на мастер студије организоваће се у октобру 2017.
године.
Упис студената на докторске студије организоваће се у октобру и децембру
2017. године.
Пријемни испити за упис студената I године основних студија одржавају се
крајем јуна и почетком јула месеца, у складу са Конкурсом Универзитета у Београду.
Упис осталих студената у школску 2017/2018. годину биће организован до
04.11.2017. године.
В. ОПШТИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ
Факултет је високошколска установа која своју основну делатност остварује
реализацијом студијских програма основних академских студија. На Факултету се
такође организује научно-истраживачки рад, настава на мастер и докторским
академским студијама као и израда и одбрана магистарских теза и докторских
дисертација.
Факултет припрема наставни и научни подмладак.
Делатност Факултета остварује се у оквиру: научно-наставних, наставних и
научних организационих јединица.
I Научно-наставне јединице су:
1. Одељење за филозофију
2. Одељење за социологију
3. Одељење за психологију
4. Одељење за педагогију и андрагогију
5. Одељење за историју

6. Одељење за историју уметности
7. Одељење за археологију
8. Одељење за етнологију и антропологију
9. Одељење за класичне науке
У оквиру одељења могу да постоје катедре и семинари, као и друге наставне и
научне јединице.
У оквиру Факултета постоји Кабинет за стране језике, као заједничка наставна
јединица.
У оквиру Факултета постоји Центар за образовање наставника, као заједничка
наставна јединица Одељења за психологију и Одељења за педагогију и андрагогију.
Г. РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНА УПРАВЉАЊА
СТРУЧНИ ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА
Рад стручних органа Факултета обавља се првенствено кроз рад Наставнонаучног већа Факултета као највишег стручног тела на Факултету и Изборног већа. У
припремама, предлагању и реализацији ставова и одлука Наставно-научног већа
Факултета значајну улогу имају комисије Већа као стручна радна тела Већа. Рад
стручних органа остварује се и преко рада већа одељења, катедара, семинара и већа
наставних јединица.
Рад научних јединица одвија се кроз рад научних већа и кроз рад већа одељења и
Наставно-научног већа Факултета. Рад научних јединица одвија се према одредбама
Закона о научно-истраживачкој делатности и Статута Факултета.
Наставно-научно веће
Наставно-научно веће (у даљем тексту: Веће) као највиши стручни орган
надлежан за реализацију наставног и научног рада обавља послове утврђене Законом и
Статутом Факултета.
Веће у свом раду, на седницама које одржава по правилу једном у шест недеља,
обједињује укупан рад у области наставе и науке на Факултету.
Веће у циљу проучавања и припреме питања из своје надлежности формира
једанаест стручних комисија, чија активност се одвија према динамици одржавања
седница и актуелности решавања проблема из делокруга рада Већа Факултета.
Комисије које образује Веће су: Статутарна комисија, Кадровска комисија,
Комисија за наставу, Комисија за докторске студије, Комисија за студентска питања,
Комисија за научноистраживачки рад, Комисија за библиотеке, Комисија за
информатику, Комисија за обезбеђивање квалитета и самовредновање, Комисија за
наставну, научну и техничку документацију и Финансијска комисија.
Састанци комисија Већа одржавају се, по правилу, једну недељу пре седнице
Наставно-научног већа.
Рад на седницама Већа регулисан је Пословником о раду Наставно-научног већа
Факултета.
Изборно веће
Изборно веће утврђује предлог за избор у звање наставника и доноси одлуку о
избору сарадника у складу са Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у
Београду, Статутом Факултета, минималним условима које утврђује Национални савет
за високо образовање и општим актима Универзитета и Факултета.

Изборно веће утврђује мишљење о избору наставника и сарадника на другим
факултетима за области за које је Факултет матичан.
Рад на седницама Изборног већа регулисан је Пословником о раду Изборног
већа Факултета.
Већа одељења
Већа одељења обављају стручне послове из делокруга рада одељења утврђене
Статутом. Већа одељења обављају послове који се непосредно односе на организацију
и реализацију наставе и испита. Чланови већа одељења учествују у раду Факултета као
чланови комисија Већа и непосредно, као чланови Већа, на његовим седницама.
Седнице већа одељења одржавају се, по правилу, две недеље пре седнице Већа.
САВЕТ ФАКУЛТЕТА
Савет је орган управљања на Факултету који обавља послове утврђене Законом
и Статутом Факултета.
Начин рада Савета при вршењу послова из његове надлежности утврђен је
Пословником о раду.
ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
Декан је орган пословођења Факултета.
Декан своју делатност обавља на основу закона и Статута Факултета.
Декану у обављању послова помажу три продекана са надлежностима утврђеним
Статутом у доменима наставе, науке као и финансијског пословања Факултета.
Декан у обављању послова, а у циљу разматрања и заузимања ставова из
делокруга свога рада сазива Декански савет, који се састаје на захтев декана.
Декан по потреби формира радне групе ради припреме неопходних докумената.

10. Услуге које Факултет пружа заинтересованим лицима
Факултет пружа услуге високог образовања и научно-истраживачког рада.
10.1. Образовне услуге
Факултет пружа услуге у области високог образовања у областима филозофије,
социологије, психологије, педагогије, андрагогије, историје, историје уметности,
етнологије-антропологије, археологије и класичних наука.
Факултет реализује следеће студијске програме:
10.1.1. Основне академске студије филозофије:
мастер академске студије филозофије,
докторске академске студије филозофије.
10.1.2. Основне академске студије социологије:
мастер академске студије социологије,
докторске академске студије социологије.
10.1.3. Основне академске студије психологије:
мастер академске студије психологије,
докторске академске студије психологије.
10.1.4. Основне академске студије педагогије:
мастер академске студије педагогије,
докторске академске студије педагогије.
10.1.5. Основне академске студије андрагогије:
мастер академске студије андрагогије,
докторске академске студије андрагогије.
10.1.6. Основне академске студије историје:
мастер академске студије историје,
докторске академске студије историје.
10.1.7. Основне академске студије историје уметности:
мастер академске студије историје уметности,
докторске академске студије историје уметности.
10.1.8. Основне академске студије етнологије-антропологије:
мастер академске студије етнологије-антропологије,
докторске академске студије етнологије-антропологије.
10.1.9. Основне академске студије археологије:
мастер академске студије археологије,
докторске академске студије археологије.
10.1.10. Основне академске студије класичних наука:

мастер академске студије класичних наука,
докторске академске студије класичних наука.
10.2. Научно-истраживачке услуге
Факултет реализује велики број основних, примењених и развојних
истраживања из области: филозофије, социологије, психологије, педагогије,
андрагогије, историје, историје уметности, етнологије-антропологије, археологије и
класичних наука.
10.2. Остале услуге
Факултет организује семинаре, курсеве, летње школе, научне скупове,
предавања и друге активности из области: филозофије, социологије, психологије,
педагогије, андрагогије, историје, историје уметности, етнологије-антропологије,
археологије и класичних наука.
11. Поступак пружања услуга
1. Пружање услуга високог образовања (академске и струковне студије)
1.1. Објављивање конкурса (утврђивање предлога, верификација, припрема
предлога текста конкурса, објављивање)
1.2. Организовање пријемног испита
1.3. Израда распореда наставе (предавања и вежби)
1.4. Израда прелиминарног распореда испита (рокови, термини...)
2. Извођење наставе
2.1. Предавања
2.2. Вежбе
2.2.1. Аудиторне вежбе
2.2.2. Лабораторијске вежбе
2.2.3. Практична настава
2.3. Израда радова у току наставе
2.3.1. Израда семинарских радова
2.3.2. Израда пројектних задатака
2.4. Консултације
2.5. Стручна пракса
3. Организација испита
3.1. Израда распореда испита у конкретном року (термини, сале, дежурачи...)
3.2. Извођење писменог испита
3.3. Извођење усменог испита
3.4. Полагање испита пред комисијом
3.5. Поништавање испита
4. Израда и одбрана радова
4.1. Израда и одбрана завршних радова (основне и мастер академске студије)
4.2. Израда и одбрана магистарских теза
4.3. Израда и одбрана докторских дисертација
5. Пружање административних услуга корисницима

5.1. Упис (упис године и овера семестра)
5.2. Пријављивање испита
5.3. Издавање индекса, дупликата индекса, идентификационих картица, потврда
и уверења)
5.4. Издавање диплома, додатака дипломи и дупликата
5.5. Пружање административних услуга у вези са смештајем у студентске домове
5.6. Пружање административних услуга у вези кредита и стипендија
6. Пружање услуга истраживања, пројектовања и инжењеринга
1. Планирање истраживања, пројектовања и инжењеринга
2. Основна истраживања
3. Примењена истраживања
4. Развојна истраживања
5. Израда пројеката
7. Организовање стручног усавршавања
1. Планирање семинара, курсева, обука и тренинга
2. Извођење семинара, курсева, обука и тренинга
3. Издавање сертификата о стручном усавршавању
8. Пружање посебних интелектуалних услуга
1. Експертизе
2. Консалтинг
3. Рецензије
9. Пружање услуга библиотеке
1. Коришћење књига и друге уџбеничке литературе у библиотеци и ван
библиотеке
2. Коришћење библиотечког простора - читаонице
3. Коришћење електронског каталога библиотеке и едукација за претраживање
каталога
4. Коришћење КОБСОН сервиса у библиотеци и приступ електронским
часописима
5. Омогућавање увида јавности (реферати за избор наставника и сарадника,
реферати за одбрану магистарских теза и докторских дисертација, тезе и
дисертације)
6. Издавање потврде о незадужености
10. Издавачка делатност
1. Издавање уџбеничке литературе
2. Издавањечасописа
12. Преглед података о пруженим услугама
Факултет организује наставу за 5.918 студента и то.
- на основним академским студијама за 4.907 студената
- на мастер академским студијама за 486 студената и
- на докторским академским студијама за 525 студената.
Факултет је у 2013. години реализовао 103 истраживачка и апликативна, домаћа
и међународна пројекта.

13. Подаци о приходима и расходима
ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2014. и 2015. ГОДИНУ

Конто
791111

Укупни приходи и расходи
Врста прихода и расхода
за 2014. годину

Укупни приходи и
расходи
за 2015.
годину

Буџетски приходи

802.267.727

746.776.898

Министарство просвете,
науке и технолошког
развоја

577.423.701

525.263.639

Плате

556.123.549

501.677.532

Материјални трошкови

10.630.832

10.015.260

остало

10.669.320

13.570.847

218.699.276

218.148.180

6.144.750

3.365.079

Мин.омладине и спорта

0

0

Министарство здравља

0

0

14.323.591

100.315.171

0

500.000

320.800

741.029

научни пројекти
Министарство културе

732121

Донације од међ.организ.

733121

Донације од других нивоа
власти

744100

Донације од физичких и
правних лица

741411

Приходи од полиса
осигурања

0

47.058

742371

Приходи од продаје

192.841.789

189.415.735

Школарине и остале
упл.студената

172.145.503

177.676.371

88.291.125

97.655.370

Основне студије

постдипломске студије

8.513.062

7.612.625

мастер студије

12.153.027

18.992.694

докторске студије

23.974.324

24.229.648

пријемни испит

16.976.440

14.717.390

испитне пријаве

14.170.902

7.108.600

посебни студијски програми

1.038.935

773.817

остале накнаде

7.027.688

6.586.227

898.700

713.200

Коришћење простора

12.499.584

7.948.990

Приход за научни рад

6.592.954

2.629.933

705.048

447.241

0

26.191

1.009.753.907

1.037.822.082

791.991.586

740.476.677

0

1.088.886

807.635

2.370.427

759.994

2.346.609

4

0

Накнада-инвалиди рада

47.637

23.818

414300 Отпремнине и помоћи

1.736.529

1.705.759

1.576.659

1.552.639

159.870

153.120

Научна звања и
нострификације

Остали приходи

77

Меморандумске ставке
УКУПНИ ПРИХОДИ

411000 Бруто зарада
413100 Накнаде у натури
Накнада за одсуство са
414100 посла
Накнада-породиљско
боловање
Накнада-боловање преко 30
дана

Отпремнина при одласку у
пензију
Помоћ у случају смрти

414400 Социјална давања

34.754

0

16.112.675

13.743.960

0

4.132.386

810.683.179

763.518.095

1.146.238

1.094.285

19.575.801

21.728.311

4.856.269

4.761.757

14.719.532

16.966.554

3.669.887

3.760.825

1.183.661

1.130.642

0

83.000

2.463.246

2.540.853

22.980

6.330

1.447.586

1.616.929

1.007.750

1.054.862

мобилни телефони

324.141

417.383

пошта

115.695

144.684

128.808

69.000

25.968.320

28.269.350

5.553.798

3.925.993

4.740.158

3.536.482

превоз

129.845

131.827

смештај

167.637

132.821

Накнада за долазак и

415100 одлазак са посла
4161 Награде запосленима
Укупни расходи за

41 запослене
421100 Трошкови платног промета
421200 Енергетске услуге
струја
грејање

421300 Комуналне услуге
водовод и канализација
дератизација
градска чистоћа
доп.за грађ.земљиште и воде

421400 Услуге комуникације
фиксни телефон и интернет

421600 Закуп имовине и опреме
421 Укупни стални трошкови
Трошкови путовања у

422100 земљи
дневнице

коришћење сопственог
возила

511.338

121.893

4.820

2.970

5.355.185

4.003.143

дневнице

3.037.652

1.713.416

превоз

1.409.797

1.377.670

смештај

720.915

819.407

коришћење сопственог
возила

144.190

69.399

42.631

23.251

422300 такси

63.602

53.351

422400 превоз ученика

74.300

581.063

11.046.885

8.563.550

1.105.566

1.457.355

усл. Превођења

95.578

39.133

секретарске услуге

50.000

0

959.988

1.418.222

667.044

604.068

1.648.072

1.400.068

котизације

708.770

683.667

остало

939.302

716.401

3.439.961

2.401.696

2.803.086

1.991.822

остали тр.пута
Трошкови путовања у
422200 иностранство

остали тр,-виза, осигурање

Укупни трошкови

422 путовања
423100 Административне услуге

остале услуге

423200 Компјутерске услуге
Усл.усавршавања

423300 запослених

423400 Услуге информисања
штампа часописа и
публикација

штампа-остало

526.989

197.034

огласи

109.886

212.840

медијске услуге

0

0

423500 Стручне услуге

21.756.655

28.526.337

147.368

0

61.500

100.710

21.547.787

28.425.627

423600 Угоститељске услуге

466.931

361.642

423700 Репрезентација

302.025

217.265

274.915

217.265

27.110

0

6.923.416

9.098.044

423 Укупно услуге по уговору

36.309.670

44.066.475

424200 Услуге образовања и спорта

4.953.295

4.564.474

0

673.650

100.128.409

91.186.500

0

0

105.081.704

96.424.624

879.289

1.413.878

зидарски радови

0

0

столарски радови

0

0

молерски радови

0

45.358

радови на крову

0

0

водовод и канализација

0

437.800

услуге ревизије
правне услуге
остало

Репрезентација
поклони

423900 остале опште услуге

424300 Медицинске услуге
424600 Услуге науке
424900 Акредитација
Укупно специјализоване
424 услуге
Текуће поправке и

425100 одржавање зграде

централно грејање

0

101.884

мрежне инсталације

398.252

276.540

остало

481.037

552.296

2.174.016

2.177.281

0

18.900

1.380.149

1.311.564

68.700

87.745

238.838

330.340

опрема за домаћинство

48.300

22.956

уградна опрема-климе

135.140

72.100

остала опрема

136.401

89.026

14.448

56.490

152.040

188.160

3.053.305

3.591.159

1.389.601

1.013.574

1.239.210

933.547

130.418

32.677

14.000

47.350

остали администр. Материјал

5.973

0

Материјал за усавршавање
426300 запослених

706.528

545.172

499.401

364.333

Текуће поправке и
425200 одржавање опреме
намештај
рачунарска опрема
опрема за комуникацију
електронска и фотографска
опрема

опрема за јавну безбедностппз
моторна опрема-лифтови
Укупно текуће поправке и
425 одржавање
Административни

426100 материјал
канцеларијски материјал
хтз опрема
цвеће и зеленило

претплате на часописе

стр.литература

207.127

180.839

26.074

0

178.216

275.403

2.294.417

2.815.700

1.303.724

454.170

5.898.560

5.104.019

431100 Зграде и грађ.објекти

0

0

431200 Машине и опрема

0

0

0

0

35.000

0

накнаде за усавршавање

0

0

једнократна помоћ

0

0

35.000

0

0

0

482100 Порези

257.686

280.022

482200 Таксе

343.284

198.959

0

0

482 Порези, таксе и казне

600.970

478.981

Новчане казне по решењу
483 суда

101.000

0

0

0

998.778.593

950.016.253

0

14.566.318

426400 Издаци за гориво
426500 Материјал за науку
426600 Материјал за образовање
Материјал за одржавање

426800 хигијене
426 Укупно материјал

431 Амортизација осн.средстава
студентске награде

Накнаде за соц.заштиту из
472 буџета
Дотације

481 ост.непроф.институтцијама

482300 републичке казне

485 Накнаде штете
УКУПНО ТЕКУЋИ
РАСХОДИ

511300

Капитално одржавање

зграде

511 Укупно издаци за зграду

0

14.566.318

1.893.431

709.602

1.130.777

170.910

60.000

33.600

387.062

478.740

0

1.399

315.592

12.888

0

12.065

6.060.122

4.690.062

опрема за образовање

4.650.763

3.319.349

опрема за науку

1.409.359

1.370.713

7.953.553

5.399.664

Књиге у библиотекама и
515100 софтвер

2.978.398

1.632.090

515 Нематеријална имовина

2.978.398

1.632.090

10.931.951

21.598.072

512200 Административна опрема
намештај
уградна опрема-климе
рачунарска опрема
телефони
електронска и фотографска
опрема
опрема за домаћинство
Опрема за образовање и
512600 науку

512 Укупни издаци за опрему

УКУПНО ТЕКУЋИ
ИЗДАЦИ

УКУПНО РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ

1.009.710.544

971.614.325

13.1. Извештај о Финансијском пословању за 2015. годину који је на предлог Наставнонаучног већа усвојио Савет Факултета Одлуком 05/2-2 бр. 1/11-4 дана 11.03.2016. године.
13.2 Завршни рачун Филозофског факултета предат Министарству финансија – Управи за
трезор 26.02.2016. године.

13.3. Планирани приходи, расходи и издаци за текућу 2016. годину исказани су у
Финансијском плану Филозофског факултета за 2016. годину, који је на предлог
Наставно-научног већа усвојио Савет Факултета Одлуком 05/2-2 бр. 1/11-3 дана
11.03.2016. године.
13.4. Обрасци Финансијског плана за 2016. годину достављени Министарству просвете,
науке и техолошког развоја.
13.5. Извештај о извршењу буџета за последњи квартал.

14. Подаци о јавним набавкама
Факултет планира и реализује набавке и јавне набавке у складу са законом.
Факултет је усвојио План набавки за 2015. годину, дана 09.03.2015. године у
коме су обухваћене све набавке и јавне набавке планиране за 2015. годину.

14.1. Извештај о извршењу плана набавки за 2014. годину
....................................................................................................

Извршење плана јавних набавки за 2014. годину

Обухвата:

Универзитет у Београду - Филозофски факултет

Рб

Предмет набавке

Процењена вредност
без ПДВ-а

Укупно

72,253,096

добра

19,000,297

1.1.1

Електрична енергија

1.1.2

Годишњи план набавки

28.01.2014

Измена број: 1
Измена број: 2
Измена број: 3

13.06.2014
13.06.2014
13.06.2014

Врста поступка

8333333

Оквирни датум

отворени поступак

Статус поступка: планирани поступак
Закључени уговори:

Датум усвајања:

покретања
поступка

закључења
уговора

извршења
уговора

1/2014

3/2014

3/2015

Вредност у хиљадама динара

Датум

Број уговора

Добављач

Процењена

Уговорена

Извршена

Предмет набавке

26.02.2014

63/1-8

Привредно друштво за снабдевање
електричном енергијом крајњих купаца
ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о,

8333

8333

4089

Електрична енергија

Набавка софтвера

1462500

поступак јавне набавке мале вредности

2/2014

3/2014

3/2015

1220832

поступак јавне набавке мале вредности

3/2014

4/2014

4/2015

484998

поступак јавне набавке мале вредности

4/2014

5/2014

5/2015

Статус поступка: планирани поступак
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2

1.1.3

Потрошни материјал и средства за одржавање
хигијене
Статус поступка: планирани поступак
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2

1.1.4

Мултимедијална опрема

Измена број: 1; усвојена: 13.06.2014; план: Годишњи план набавки од 28.01.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Ребалансом финансијског плана за 2014. годину распоређена су средства у износу од 49.992,00 динара, без ПДВ-а, добијена са пројекта Министарства културе и
информисања и за наведени износ је увећана процењена вредност предметне јавне набвке.
Статус поступка: планирани поступак
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3

1.1.5

Канцеларијски намештај

2244166

поступак јавне набавке мале вредности

4/2014

5/2014

Статус поступка: планирани поступак
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4

Датум штампе: 10.02.2016

Страна 1 од 6

5/2014

1.1.6

Књиге за библиотеке, уџбеници и стручна
литература

2363635

поступак јавне набавке мале вредности

3/2014

5/2014

5/2014

2098333

поступак јавне набавке мале вредности

4/2014

5/2014

5/2015

Статус поступка: планирани поступак
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4

1.1.7

Канцеларијски материјал
Статус поступка: планирани поступак
Закључени уговори:
Закључен уговор, година: 2015 квартал: 1

1.1.8

Датум

Број уговора

Добављач

20.02.2015

1554/1-11

ТАБУЛИР КОМЕРЦ д.о.о.

Рачунарска опрема

792500

Вредност у хиљадама динара
Процењена Уговорена
Извршена
2098

1143

поступак јавне набавке мале вредности

104

Предмет набавке
Набавка канцеларијског материјала

5/2014

6/2014

6/2014

Измена број: 2; усвојена: 13.06.2014; план: Годишњи план набавки од 28.01.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Ребалансом финансијског плана за 2014. годину извршена је прерасподела, са позиције 4242, средстава у износу од 1.683.333,00 динара, без ПДВ-а, која су била
намењена за трошкове оцене и одбране докторских теза и за наведени износ је увећана процењена вредност предметне јавне набвке.
Статус поступка: планирани поступак
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4
27,419,466

услуге
1.2.1

Услуга одржавања NexTBIZ софтвера

335000

поступак јавне набавке мале вредности

1/2014

2/2014

2/2015

958333

поступак јавне набавке мале вредности

2/2014

3/2014

3/2015

2583333

поступак јавне набавке мале вредности

2/2014

3/2014

4/2014

2400000

поступак јавне набавке мале вредности

5/2014

6/2014

6/2015

Статус поступка: планирани поступак
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1

1.2.2

Услуга одржавања хигијене у новој и старој згради
Филозофског факултета
Статус поступка: планирани поступак
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4

1.2.3

Услуге израде и главног пројекта за извођење
грађевинских радова на адаптацији Платоа
Статус поступка: планирани поступак
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2

1.2.4

Услуга физичко-техничког обезбеђења зграде
Факултета
Статус поступка: планирани поступак
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4

Датум штампе: 10.02.2016

Страна 2 од 6

1.2.5

Услуге посредовања при куповини и плаћању
авионских, аутобуских и бродских карата и при
резервацији и плаћању хотелског смештаја у
земљи и иностранству

4500000

отворени поступак

Статус поступка: планирани поступак
Закључени уговори:

1.2.6

Датум

Број уговора

10.04.2014

275/1-7

2/2014

4/2014

4/2015

Вредност у хиљадама динара
Добављач
Друштво за спољну, унутрашњу
трговину и туризам MIROSS, д.о.о

Услуге превођења текста

Процењена

Уговорена

Извршена

4500

4500

2456

Предмет набавке
Услуге посредовања при куповини и плаћању
авионских, аутобуских и бродских карата и при
резервацији и плаћању хотелског смештаја у земљи и
иностранству

1250000

поступак јавне набавке мале вредности

2/2014

5/2014

5/2015

900000

поступак јавне набавке мале вредности

5/2014

6/2014

6/2015

Статус поступка: планирани поступак

1.2.7

Услуге стручног надзора над извођењем радова на
адаптацији Платоа
Статус поступка: планирани поступак

Датум штампе: 10.02.2016

Страна 3 од 6

1.2.8

Услуге припреме публикација за штампу

2750000

поступак јавне набавке мале вредности

Статус поступка: планирани поступак
Закључени уговори:
Датум

Број уговора

28.08.2014

1154/2

25.09.2014
07.10.2014
30.10.2014
15.12.2014

3/2014

4/2014

4/2015

Вредност у хиљадама динара
Добављач

Процењена

Уговорена

Извршена

Предмет набавке

ДОСИЈЕ СТУДИО доо,

76

76

76

Услуге припреме публикација за штампу

634/1-7-1

ДОСИЈЕ СТУДИО доо

42

42

42

Услуге припреме публикација за штампу

634/1-7-2

ДОСИЈЕ СТУДИО доо

70

70

70

Услуге припреме публикација за штампу

634/1-7-3

ДОСИЈЕ СТУДИО доо

2750

58

58

Услуге припреме публикација за штампу

634/1-7-4

ДОСИЈЕ СТУДИО доо,

74

74

74

Услуге припреме публикација за штампу

15.12.2014

634/1-7-5

ДОСИЈЕ СТУДИО доо,

141

70

70

Услуге припреме публикација за штампу

15.12.2014

634/1-7-6

ДОСИЈЕ СТУДИО доо

2750

72

72

Услуге припреме публикација за штампу

15.12.2014

634/1-7-7

ДОСИЈЕ СТУДИО доо

141

75

75

Услуге припреме публикација за штампу

15.12.2014

634/1-7-8

ДОСИЈЕ СТУДИО доо

30

28

28

Услуге припреме публикација за штампу

15.12.2014

634/1-7-9

ДОСИЈЕ СТУДИО доо

2750

19

19

Услуге припреме публикација за штампу

15.12.2014

634/1-7-10

ДОСИЈЕ СТУДИО доо

31

31

31

Услуге припреме публикација за штампу

15.12.2014

634/1-7-11

ДОСИЈЕ СТУДИО доо

12

12

12

Услуге припреме публикација за штампу

15.12.2014

634/1-7-12

ДОСИЈЕ СТУДИО доо

30

30

30

Услуге припреме публикација за штампу

15.12.2014

634/1-7-19

ДОСИЈЕ СТУДИО д.о.о.

2750

80

80

Услуге припреме публикација за штампу

15.12.2014

634/1-7-19

ДОСИЈЕ СТУДИО д.о.о.

2750

80

80

Услуге припреме публикација за штампу

18.12.2014

634/1-7-13

ДОСИЈЕ СТУДИО доо

41

41

41

Услуге припреме публикација за штампу

18.12.2014

634/1-7-14

ДОСИЈЕ СТУДИО доо

83

79

79

Услуге припреме публикација за штампу

18.12.2014

634/1-7-15

ДОСИЈЕ СТУДИО доо

39

39

39

Услуге припреме публикација за штампу

18.12.2014

634/1-7-16

ДОСИЈЕ СТУДИО доо

53

52

52

Услуге припреме публикација за штампу

18.12.2014

634/1-7-17

ДОСИЈЕ СТУДИО доо

41

41

41

Услуге припреме публикација за штампу

18.12.2014

634/1-7-18

ДОСИЈЕ СТУДИО доо

55

55

55

Услуге припреме публикација за штампу

04.06.2015

634/1-7-20

ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

71

62

Услуге припреме публикација за штампу

04.06.2015

634/1-7-21

ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

6

6

Услуге припреме публикација за штампу

04.06.2015

634/1-7-22

ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

57

57

Услуге припреме публикација за штампу

15.06.2015

634/1-7-23

ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

30

30

Услуге припреме публикација за штампу

16.06.2015

634/1-7-24

ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

6

6

Услуге припреме публикација за штампу

14.07.2015

634/1-7-25

ДОСИЈЕ СТУДИО доо

68

68

Услуга припреме за штампу публикације "Српско
зидно сликарство у земљама Лазаревића и
Бранковића - I део - КТИТОРИ"

14.07.2015

634/1-7-26

ДОСИЈЕ СТУДИО доо

96

96

Услуга припреме за штампу публикације "Српско зидно
сликарство у земљама Лазаревића и Бранковића - II део ПРОГРАМ СКЛИКАРСТВА"

14.07.2015

634/1-7-27

ДОСИЈЕ СТУДИО доо

86

86

Услуге припреме за штампу публикације "Српско зидно
сликарство у земљама Лазаревића и Бранковића - III
део - УМЕТНИЧКИ ПРИСТУП"

Датум штампе: 10.02.2016

Страна 4 од 6

1.2.9

Услуга штампања

6363635

отворени поступак

Статус поступка: планирани поступак
Закључени уговори:

1.2.10

3/2014

5/2014

5/2015

Вредност у хиљадама динара

Датум

Број уговора

Добављач

Процењена

Уговорена

Извршена

Предмет набавке

18.07.2014

634/1-9

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК, Беогрaд, улица Јована
Ристића број 1

900

863

19

08.12.2014

634/1-8-1

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

63

63

63

Услуга штампања

08.12.2014

634/1-8-2

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

78

78

78

Услуга штампања

08.12.2014

634/1-8-2

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

78

78

78

Услуга штампања

08.12.2014

634/1-8-3

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

67

67

73

Услуга штампања

08.12.2014

634/1-8-4

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

59

59

59

Услуга штампања

08.12.2014

634/1-8-6

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

34

34

34

Услуга штампања

26.12.2014

634/1-8-8

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

106

106

106

Услуга штампања

Услуга штампања коверата, визит карата,
меморандума и осталог.

26.12.2014

634/1-8-9

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

64

64

64

Услуга штампања

26.12.2014

634/1-8-10

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

214

214

214

Услуга штампања

26.12.2014

634/1-8-11

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

77

77

77

Услуга штампања

26.12.2014

634/1-8-12

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

35

35

35

Услуга штампања

26.12.2014

634/1-8-13

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

65

65

65

Услуга штампања

26.12.2014

634/1-8-14

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

481

481

481

Услуга штампања

26.12.2014

634/1-8-15

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

80

80

80

Услуга штампања

26.12.2014

634/1-8-16

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

37

37

37

Услуга штампања

26.12.2014

634/1-8-17

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

151

151

151

Услуга штампања

26.12.2014

634/1-8-18

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

51

51

51

Услуга штампања

26.12.2014

634/1-8-19

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

75

56

56

Услуга штампања

26.12.2014

634/1-8-20

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

75

56

56

Услуга штампања

29.06.2015

634/1-8-20

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

100

83

17.07.2015

634/1-8-21

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

47

47

Услуге одржавања и поправке електронске опреме

Услуга штампања
47

Услуга штампања публикације " Савремене теорије
правде без Дворкина"

1009999

поступак јавне набавке мале вредности

4/2014

5/2014

5/2015

1008333

поступак јавне набавке мале вредности

9/2014

10/2014

10/2015

2200000

поступак јавне набавке мале вредности

12/2014

1/2015

2/2015

Статус поступка: планирани поступак
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4

1.2.11

Услуге кетеринга
Статус поступка: планирани поступак
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4

1.2.12

Услуге здравствених прегледа запослених
Статус поступка: планирани поступак

Датум штампе: 10.02.2016

Страна 5 од 6

1.2.13

Услуге фиксне телефоније

1160833

поступак јавне набавке мале вредности

11/2014

12/2014

12/2015

Измена број: 3; усвојена: 13.06.2014; план: Годишњи план набавки од 28.01.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Ребалансом финансијског плана за 2014. годину извршена је прерасподела средства у износу од 8.333,00 динара, без ПДВ-а, са 04 - сопствених прихода и за наведени
износ је увећана процењена вредност предметне јавне набвке.
Статус поступка: планирани поступак
25,833,333

радови
1.3.1

Извођење грађевинских радова на адаптацији
Платоа

25000000

отворени поступак

Статус поступка: планирани поступак
Закључени уговори:

1.3.2

7/2014

Број уговора

Добављач

Процењена

Уговорена

18.06.2015

1883/1-15

Предузеће за инжењеринг и промет
ИНТЕРКЛИМА доо

25000

13933

833333

Извршена

поступак јавне набавке мале вредности

Предмет набавке
Извођење грађевинских радова на адаптацији Платоа

4/2014

5/2014

Статус поступка: планирани поступак

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
Измена број: 1; усвојена: 13.06.2014; план: Годишњи план набавки од 28.01.2014
Ребалансом финансијског плана за 2014. годину распоређена су средства у износу од 49.992,00 динара, без ПДВ-а, добијена са пројекта Министарства културе и информисања и за наведени износ
је увећана процењена вредност предметне јавне набвке.
Измена број: 2; усвојена: 13.06.2014; план: Годишњи план набавки од 28.01.2014
Ребалансом финансијског плана за 2014. годину извршена је прерасподела, са позиције 4242, средстава у износу од 1.683.333,00 динара, без ПДВ-а, која су била намењена за трошкове оцене и
одбране докторских теза и за наведени износ је увећана процењена вредност предметне јавне набвке.
Измена број: 3; усвојена: 13.06.2014; план: Годишњи план набавки од 28.01.2014
Ребалансом финансијског плана за 2014. годину извршена је прерасподела средства у износу од 8.333,00 динара, без ПДВ-а, са 04 - сопствених прихода и за наведени износ је увећана процењена
вредност предметне јавне набвке.

Датум штампе: 10.02.2016

7/2015

Вредност у хиљадама динара

Датум

Молерски и столарски радови

5/2014
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5/2015

14.2. План набавки за 2015. годину
...............................................................................................

План набавки за 2015. годину

Обухвата:

Универзитет у Београду - Филозофски факултет

Датум усвајања:

Годишњ и план набавки

09.03.2015

Измена број:
Измена број:
Измена број:
Измена број:
Измена број:
Измена број:
Измена број:
Измена број:
Измена број:

13.03.2015
13.03.2015
01.07.2015
13.11.2015
13.11.2015
13.11.2015
13.11.2015
24.11.2015
24.11.2015

1
2
3
1
2
3
4
5
6

Јавне набавке
Рб

Предмет набавке

Процењена
вредност без
ПДВ-а (укупна,
по годинама)

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

Врста поступка

Оквирни датум
покретања
поступка

Конто/позиција

закључења извршења
уговора
уговора

61,087,795

Укупно
2015

61,087,462
17,796,588

добра
1.1.1

Планирана средства у буџету/фин.плану

Електрична енергија

Електрична
5,500,000 енергија

5,500,000

4212

По годинама:

отворени
поступак

1
2015

2
2015

2
2016

2015-5,500,000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.1.2

Набавка статистичких програмских пакета
30 SPSS и 50 AMOS.

Набавка је неопходна ради обезбеђивања услова за рад и обављање редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, увидом у актуелне тржишне цене, рачунајући на
процену пораста цена на тржишту.
Набавка
1 пакета
5126
5
6
6
1,433,333статистичких програмских
поступак јавне
30 SPSS и 50 AMOS.
2015
2015
2015
набавке мале

По годинама:

вредности

2015-1,433,333
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка је неопходна ради обезбеђивања услова за одржавање редовне наставе на Факултету.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, увидом у актуелне тржишне цене, рачунајући на
процену пораста цена на тржишту.

Измена број: 1; усвојена: 13.03.2015; план: Годишњ и план набавки од 09.03.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Техничком грешком нису уписана планирана средства у финансијском плану за 2015. годину у износу од 1,433,333

Датум штампе: 10.02.2016

Страна 1 од 25

1.1.3

Мултимедијска опрема

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Мултимедијска
опрема
2,056,666

313,333

5122

По годинама:

1,660,000

5126

2015-2,056,666

83,333

4252

поступак јавне
набавке мале
вредности

5
2015

6
2015

6
2015

Набавка је неопходна ради унапређења наставе и за обнову и унапређење постојећег система видео надзора на Факултету.
Процена вредности је извршена на основу анализе цена из претходних уговора, увидом у актуелне тржишне цене, рачунајући на процену пораста
цена на тржишту.

Измена број: 1; усвојена: 13.11.2015; план: Годишњ и план набавки од 09.03.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Укупна процењена вредност, у износу од 2.056.666,00 динара, умањена је за износ од 1.660.000,00 динара, који је био намењен за набавку опреме за видео надзор, због
недостатка финансијских средства за пословање Факултета.
Измена број: 2; усвојена: 13.11.2015; план: Годишњ и план набавки од 09.03.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: У делу Јавне набавке, под редним бројем 1.1.3, Мултимедијска опрема, укупна процењена вредност, у износу од 2.056.666,00 динара, умањена је за износ од 1.660.000,00
динара, који је био намењен за набавку опреме за видео надзор. Преостали износ за набавку мултимедијске опреме, у висини од 396.666,00 динара, намењен је за набавку пројектора и
фотоапарата. Наведена набавка ће се спровести у складу са чланом 39. став 2 Закона о јавним набавкама.

1.1.4

Књиге за библиотеке, уџбеници и стручна
литература.

Књиге
за библиотеке, уџбеници
2,389,090
и стручна
2,389,090
литература.
-1,636,364

По годинама:
2015-2,389,090

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1,636,364

4263
4263
5151

поступак јавне
набавке мале
вредности

3
2015

4
2015

4
2015

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом и Статутом Факултета.
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом и Статутом Факултета.

Измена број: 3; усвојена: 01.07.2015; план: Годишњ и план набавки од 09.03.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Техничком грешком у колони: Конто/позиција, није уписан конто 5151 и износ средстава наведеног конта из финансијског плана наручиоца. За реализацију предметне
набавке финансијским планом наручиоца планирана су средства и то: са конта 4263 у износу од 752.726,37 динара и са конта 5151 у износу од 1.636.363,63 динара.

1.1.5

Канцеларијски материјал

Канцеларијски
материјал
2,555,000

По годинама:
2015-2,555,000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.1.6

Мрежни уређај NETTAPP STORAGE

Датум штампе: 10.02.2016

4261

108,333

4266

поступак јавне
набавке мале
вредности

11
2015

1
2016

12
2015

Набавка је неопходна ради обезбеђивања услова за рад и обављање редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe три године, као и увидом у актуелне тржишне цене, рачунајући и
на процену пораста цена на тржишту.
Мрежни
уређај NETTAPP STORAGE
1,000,000
5126
3
4
4
1,000,000
поступак јавне
2015
2015
2015
набавке мале
По годинама:
2015-1,000,000

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2,446,666

вредности

Набавка је неопходна ради обезбеђивања податка информационог система Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу увида у актуелне тржишне цене, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.

Страна 2 од 25

1.1.7

Канцеларијски намештај

Канцеларијски
намештај
1,177,083

1,177,083

5122

По годинама:
2015-1,177,083
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

поступак јавне
набавке мале
вредности

9
2015

10
2015

10
2015

Набавка се спроводи ради замене старог, дотрајалог намештаја и тиме стварања услова за обављање редовних активности и послова прописаних
законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe три године, као и увидом у актуелне тржишне цене, рачунајући и
на процену пораста цена на тржишту.

Измена број: 6; усвојена: 24.11.2015; план: Годишњ и план набавки од 09.03.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: У делу Јавне набавке, под редним бројем 1.1.7, Канцеларијски намештај, укупна процењена вредност у износу од 1.177.083,00 динара је умањена за износ од 625.000,00
динара.
Процењена вредност наведене набавке је умањена због недостатка финансијских средстава за пословање Факултета.Наручилац је, након измене Финансијског плана за 2015. годину,
Одлуком број 1872/1 од 13.11.2015. године и број 1915/1 од 18.11.2015. године, о измени Планa набавки за 2015. годину, извршио све наведене измене од броја 1 до броја 6.

1.1.8

Рачунарска опрема

333,333

5122

По годинама:

885,416

5126

2015-1,685,416

133,333

4252

333,333

4265

поступак јавне
набавке мале
вредности

5
2015

6
2015

6
2015

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка је неопходна ради обезбеђивања услова за рад и обављање редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe три године, као и увидом у актуелне тржишне цене, рачунајући и
на процену пораста цена на тржишту.
25,292,041

Услуга одржавања хигијене у новој и старој
згради Филозофског факултета

Услуга
новој и старој
958,333одржавања хигијене у958,333
згради Филозофског факултета

услуге
1.2.1

Рачунарска
1,685,416 опрема

По годинама:

4239

поступак јавне
набавке мале
вредности

9
2015

10
2015

10
2016

2015-958,333
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.2

Набавка је неопходна ради редовног одржавања хигијене у новој и старој згради Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу цена постојећег уговора, увидом у актуелне тржишне цене, рачунајући и на процену пораста цена на
тржишту.
Услуга физичко-техничког обезбеђења зграде Услуга
физичко-техничког обезбеђења
2,225,000 зграде
4235
6
10
10
2,225,000
поступак јавне
2015
2015
2016
набавке
мале
По годинама:
2015-2,225,000

вредности

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.3

Набавка је неопходна ради неопходности сталног физичко техничког обезбеђења зграде Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу цена постојећег уговора, увидом у актуелне тржишне цене, рачунајући и на процену пораста цена на
тржишту.
Услуге посредовања при куповини и
Услуге
посредовања при куповини
3,500,000
и
4221
2
4
4
6,000,000
отворени
плаћању авионских, аутобуских, бродских
плаћању авионских, аутобуских,
бродских
2015
2015
2016
поступак
500,000
4222
карата и при резервацији и плаћању
карата и при резервацији и плаћању
4239
хотелског смештаја у земљи и иностранству хотелског смештаја у земљи2,000,000
и иностранству

По годинама:
2015-6,000,000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Датум штампе: 10.02.2016

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета, као и остваривања
међународне сарадње.
Процена вредности је утврђена на основу анализе планираних потреба за куповином путних карата и смештаја у хотелима, реализованих плаћања
из претходне године, цена постојећег уговора, као и увидом у актуелне цене преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.

Страна 3 од 25

1.2.4

Услуге превођења текста

Услуге
873,333превођења текста

873,000

4231

По годинама:
2015-873,000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

поступак јавне
набавке мале
вредности

3
2015

4
2015

4
2016

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу планираних потреба, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и
на процену пораста цена на тржишту.

Измена број: 5; усвојена: 24.11.2015; план: Годишњ и план набавки од 09.03.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: У делу Јавне набавке, под редним бројем 1.2.4, Услуге превођења текста, укупна процењена вредност у износу од 873.333 динара умањена је за износ од 458.333,00
динара.
Преостали износ од 415.000,00 динара намењен за набавку Услуге превођења текста. Имајући у виду висину процењене вредности набавке, предметна набавка ће се реализовати у
складу са чланом 39. став 2. Закона о јавним набавкама.
Процењена вредност наведене набавке је умањена због недостатка финансијских средстава за пословање Факултета.

1.2.5

Услуга припреме за штампу и штампања

Услуга
припреме за штампу7,076,667
и штампања
10,410,000
3,333,333
По годинама:

4234
4235

отворени
поступак

5
2015

7
2015

7
2016

2015-10,410,000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.6

Услуге одржавање и поправка електронске
опреме

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe три године, као и увидом у актуелне тржишне цене, рачунајући и
на процену пораста цена на тржишту.
Услуге
199,167
електронске
4252
9
10
10
478,125одржавање и поправка
поступак јавне
опреме
2015
2015
2016
набавке мале
270,833
5122

По годинама:
2015-478,125

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.7

Услуга кетеринга

1.2.8

Услуге систематских прегледа запослених

1.2.9

Услуге фиксне телефоније

радови
Датум штампе: 10.02.2016

вредности

вредности

Набавка се спроводи ради превенције у очувању здравља запослених на Факултету.
Процена вредности је утврђена цена на основу анализе цена из претходног уговора, увидом у актуелне цене преко интернета, рачунајући и на
процену пораста цена на тржишту.
Услуге
фиксне телефоније 1,022,250
4214
6
6
7
1,022,250
поступак јавне
2015
2015
2016
набавке
мале
По годинама:
2015-1,022,250

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

вредности

Набавка је неопходна ради обележавања пригодних догађаја и свечаности на Факултету.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe две године, као и увидом у актуелне тржишне цене, рачунајући и
на процену пораста цена на тржишту.
Услуге
систематских прегледа
2,200,000
запослених
2,000,000
4243
4
5
5
2,200,000
поступак јавне
2015
2015
2015
набавке
мале
По годинама:
2015-2,200,000

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

5126

Набавка је неопходна ради обезбеђивања услова за обављањe редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко
интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Услуга
кетеринга
1,125,000
4236
9
10
10
1,125,000
поступак јавне
2015
2015
2016
набавке мале
По годинама:
2015-1,125,000

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

8,125

вредности

Набавка је неопходна ради обезбеђивања услова за обављање редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходних година, као и увидом у актуелне тржишне цене, рачунајући и на
процену пораста цена на тржишту.
17,999,166
Страна 4 од 25

1.3.1

Извођење радова на санацији, адаптацији и
реконструкцији дела простора (бивши
Плато) у приземљу објекта Филозофског
факултета у Београду

Извођење
17,999,166
адаптацији и
17,999,166радова на санацији,
реконструкцији дела простора (бивши
Плато) у приземљу објекта Филозофског
факултета у Београду

5113

отворени
поступак

5
2015

7
2015

9
2015

По годинама:
2015-17,999,166
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Датум штампе: 10.02.2016

Набавка је неопходна ради проширивања простора за обављањe редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности извршена је од стране овлашћених пројектаната, који су извршили тржишну анализу и урадили Главни пројекат.

Страна 5 од 25

Набавке на које се Закон не примењује
Рб

Предмет набавке

Процењена
вредност без
ПДВ-а (укупна,
по годинама)

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

Основ за
изузеће

Оквирни датум
покретања
поступка

Конто/позиција

закључења извршења
уговора
уговора

96,805,045

Укупно
2015

96,797,045
49,567,859
49,567,859

добра
2.1.1

Планирана средства у буџету/фин.плану

Индекси

Индекси
416,666

416,666

По годинама:

4266

7.1.1) ЗЈН-2012

5
2015

5
2015

5
2015

2015-416,666

2.1.2

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
СЕМ микроскоп

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу увида у актуелну цену, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Привредно друштво ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД је носилац искључивог права за штампање и дистрибуцију индекса.;
СЕМ
микроскоп
38,400,000
38,400,000
5126
5
6
6
38,400,000
7.1.2)1)) ЗЈН2015
2015
2015
2012
По годинама:

Разлог и оправданост набавке:

Набавка је неопходна ради обезбеђивања услова за реализацију међународног пројекта Европског истраживачког савета „Births, mothers and
babies: prehistoric fertility in the Balkans between 10000-5000 BC“.
Процена вредности је утврђена на основу анализе актуелних цена преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Реализација предметног међународног пројекта је намењена заједничком коришћењу и примени од стране држава
потписница.;
Микротом
пратећом
4,375,000
5126
5
6
6
4,375,000 за сечење зуба са4,375,000
7.1.2)1)) ЗЈНопремом
2015
2015
2015
2012
и прављење хистолошких препарата МНП

2015-38,400,000

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.1.3

Микротом за сечење зуба са пратећом
опремом
и прављење хистолошких препарата МНП

По годинама:
2015-4,375,000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.1.4

Cтручна литература за реализацију
међународних пројеката

Набавка је неопходна ради обезбеђивања услова за реализацију међународног пројекта Европског истраживачког савета „Births, mothers and
babies: prehistoric fertility in the Balkans between 10000-5000 BC“.
Процена вредности је утврђена на основу анализе актуелних цена преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Реализација предметног међународног пројекта је намењена заједничком коришћењу и примени од стране држава
потписница.;
Cтручна
573,000
573,000
4263
4
4
4
573,000 литература за реализацију
7.1.2)1)) ЗЈНмеђународних пројеката
2015
2015
2015
2012

По годинама:
2015-573,000

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 10.02.2016

Набавка је неопходна ради обезбеђивања услова за реализацију међународних пројеката.
Процена вредности је утврђена на основу анализе актуелних цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на
тржишту.
Образложење основаности: Реализација предметног међународног пројекта је намењена заједничком коришћењу и примени од стране држава
потписница;
Страна 6 од 25

2.1.5

Рачунарска опрема за реализацију
међународних пројеката

Рачунарска
1,000,000
1,000,000 опрема за реализацију
међународних пројеката

По годинама:

1,000,000

5126

7.1.2)1)) ЗЈН2012

4
2015

4
2015

4
2015

2015-1,000,000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.1.6

Мултимедијска опрема за реализацију
међународних пројеката

Набавка је неопходна ради обезбеђивања услова за реализацију међународних пројеката.
Процена вредности је утврђена на основу анализе актуелних цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на
тржишту.
Образложење основаности: Реализација предметног међународног пројекта је намењена заједничком коришћењу и примени од стране држава
потписница.;
Мултимедијска
опрема за реализацију
353,125
423,750
5126
4
4
4
353,125
7.1.2)1)) ЗЈНмеђународних пројеката
2015
2015
2015
2012

По годинама:
2015-353,125

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.1.7

Набавка је неопходна ради обезбеђивања услова за реализацију међународних пројеката.
Процена вредности је утврђена на основу анализе актуелних цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на
тржишту.
Остале напомене:
Образложење основаности: Реализација предметног међународног пројекта је намењена заједничком коришћењу и примени од стране држава
потписница;
Софтвер за мапирање мишићно – скелетних Софтвер
370,000
– скелетних
370,000
4232
4
4
4
370,000 за мапирање мишићно
7.1.2)1)) ЗЈНмаркера стреса и Софтвер за квантитативну маркера стреса и Софтвер за квантитативну
2015
2015
2015
2012
и квалитативну анализу
и квалитативну анализу
за реализацију међународних пројеката
за реализацију међународних пројеката

По годинама:
2015-370,000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.1.8

Браварски, водоводни и електро материјал
за техничко одржавање зграде

Набавка је неопходна ради обезбеђивања услова за реализацију међународних пројеката.
Процена вредности је утврђена на основу анализе актуелних цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на
тржишту.
Образложење основаности: Реализација предметног међународног пројекта је намењена заједничком коришћењу и примени од стране држава
потписница.;
Браварски,
водоводни и електро
399,000
материјал
4251
3
3
3
399,000
39.2. ЗЈН-2012
за техничко одржавање зграде
2015
2015
2015

По годинама:
2015-399,000

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.1.9

Остале напомене:
Ламинат за кабинет 251 и тракасте завесе

Набавка је неопходна ради редовног техничког одржавања зграде Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу увида у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на
тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних добара на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара;
Ламинат
24,583завесе
4251
3
3
3
24,583 за кабинет 251 и тракасте
39.2. ЗЈН-2012
2015
2015
2015
По годинама:
2015-24,583

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 10.02.2016

Набавка је неопходна ради обезбеђивања услова за обављање редовних активности прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту
Образложење основаности:
Укупна процењена вредност предметних добара на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
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2.1.10

Надоградња сервера ( Upgrade сервера )

Надоградња
сервера ( Upgrade
333,333
сервера )
333,333

4252

39.2. ЗЈН-2012

По годинама:

4
2015

4
2015

4
2015

2015-333,333

2.1.11

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Материјал за библиотеке: картони и
фолије,етикете, рибони, реверси,чланске
карте, печати...

Набавка је неопходна ради побољшања постојећих перформанси сервера.
Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних добара на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Материјал
за библиотеке: картони
84,166и
4261
4
4
84,166
39.2. ЗЈН-2012
фолије,етикете, рибони, реверси,чланске
2015
2015
карте, печати...

4
2015

По годинама:
2015-84,166

2.1.12

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Пића и сродни производи

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних добара на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Пића
и сродни производи 416,666
4237
3
3
3
416,666
39.2. ЗЈН-2012
2015
2015
2015
По годинама:
2015-416,666

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка је неопходна ради обележавања разних пригодних догађаја и свечаности на Факултету.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из важећег уговора и уговора из претходних година, као и увидом у актуелне цене
различитих понуђача преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних добара на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;

Измена број: 2; усвојена: 13.03.2015; план: Годишњ и план набавки од 09.03.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Техничком грешком под: Процењена вредност без ПДВ-а стоји износ 416,666, а треба да стоји износ 375,000. Такође, под: Планирана средства у финансијском плану
уместо износа 416,666, треба да стоји износ 375,000.

2.1.13

Цветни аранжмани, зеленило и венци

Цветни
и венци
41,665 аранжмани, зеленило41,665

3
2015

3
2015

Набавка је неопходна ради обележавања разних догађаја на Факултету.
Процена вредности је утврђена на основу увида у актуелне цене на тржишту, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних добара на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Радна
48,333
и ХТЗ опрема
4261
4
4
48,333обућа и одећа за курире
39.2. ЗЈН-2012
2015
2015
По годинама:

4
2015

По годинама:

4261

39.2. ЗЈН-2012

3
2015

2015-41,665

2.1.14

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Радна обућа и одећа за курире и ХТЗ опрема

2015-48,333

2.1.15

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Материјал за стручно усавршавање
запослених

Набавка је неопходна ради стварања услова за обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних добара на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Материјал
363,333
4263
3
3
3
363,333 за стручно усавршавање
39.2. ЗЈН-2012
запослених
2015
2015
2015

По годинама:
2015-363,333

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Датум штампе: 10.02.2016

Набавка је неопходна ради стварања услова за обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних добара на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
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2.1.16

Материјал за науку

Материјал
174,166 за науку

По годинама:

174,166

4265

39.2. ЗЈН-2012

3
2015

3
2015

3
2015

2015-174,166

2.1.17

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Материјал за археолошка истраживања (
лопате, канапи, кутије...)

Набавка је неопходна ради стварања услова за обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних добара на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Материјал
399,000
(
4265
4
4
4
399,000 за археолошка истраживања
39.2. ЗЈН-2012
лопате, канапи, кутије...)
2015
2015
2015

По годинама:
2015-399,000

2.1.18

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
База правних прописа и база прописа финансијско правно пословање

Набавка је неопходна ради стварања услова за обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних добара на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
База
правних прописа и база 90,833
прописа 4263
3
3
3
90,833
39.2. ЗЈН-2012
финансијско правно пословање
2015
2015
2015

По годинама:
2015-90,833

2.1.19

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Гориво

Набавка је неопходна ради стварања услова за обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних добара на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Гориво
309,166
4264
5
5
5
309,166
39.2. ЗЈН-2012
2015
2015
2015
По годинама:
2015-309,166

2.1.20

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Спортски материјал и реквизити за студенте

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних добара на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Спортски
20,833
за студенте
4266
4
4
20,833 материјал и реквизити
39.2. ЗЈН-2012
2015
2015
По годинама:

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Материјал за наставу:
Табле за флип чарт

Набавка је неопходна ради омогућавања одржавања студентских такмичења.
Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних добара на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Материјал
за наставу:
41,665
4266
6
6
6
41,665
39.2. ЗЈН-2012
Табле за флип чарт
2015
2015
2015

4
2015

2015-20,833

2.1.21

По годинама:
2015-41,665

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 10.02.2016

Набавка је неопходна ради омогућавања одржавања наставе.
Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних добара на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
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2.1.22

Мапе за дипломе

Мапе
за дипломе
333,333

333,333

4266

39.2. ЗЈН-2012

По годинама:

6
2015

6
2015

6
2015

2015-333,333

2.1.23

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Готови пекарски производи и
храна за студенте на пракси и на сајму
Звонце

Набавка је неопходна ради стварања услова за обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних добара на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Готови
4236
6
6
191,665пекарски производи и191,665
39.2. ЗЈН-2012
храна за студенте на пракси и на сајму
2015
2015
Звонце

6
2015

По годинама:
2015-191,665

2.1.24

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Клима уређаји

Набавка је неопходна ради обезбеђивања оброка за студенте на пракси.
Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене преко интернета, рачунајући и на процену пораста
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних добара на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Клима
33,333
5122
6
6
33,333уређаји
39.2. ЗЈН-2012
2015
2015
По годинама:

6
2015

2015-33,333

2.1.25

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Телефони

Набавка је неопходна ради стварања услова за обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних добара на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Телефони
25,000
5122
3
3
3
25,000
39.2. ЗЈН-2012
2015
2015
2015
По годинама:

2.1.26

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Лиценце за оперативне системе

Набавка је неопходна ради стварања услова за обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета
Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних добара на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Лиценце
66,665
5126
6
6
6
66,665 за оперативне системе
39.2. ЗЈН-2012
2015
2015
2015
По годинама:

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка је неопходна ради стварања услова за обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета
Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних добара на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;

2015-25,000

2015-66,665

Измена број: 4; усвојена: 13.11.2015; план: Годишњ и план набавки од 09.03.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: У делу Набавке на које се Закон не примењује, под редним бројем 2.1.26, Лиценце за оперативне системе, укупана процењена вредност у износу од 66.665,00 динара,
умањена је за износ од 20.833,00 динара, ради потребе за набавком замрзивача за чување узорака за анализу пре транспорта у лабораторију, за потребе Института за психологију.

2.1.27

Програм за обезбеђивање података Iderа

Програм
104,166 Iderа
104,166 за обезбеђивање података

По годинама:

4252

39.2. ЗЈН-2012

3
2015

3
2015

2015-104,166
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 10.02.2016

Набавка је неопходна ради обезбеђивања података информационог система.
Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних добара на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
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3
2015

2.1.28

Резервни делови за обнову мрежних
инсталација

Резервни
83,333
83,333 делови за обнову мрежних
инсталација

4252

39.2. ЗЈН-2012

По годинама:

3
2015

3
2015

3
2015

2015-83,333

2.1.29

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Нивелир

Набавка је неопходна ради одржавања рачунарске мреже Факултета.
Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних добара на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Нивелир
33,333
5126
4
4
4
33,333
39.2. ЗЈН-2012
2015
2015
2015
По годинама:

2.1.30

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Специјализовани психолошких тестови

Набавка је неопходна ради стварања услова за обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних добара на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Специјализовани
психолошких
66,665
тестови
5126
4
4
4
66,665
39.2. ЗЈН-2012
2015
2015
2015
По годинама:

2015-33,333

2015-66,665

2.1.31

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Mатеријал и средства за одржавање
хигијене (кесе,тоалет папир,убруси)

Набавка је неопходна ради стварања услова за реализацију пројеката из области психологије.
Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних добара на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Mатеријал
395,833
4268
10
10
10
395,833 и средства за одржавање
39.2. ЗЈН-2012
хигијене (кесе,тоалет папир,убруси)
2015
2015
2015

По годинама:
2015-395,833

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

услуге
2.2.1

Комуналне услуге

Набавка је неопходна ради редовног одржавања хигијене у згради Факултета.
Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета,
рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних добара на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
45,989,186
45,989,186
Комуналне
3,375,000 услуге

По годинама:

3,375,000

4213

7.1.1) ЗЈН-2012

1
2015

1
2015

12
2015

2015-3,375,000

2.2.2

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Услуга даљинског грејања

Набавка је неопходна ради стварања услова за обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Набавка ће бити реализована од стране која је носилац искључивог права на обавање предметне делатности.;
Услуга
даљинског грејања 14,545,454
4212
1
1
12
14,545,454
7.1.1) ЗЈН-2012
2015
2015
2015
По годинама:
2015-14,545,454

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 10.02.2016

Набавка је неопходна ради стварања услова за обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Набавка ће бити реализована од стране која је носилац искључивог права на обавање предметне делатности.;
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2.2.3

Поштанске услуге

Поштанске
услуге
240,833

По годинама:

240,833

4214

7.1.1) ЗЈН-2012

1
2015

1
2015

12
2015

2015-240,833

2.2.4

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Услуга оглашавања

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe три године, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Набавка ће бити реализована од стране која је носилац искључивог права на обавање предметне делатности.;
Услуга
292,500
4234
1
1
12
292,500оглашавања
7.1.1) ЗЈН-2012
2015
2015
2015
По годинама:

2.2.5

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Услуга паркирања

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава у претходнe три године, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Набавка ће бити реализована од стране која је носилац искључивог права на обавање предметне делатности.;
Услуга
100,000
4239
1
1
12
100,000паркирања
7.1.1) ЗЈН-2012
2015
2015
2015
По годинама:

2015-292,500

2015-100,000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.6

Анализе стабилних изотопа за реализацију
међународног пројекта

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава у претходнe три године, као и увидом у актуелне цене, рачунајући и на
процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Набавка ће бити реализована од стране организације која је носилац искључивог права на обавање предметне
делатности.;
Анализе
за реализацију
4235
5
5
12
1,375,000стабилних изотопа 1,375,000
7.1.2)1)) ЗЈНмеђународног пројекта
2015
2015
2015
2012

По годинама:
2015-1,375,000

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.7

Апсолутно датовање за реализацију
међународног пројекта

Набавка је неопходна ради реализацијe међународног пројекта BEAN - Bridging the European and Anatolian Neolithc.
Процена вредности је утврђена на основу анализе актуелних цена преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту
Образложење основаности: Реализација предметног међународног пројекта је намењена заједничком коришћењу и примени од стране држава
потписница.;
Апсолутно
5,600,000
4235
4
4
12
5,600,000 датовање за реализацију
7.1.2)1)) ЗЈНмеђународног пројекта
2015
2015
2015
2012

По годинама:
2015-5,600,000

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 10.02.2016

Набавка је неопходна ради реализацијe међународног пројекта Европског истраживачког савета „Births, mothers and babies: prehistoric fertility in the
Balkans between 10000-5000 BC“.
Процена вредности је утврђена на основу анализе актуелних цена преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту
Образложење основаности: Реализација предметног међународног пројекта је намењена заједничком коришћењу и примени од стране држава
потписница.;
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2.2.8

Закуп СЕМ микроскопа CT скенера за
реализацију међународног пројекта

Закуп
СЕМ микроскопа CT скенера
120,000за
120,000
реализацију међународног пројекта

По годинама:

4216

7.1.2)1)) ЗЈН2012

4
2015

4
2015

12
2015

2015-120,000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.9

Услуга фотокопирања за реализацију
међународних пројеката

Набавка је неопходна ради обезбеђивања услова за реализацију међународног пројекта Европског истраживачког савета „Births, mothers and
babies: prehistoric fertility in the Balkans between 10000-5000 BC“.
Процена вредности је утврђена на основу анализе актуелних цена преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту
Образложење основаности: Реализација предметног међународног пројекта је намењена заједничком коришћењу и примени од стране држава
потписница.;
Услуга
294,050
4239
4
4
12
294,050фотокопирања за реализацију
7.1.2)1)) ЗЈНмеђународних пројеката
2015
2015
2015
2012

По годинама:
2015-294,050

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.10

Израда сајта веб странице за реализацију
међународног пројекта

Набавка је неопходна ради обезбеђивања услова за реализацију међународних пројеката.
Процена вредности је утврђена на основу анализе актуелних цена преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Реализација предметног међународног пројекта је намењена заједничком коришћењу и примени од стране држава
потписница.;
Израда
реализацију
4235
4
4
5
80,000 сајта веб странице за80,000
7.1.2)1)) ЗЈНмеђународног пројекта
2015
2015
2015
2012

По годинама:
2015-80,000

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.11

Услуге превођења текста за реализацију
међународних пројеката

Набавка је неопходна ради обезбеђивања услова за реализацију међународних пројеката.
Процена вредности је утврђена на основу анализе актуелних цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на
тржишту.
Образложење основаности: Реализација предметног међународног пројекта је намењена заједничком коришћењу и примени од стране држава
потписница.;
Услуге
реализацију
4231
3
3
12
607,500превођења текста за 607,500
7.1.2)1)) ЗЈНмеђународних пројеката
2015
2015
2015
2012

По годинама:
2015-607,500

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.12

Финансијско правно консултанске услуге
неопходне за реализацију међународних
пројеката

Набавка је неопходна ради обезбеђивања услова за реализацију међународних пројеката.
Процена вредности је утврђена на основу анализе актуелних цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на
тржишту.
Образложење основаности: Реализација предметног међународног пројекта је намењена заједничком коришћењу и примени од стране држава
потписница.;
Финансијско
1,697,000
услуге
4231
4
4
12
1,697,000 правно консултанске
7.1.2)1)) ЗЈНнеопходне за реализацију међународних
2015
2015
2015
2012
пројеката

По годинама:
2015-1,697,000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 10.02.2016

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу претходног уговора и увидом у актуелне цене.
Образложење основаности: Реализација предметног међународног пројекта је намењена заједничком коришћењу и примени од стране држава
потписница.;
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2.2.13

Котизација за семинаре за реализацију
међународног пројекта

Котизација
за семинаре за реализацију
790,000
790,000
међународног пројекта

По годинама:

4233

7.1.2)1)) ЗЈН2012

1
2015

1
2015

12
2015

2015-790,000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.14

Одржавање микроскопа за реализацију
међународног пројекта

Набавка је неопходна ради обезбеђивања услова за реализацију међународних пројеката.
Процена вредности је утврђена на основу анализе актуелних цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на
тржишту.
Образложење основаности: Реализација предметног међународног пројекта је намењена заједничком коришћењу и примени од стране држава
потписница.;
Одржавање
микроскопа за реализацију
40,000
4252
1
1
12
40,000
7.1.2)1)) ЗЈНмеђународног пројекта
2015
2015
2015
2012

По годинама:
2015-40,000

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.2.15

Набавка је неопходна ради обезбеђивања услова за реализацију међународних пројеката.
Процена вредности је утврђена на основу анализе актуелних цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на
тржишту.
Остале напомене:
Образложење основаности: Реализација предметног међународног пројекта је намењена заједничком коришћењу и примени од стране држава
потписница.;
Угоститељске услуге за потребе реализације Угоститељске
услуге за потребе
256,000
реализације
4236
1
1
12
256,000
7.1.2)1)) ЗЈНмеђународних пројеката
међународних пројеката
2015
2015
2015
2012

По годинама:
2015-256,000

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.16

Услуга обављања привремених и
повремених послова

Набавка је неопходна ради обезбеђивања услова за реализацију међународних пројеката.
Процена вредности је утврђена на основу анализе актуелних цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на
тржишту.
Образложење основаности: Реализација предметног међународног пројекта је намењена заједничком коришћењу и примени од стране држава
потписница.;
Услуга
обављања привремених
6,333,333
и
4239
1
1
12
6,333,333
7.1.12) ЗЈН-2012
повремених послова
2015
2015
2015

По годинама:
2015-6,333,333

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.2.17

Остале напомене:
Услуге редовне дератизације

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава у претходнe три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача
преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту
Образложење основаности: Предмет набавке је закључивање уговора о обављању привремених и повремених послова;
Услуге
4213
5
5
5
83,333 редовне дератизације83,333
39.2. ЗЈН-2012
2015
2015
2015
По годинама:
2015-83,333

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 10.02.2016

Набавка је неопходна ради стварања услова за обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене понуђача преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
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2.2.18

Слање хитних пошиљки

Слање
125,833хитних пошиљки

125,833

4214

По годинама:

39.2. ЗЈН-2012

1
2015

1
2015

12
2015

2015-125,833
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.2.19

Остале напомене:
Услуга интернета, интернет домени

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава у претходнe три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача
преко интернета рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Услуга
57,750
4214
4
4
5
57,750 интернета, интернет домени
39.2. ЗЈН-2012
2015
2015
2015
По годинама:
2015-57,750

2.2.20

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Услуге мобилне телефоније

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе актуелних цена, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Услуге
4214
1
1
333,333мобилне телефоније 333,333
39.2. ЗЈН-2012
2015
2015
По годинама:

12
2015

2015-333,333
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.2.21

Остале напомене:
Закуп простора и
опреме (СЕМ микроскоп)

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Процена вредности је утврђена на основу цена из уговора из претходнe три године, као и анализе актуелних цена различитих понуђача преко
интернета,
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Закуп
простора и
285,000
4216
1
1
12
285,000
39.2. ЗЈН-2012
опреме (СЕМ микроскоп)
2015
2015
2015

По годинама:
2015-285,000

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.2.22

Остале напомене:
Услуге Rent a car-а

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача
преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Услуге
137,500
4216
1
1
12
137,500Rent a car-а
39.2. ЗЈН-2012
2015
2015
2015
По годинама:
2015-137,500

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.2.23

Остале напомене:
Услуге посредовања Агенције код склапања
уговора и наплате ауторских хонорара

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу увида у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на
тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Услуге
код склапања
4235
1
1
12
208,333посредовања Агенције83,333
39.2. ЗЈН-2012
уговора и наплате ауторских хонорара
2015
2015
2015
41,665
4239

По годинама:
2015-208,333

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Датум штампе: 10.02.2016

83,334

4242

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe године, као и увидом у актуелне цене преко интернета, рачунајући
и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
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2.2.24

Таxи превоз

Таxи
превоз
359,166

По годинама:

355,000

4223

4,166

4239

39.2. ЗЈН-2012

1
2015

1
2015

12
2015

2015-359,166
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.2.25

Остале напомене:
Услуга унапређења постојећег система
видео надзора

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу увида у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на
тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Услуга
391,665
система
4252
5
5
6
391,665унапређења постојећег
39.2. ЗЈН-2012
видео надзора
2015
2015
2015

По годинама:
2015-391,665

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка је неопходна ради замене не исправних делова и обнове постојећег система видео надзора у циљу безбедности студената и запослених.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена различитих понуђача преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;

Измена број: 3; усвојена: 13.11.2015; план: Годишњ и план набавки од 09.03.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: У делу Набавке на које се Закон не примењује, под редним бројем 2.2.25, Услуга унапређења постојећег система видео надзора, укупан износ процењене вредности у
износу од 391.665,00 динара, пребачен је за друге намене, јер је Наручилац је одустао од набавке опреме за видео надзор и услуге унапређења постојећег система видео надзора због
недостатка финансијских средства за пословање Факултета.

2.2.26

Редовно одржавање Антивирус-F Secure
система

Редовно
291,665
Secure
291,665 одржавање Антивирус-F
система

По годинама:

4252

39.2. ЗЈН-2012

1
2015

1
2015

12
2015

2015-291,665
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.2.27

Набавка је неопходна ради обезбеђивања сигурности рада рачунара и података Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава у претходнe три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача
преко интернета рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Остале напомене:
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Услуге одржавања и развоја информационог Услуге
83,333
4232
1
1
12
83,333 одржавања и развоја информационог
39.2. ЗЈН-2012
система
система
2015
2015
2015

По годинама:
2015-83,333

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.2.28

Остале напомене:
Подршка прогамских пакета:
Услуга одржавања NexTBIZ софтвера –
апликативног рачуноводственог програма
Одржавање програма HANDY SOFT
формулар

Набавка је неопходна ради обезбеђивања сигурности рада информационог система Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава у претходнe три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача
преко интернета рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Подршка
4232
2
2
12
325,000 прогамских пакета: 325,000
39.2. ЗЈН-2012
Услуга одржавања NexTBIZ софтвера –
2015
2015
2015
апликативног рачуноводственог програма
Одржавање програма HANDY SOFT
формулар

По годинама:
2015-325,000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 10.02.2016

Набавка је неопходна ради обезбеђивање услова за обављање редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe три године, као и рачунајући и на процену пораста цена на
тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
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2.2.29

Услуга израде програма за психолошка
мерења

Услуга
140,000
140,000израде програма за психолошка
мерења

По годинама:

4232

39.2. ЗЈН-2012

6
2015

6
2015

7
2015

2015-140,000

2.2.30

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Котизације за семинаре

Набавка је неопходна ради стварања услова за обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Котизације
за семинаре
399,000
4233
1
1
12
399,000
39.2. ЗЈН-2012
2015
2015
2015
По годинама:

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава у претходнe три године, као и увидом у актуелне цене преко интернета,
рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Котизације
за научне скупове391,665
4233
1
1
12
391,665
39.2. ЗЈН-2012
2015
2015
2015
По годинама:

2015-399,000

2.2.31

Остале напомене:
Котизације за научне скупове

2015-391,665
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.2.32

Остале напомене:
Продукција догађаја, креативни концепти,
сценарио, режија снимање, монтажа,
обрада: прослава дана Светог Саве, дана
Факултета, Викенд на Филозофском промоција факултета.

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава у претходнe три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача
преко интернета рачунајући и на процену пораста цена на тржишту
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Продукција
догађаја, креативни
331,665
концепти,
4235
1
1
12
356,665
39.2. ЗЈН-2012
сценарио, режија снимање, монтажа,
2015
2015
2015
25,000
4239
обрада: прослава дана Светог Саве, дана
Факултета, Викенд на Филозофском промоција факултета.

По годинама:
2015-356,665
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.2.33

Остале напомене:
Израда и ажурирање посебних сајтова или
веб страница и то за Викенд на
Филозофском - промоција факултета,
часопис Филозофски годишњак, часопис
Историјски београдски гласник и за сајт
спортског удружења

Набавка је неопходна ради обележавања дана Светог Саве, дана Факултета и промоције Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава у претходнe три године, и увидом у актуелне цене различитих понуђача
преко интернета рачунајући и на процену пораста цена на тржишту
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Израда
345,000
сајтова или
4235
1
1
12
345,000и ажурирање посебних
39.2. ЗЈН-2012
веб страница и то за Викенд на
2015
2015
2015
Филозофском - промоција факултета,
часопис Филозофски годишњак, часопис
Историјски београдски гласник и за сајт
спортског удружења

По годинама:
2015-345,000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 10.02.2016

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава у претходнe три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача
преко интернета рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
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2.2.34

Курс језика, рачунара за стипендисте

Курс
језика, рачунара за стипендисте
25,000
108,333
83,333
По годинама:

4233
4235

39.2. ЗЈН-2012

1
2015

1
2015

12
2015

2015-108,333
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.35

Услуга израде плакета за награде, диплома
и исписивања повеља

Набавка је неопходна ради усавршавања.
Процена вредности је утврђена на основу увида у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на
тржишту.
Образложење основаности:
Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Услуга
83,333диплома
4234
3
3
12
108,333израде плакета за награде,
39.2. ЗЈН-2012
и исписивања повеља
2015
2015
2015
8,333
4235

По годинама:
2015-108,333

2.2.36

16,667

4239

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Правне услуге

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Правне
250,000
4235
3
3
12
250,000услуге
39.2. ЗЈН-2012
2015
2015
2015
По годинама:

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Послови Лица за безбедност и здравље на
раду

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава у претходнe три године.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Послови
и здравље на
4235
1
1
125,000 Лица за безбедност125,000
39.2. ЗЈН-2012
раду
2015
2015

2015-250,000

2.2.37

По годинама:

12
2015

2015-125,000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.2.38

Остале напомене:
ИСБН ознаке за библиотеке, ЦИП и УДК

Набавка је неопходна ради стварања услова за обављање редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача
преко интернета , рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
ИСБН
ознаке за библиотеке,113,333
ЦИП и УДК
4235
1
1
12
113,333
39.2. ЗЈН-2012
2015
2015
2015
По годинама:
2015-113,333

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.2.39

Остале напомене:
Реклама (Инфостуд – интернет страница)

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава у претходнe три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача
преко интернета рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Реклама
83,333
страница)
4234
1
1
12
83,333 (Инфостуд – интернет
39.2. ЗЈН-2012
2015
2015
2015
По годинама:
2015-83,333

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 10.02.2016

Набавка је неопходна ради упознавања будућих студената са условима студирања и начином рада Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава у претходнe три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача
преко интернета рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
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2.2.40

Стручне услуге у области археологије

Стручне
291,665
291,665 услуге у области археологије

1
2015

12
2015

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава у претходнe три године.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Израда
175,000
4235
2
2
175,000главног пројекта за археолошку
39.2. ЗЈН-2012
збирку и кабинет 251
2015
2015

3
2015

По годинама:

4235

39.2. ЗЈН-2012

1
2015

2015-291,665

2.2.41

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Израда главног пројекта за археолошку
збирку и кабинет 251

По годинама:
2015-175,000

2.2.42

Разлог и оправданост набавке:
Набавка је неопходна ради побољшања услова за обављање редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Начин утврђивања процењене вредности:
Процена вредности је утврђена на основу анализе тржишних цена.
Остале напомене:
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Дигитална обрада фотографија и израде
Дигитална
195,000
и израде
4235
4
4
12
195,000 обрада фотографија
39.2. ЗЈН-2012
документације за потребе археолошке збирке документације за потребе археолошке збирке
2015
2015
2015

По годинама:
2015-195,000

2.2.43

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Услуге катастра и геометара за потребе
археолога

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара;
Услуге
за потребе
4235
4
4
10
237,500катастра и геометара 83,333
39.2. ЗЈН-2012
археолога
2015
2015
2015
154,166
4239

По годинама:
2015-237,500

2.2.44

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Угоститељске услуге

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности и послова прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе актуелних цена преко интернета.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Угоститељске
услуге
358,333
4236
3
3
358,333
39.2. ЗЈН-2012
2015
2015
По годинама:

12
2015

2015-358,333
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.2.45

Остале напомене:
Услуге редовних санитарних прегледа
студената педагогије

Набавка је неопходна ради радних ручкова приликом посете гостујућих професора и пословних партнера.
рачунајући и на процену пораста цена на тржишту
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава у прошлој години, увидом у актуелне цене различитих понуђача преко
интернета,
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Услуге
66,665
4239
3
3
3
66,665 редовних санитарних прегледа
39.2. ЗЈН-2012
студената педагогије
2015
2015
2015

По годинама:
2015-66,665

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 10.02.2016

Набавка је неопходна ради одласка студената педагошких студија на праксу у дечије вртиће.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe три године, као и увидом у актуелне цене, рачунајући и на
процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
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2.2.46

Услуге посредовања омладинских задруга
код радног ангажовања лица

Услуге
350,000
задруга
350,000посредовања омладинских
код радног ангажовања лица

По годинама:

4239

39.2. ЗЈН-2012

1
2015

1
2015

12
2015

2015-350,000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.2.47

Остале напомене:
Услуга коричења књига

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава у претходнe три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача
преко интернета рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Услуга
383,541
4239
1
1
12
383,541коричења књига
39.2. ЗЈН-2012
2015
2015
2015
По годинама:
2015-383,541

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.2.48

Остале напомене:
Услуга фотокопирања

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава у претходнe три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача
преко интернета рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Услуга
375,000
4239
1
1
12
375,000фотокопирања
39.2. ЗЈН-2012
2015
2015
2015
По годинама:
2015-375,000

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.2.49

Остале напомене:
Услуга провере фасадних камених плоча на
згради Факултета

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава у претходнe три године, као и увидом у актуелне цене, рачунајући и на
процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Услуга
291,665
плоча на
4239
5
5
6
291,665провере фасадних камених
39.2. ЗЈН-2012
згради Факултета
2015
2015
2015

По годинама:
2015-291,665

2.2.50

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Изнајмљивање штанда на сајму књига

Набавка је неопходна ради обавезе провере причвршћености фасадних камених плоча на згради Факултета због безбедности пролазника.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходних година.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Изнајмљивање
штанда на сајму
37,500
књига
4239
10
10
10
37,500
39.2. ЗЈН-2012
2015
2015
2015
По годинама:

2.2.51

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Нарезивање материјала на цд

Набавка је неопходна ради излагања публикација које издаје Факултет и ради промоције Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу цена из рачуна из претходних година, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Нарезивање
материјала на цд
16,665
4239
4
4
16,665
39.2. ЗЈН-2012
2015
2015
По годинама:

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;

2015-37,500

2015-16,665

Датум штампе: 10.02.2016
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2.2.52

Конзервација археолошких налаза

Конзервација
археолошких налаза
279,166
279,166

По годинама:

4239

39.2. ЗЈН-2012

4
2015

4
2015

12
2015

2015-271,166
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.2.53

Остале напомене:
Улазнице за студенте на пракси (музеји...)

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности и послова, у вези реализације пројеката.
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава у претходнe три године, као и увидом у актуелне цене, рачунајући и на
процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Улазнице
за студенте на пракси
4,333
(музеји...)
4239
4
4
12
4,333
39.2. ЗЈН-2012
2015
2015
2015
По годинама:
2015-4,333

2.2.54

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Подршка за лиценце за информационе
технологије- CITRIX

Набавка је неопходна ради обављања редовних активности и послова, у вези реализације пројеката.
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава у претходнe три године, као и увидом у актуелне цене.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Подршка
141,665
4252
4
4
141,665 за лиценце за информационе
39.2. ЗЈН-2012
технологије- CITRIX
2015
2015

По годинама:

4
2015

2015-141,665
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.2.55

Остале напомене:
Услуге одржавања рачунарске мреже и
инсталација IS

Набавка је неопходна ради функционисања актуелног информационог система Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача
преко интернета рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Услуге
83,333
мреже и
4251
1
1
12
83,333 одржавања рачунарске
39.2. ЗЈН-2012
инсталација IS
2015
2015
2015

По годинама:
2015-83,333

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.2.56

Остале напомене:
Испитивање електричних инсталација

Набавка је неопходна ради одржавања рачунарске мреже чиме се стварају услови за обављање редовних активности прописаних законом и
Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава у претходнe три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача
преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Испитивање
електричних инсталација
125,000
4251
5
5
5
125,000
39.2. ЗЈН-2012
2015
2015
2015
По годинама:

2015-125,000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 10.02.2016

Набавка је неопходна ради обезбеђивања услова за обављање редовних активности прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава у претходнe три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача
преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
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2.2.57

Редовно сервисирање и одржавање
телефонске централе и
поправка телефонске инсталације

Редовно
79,166
95,833 сервисирање и одржавање
телефонске централе и
16,665
поправка телефонске инсталације

4251
4252

39.2. ЗЈН-2012

1
2015

1
2015

12
2015

По годинама:
2015-95,833
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.2.58

Остале напомене:
Сервисирање рачунских машина

Неопходно је обезбедити континуирано сервисирање телефонске централе, односно поправку ради обављања послова и задатака у складу са
законом и Сатутом Факултета.
Процена вредности је рађена на основу анализе утрошка средстава у претходнe три године, уз извршену тржишну анализу путем увида у цене
различитих понуђача преко интернета.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Сервисирање
рачунских машина
8,333
4252
6
6
6
8,333
39.2. ЗЈН-2012
2015
2015
2015
По годинама:

2015-8,333
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.2.59

Остале напомене:
Сервисирање, одржавање и монтажа клима
уређаја

Набавка је неопходна ради обезбеђивања услова за обављање редовних активности прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је рађена на основу анализе утрошка средстава у претходнe три године, уз извршену тржишну анализу путем увида у цене
различитих понуђача преко интернета и директним контактом са понуђачима.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Сервисирање,
одржавање и монтажа
83,333 клима
4252
6
6
6
83,333
39.2. ЗЈН-2012
уређаја
2015
2015
2015

По годинама:
2015-83,333

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.2.60

Остале напомене:
Рециклажа тонера

Неопходно је обезбедити континуирано сервисирање клима уређаја, ради обављања послова и задатака у складу са законом и Сатутом Факултета.
Процена вредности је рађена на основу анализе утрошка средстава у претходнe три године, уз извршену тржишну анализу путем увида у цене
различитих понуђача преко интернета и директним контактом са понуђачима.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Рециклажа
тонера
333,750
4252
2
2
12
333,750
39.2. ЗЈН-2012
2015
2015
2015
По годинама:
2015-333,750

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.2.61

Остале напомене:
Сервисирање ПП централе, контрола ПП
апарата, контрола хидратантске
инсталације, одржавање клапни и против
паник расвете, редовноо годишње
испитивање громобранске инсталације.

Набавка је неопходна ради обезбеђивања услова за обављање редовних активности прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава у претходнe три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача
преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Сервисирање
ПП централе, контрола
308,333 ПП
4252
2
2
12
308,333
39.2. ЗЈН-2012
апарата, контрола хидратантске
2015
2015
2015
инсталације, одржавање клапни и против
паник расвете, редовноо годишње
испитивање громобранске инсталације.

По годинама:
2015-308,333
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 10.02.2016

Неопходно је обезбедити континуирано предметно сервисирање, ради одржавања безбедности зграде, запослених и студената Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава у претходнe три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача
преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
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2.2.62

Редовно месечно и годишње одржавање и
сервисирање лифтова

Редовно
одржавање и
175,000 месечно и годишње175,000
сервисирање лифтова

4252

39.2. ЗЈН-2012

По годинама:

1
2015

1
2015

12
2015

2015-175,000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.2.63

Остале напомене:
Сервисирање машина за прање подова

Набавка је неопходна да би се обезбедло одржавање лифтова у исправном стању.
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава у претходнe три године, као и увидом у актуелне цене, рачунајући и на
процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Сервисирање
машина за прање
66,665
подова
4252
9
9
9
66,665
39.2. ЗЈН-2012
2015
2015
2015
По годинама:
2015-66,665

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.2.64

Остале напомене:
Услуге текућег одржавања зграде и
отклањање последица блокаде Факултета:
тапацирање старог намештаја, поправка
намештаја и поправка врата и прозора

Набавка је неопходна ради одржавања хигијене у згради Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава у претходнe три године, као и увидом у актуелне цене, рачунајући и на
процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Услуге
266,665
и
4252
6
6
6
266,665текућег одржавања зграде
39.2. ЗЈН-2012
отклањање последица блокаде Факултета:
2015
2015
2015
тапацирање старог намештаја, поправка
намештаја и поправка врата и прозора

По годинама:
2015-266,665

2.2.65

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Услуга пројектантског и стручног надзора на
извођењу радова на санацији, адаптацији и
реконструкцији дела простора (бивши
Плато) у приземљу објекта Филозофског
факултета у Београду

Набавка је неопходна ради поправке старог и оштећеног намештаја и поправке врата и прозора.
Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Услуга
390,000
надзора на
4235
7
7
9
390,000пројектантског и стручног
39.2. ЗЈН-2012
извођењу радова на санацији, адаптацији и
2015
2015
2015
реконструкцији дела простора (бивши
Плато) у приземљу објекта Филозофског
факултета у Београду

По годинама:
2015-390,000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

радови
2.3.1

Молерски и зидарски радови (реализација
међународног пројекта)

Набавка је неопходна јер су радови на санацији адаптацији и реконструкцији дела простора (бивши Плато) у приземљу објекта Филозофског
факултета у Београду,сложени и већег обима.
Процена вредности је утврђена у процентуалном износу у односу на вредност планираних радова.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних услуга на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
1,248,000
1,248,000

Молерски
(реализација
400,000 и зидарски радови400,000
међународног пројекта)

По годинама:

4251

7.1.2)1)) ЗЈН2012

9
2015

9
2015

10
2015

2015-400,000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Датум штампе: 10.02.2016

Набавка је неопходна ради обезбеђивања услова за реализацију међународног пројекта и обављање редовних активности прописаних законом и
статутом факултета.
Процена вредности је утврђена на основу увида у актуелне цене, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Реализација предметног међународног пројекта је намењена заједничком коришћењу и примени од стране држава
потписница.;
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2.3.2

Радови на санацији крова

Радови
399,000на санацији крова

399,000

По годинама:

4251

39.2. ЗЈН-2012

1
2015

1
2015

12
2015

2015-399,000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.3.3

Остале напомене:
Електричарски,
водоинсталатерски,керамичарски и
браварски радови

Набавка је неопходна ради обезбеђивања и одржавања услова за обављање редовних активности прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава у претходним годинама, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача
преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних радова на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Електричарски,
399,000
4251
1
1
12
399,000
39.2. ЗЈН-2012
водоинсталатерски,керамичарски и
2015
2015
2015
браварски радови

По годинама:
2015-399,000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.3.4

Остале напомене:
Молерски радови (кабинет 251 и центар за
образовање наставника)

Набавка је неопходна ради обезбеђивања и одржавања услова за обављање редовних активности прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава у претходнe три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача
преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних радова на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;
Молерски
радови (кабинет 251
50,000
и центар за
4251
4
4
5
50,000
39.2. ЗЈН-2012
образовање наставника)
2015
2015
2015

По годинама:
2015-50,000

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка је неопходна ради обезбеђивања и одржавања услова за обављање редовних активности прописаних законом и Статутом Факултета.
Процена вредности је утврђена на основу анализе утрошка средстава у претходнe три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача
преко интернета, рачунајући и на процену пораста цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност предметних радова на годишњем нивоу је нижа од 400.000,00 динара.;

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
Измена број: 1; усвојена: 13.03.2015; план: Годишњ и план набавки од 09.03.2015
У Јавним набавкама под редним бројем 1.1.2 Набеавке статистичких програмских пакета 30 SPSS и 50 AMOS, техничком грешком нису уписана планирана средства у финансијском плану за 2015.
годину у износу од 1,433,333
Измена број: 2; усвојена: 13.03.2015; план: Годишњ и план набавки од 09.03.2015
У: Набавкама на које се Закон не примењује, под редним бројем 2.1.12: Пића и сродни производи, техничком грешком под: Процењена вредност без ПДВ-а стоји износ 416,666, а треба да стоји износ
375,000. Такође, под: Планирана средства у финансијском плану уместо износа 416,666, треба да стоји износ 375,000.
Измена број: 3; усвојена: 01.07.2015; план: Годишњ и план набавки од 09.03.2015
Техничком грешком у колони: Конто/позиција, није уписан конто 5151 и износ средстава наведеног конта из финансијског плана наручиоца. За реализацију предметне набавке финансијским планом
наручиоца планирана су средства и то: са конта 4263 у износу од 752.726,37 динара и са конта 5151 у износу од 1.636.363,63 динара.
Измена број: 1; усвојена: 13.11.2015; план: Годишњ и план набавки од 09.03.2015
Укупна процењена вредност, у износу од 2.056.666,00 динара, умањена је за износ од 1.660.000,00 динара, који је био намењен за набавку опреме за видео надзор. Наручилац је одустао од набавке
опреме за видео надзор, због недостатка финансијских средства за пословање Факултета.
Измена број: 2; усвојена: 13.11.2015; план: Годишњ и план набавки од 09.03.2015
У делу Јавне набавке, под редним бројем 1.1.3, Мултимедијска опрема, укупна процењена вредност, у износу од 2.056.666,00 динара, умањена је за износ од 1.660.000,00 динара, који је био
намењен за набавку опреме за видео надзор. Преостали износ за набавку мултимедијске опреме, у висини од 396.666,00 динара, намењен је за набавку пројектора и фотоапарата. Наведена набавка
ће се спровести у складу са чланом 39. став 2 Закона о јавним набавкама.
Измена број: 3; усвојена: 13.11.2015; план: Годишњ и план набавки од 09.03.2015
У делу Набавке на које се Закон не примењује, под редним бројем 2.2.25, Услуга унапређења постојећег система видео надзора, укупан износ процењене вредности у износу од 391.665,00 динара,
Датум штампе: 10.02.2016
Страна 24 од 25

пребачен је за друге намене.
Измена број: 4; усвојена: 13.11.2015; план: Годишњ и план набавки од 09.03.2015
У делу Набавке на које се Закон не примењује, под редним бројем 2.1.26, Лиценце за оперативне системе, укупана процењена вредност у износу од 66.665,00 динара, умањена је за износ од
20.833,00 динара, ради потребе за набавком замрзивача за чување узорака за анализу пре транспорта у лабораторију за потребе Института за психологију.
Измена број: 5; усвојена: 24.11.2015; план: Годишњ и план набавки од 09.03.2015
У делу Јавне набавке, под редним бројем 1.2.4, Услуге превођења текста, укупна процењена вредност у износу од 873.333 динара умањена је за износ од 458.333,00 динара.
Преостали износ од 415.000,00 динара намењен за набавку Услуге превођења текста. Имајући у виду висину процењене вредности набавке, предметна набавка ће се реализовати у складу са
чланом 39. став 2. Закона о јавним набавкама.
Процењена вредност наведене набавке је умањена због недостатка финансијских средстава за пословање Факултета.
Измена број: 6; усвојена: 24.11.2015; план: Годишњ и план набавки од 09.03.2015
У делу Јавне набавке, под редним бројем 1.1.7, Канцеларијски намештај, укупна процењена вредност у износу од 1.177.083,00 динара је умањена за износ од 625.000,00 динара.
Процењена вредност наведене набавке је умањена због недостатка финансијских средстава за пословање Факултета.

Место и датум:

Овлашћено лице:
М.П.

Проф. др Војислав Јелић

Одговорно лице:
_______________________________
Проф. др Војислав Јелић

Датум штампе: 10.02.2016

Страна 25 од 25

14.3. Извештај о извршењу плана набавки за први, други, трећи и четврти квартал
2015. године
...................................................................................................................................

НАЗИВ НАРУЧИОЦА:

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8542

Универзитет у Београду - Филозофски факултет

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Чика Љубина 18-20
11000 Београд (Стари Град)

МАТИЧНИ БРОЈ:

07003269

ПОРЕСКИ БРОЈ:

100050474

Београд-Стари Град

ОБРАЗАЦ A ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
(осим у поступку јавне набавке мале вредности)
Година: 2015; Квартал: 1

Ред.

Подаци о поступку и предмету јавне набавке

бр.
1

Интерни број набавке: 1/2015

ОРН: 09310000

5500

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а: 5500

Тип набавке:
Поступак:

Подаци о вредности јавне набавке у
хиљадама динара

отворени поступак

Уговорена са ПДВ-ом: 6600

Подаци о изабраном добављачу

Подаци о понуди

27.02.2015

Број понуда:

2

Број уговора:

69/1-7

Критеријума:

2

Матични број:

20924195

Датум уговора:

Јединична цена:
Трошкови:

Предмет:

добра, друга добра

Опис:

Електрична енергија

Назив добављача: Привредно друштво за снабдевање електричном
енергијом крајњих купаца ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.
Београд, Царице Милице 2, Србија
Седиште:

Укупна процењена вредност у хиљадама динара:5500
Укупна уговорена вредност без ПДВ-а у хиљадама динара:5500
Укупна уговорена вредност са ПДВ-ом у хиљадама динара:6600

Место и датум:

Овлашћено лице:
М.П.
Проф. др Војислав Јелић

Страна 1 од 1

НАЗИВ НАРУЧИОЦА:

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8542

Универзитет у Београду - Филозофски факултет

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Чика Љубина 18-20
11000 Београд (Стари Град)

МАТИЧНИ БРОЈ:

07003269

ПОРЕСКИ БРОЈ:

100050474

Београд-Стари Град

ОБРАЗАЦ A ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
(осим у поступку јавне набавке мале вредности)
Година: 2015; Квартал: 2

Ред.

Подаци о поступку и предмету јавне набавке

бр.
1

Интерни број набавке: 2/2015

ОРН: 63500000

Процењена:

6000

Уговорена без ПДВ-а: 6000

Тип набавке:
Поступак:

Подаци о вредности јавне набавке у
хиљадама динара

отворени поступак

Уговорена са ПДВ-ом: 7200

Подаци о изабраном добављачу

Подаци о понуди

14.04.2015

Број понуда:

2

Број уговора:

305/1-7

Критеријума:

2

Матични број:

07481721

Датум уговора:

Јединична цена:
Трошкови:

Предмет:
Опис:
2

Назив добављача: Друштво за спољну, унутрашњу трговину и туризам
MIROSS, д.о.о.
Услуге посредовања при куповини и плаћању авионских, аутобуских, бродских карата и при Седиште:
Београд, улица Мајке Јевросиме број 19, Србија
резервацији и плаћању хотелског смештаја у земљи и иностранству
услуге, друге услуге

Интерни број набавке: 3/2014

ОРН: 79820000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Процењена:

71

Датум уговора:

04.06.2015

Број понуда:

1
2

Уговорена без ПДВ-а: 62

Број уговора:

634/1-7-20

Критеријума:

Уговорена са ПДВ-ом: 75

Матични број:

20383895

Јединична цена:
Трошкови:

3

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

Опис:

Услуге припреме публикација за штампу

Седиште:

Беогрaд, улица Браће Недић број 29, Србија

Интерни број набавке: 3/2014

ОРН: 79820000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Датум уговора:

04.06.2015

Број понуда:

1

Уговорена без ПДВ-а: 6

Број уговора:

634/1-7-21

Критеријума:

2

Уговорена са ПДВ-ом: 7

Матични број:

20383895

Процењена:

6

Јединична цена:
Трошкови:

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

Опис:

Услуге припреме публикација за штампу

Седиште:

Беогрaд, улица Браће Недић број 29, Србија

Страна 1 од 3

4

Интерни број набавке: 3/2014

ОРН: 79820000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Датум уговора:

04.06.2015

Број понуда:

1

Уговорена без ПДВ-а: 57

Број уговора:

634/1-7-22

Критеријума:

2

Уговорена са ПДВ-ом: 68

Матични број:

20383895

Јединична цена:

Процењена:

57

Трошкови:

5

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

Опис:

Услуге припреме публикација за штампу

Седиште:

Беогрaд, улица Браће Недић број 29, Србија

Датум уговора:

15.06.2015

Број понуда:

1
2

Интерни број набавке: 3/2014

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Процењена:

30

Уговорена без ПДВ-а: 30

Број уговора:

634/1-7-23

Критеријума:

Уговорена са ПДВ-ом: 36

Матични број:

20383895

Јединична цена:
Трошкови:

6

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

Опис:

Услуге припреме публикација за штампу

Седиште:

Беогрaд, улица Браће Недић број 29, Србија

Интерни број набавке: 3/2014

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Датум уговора:

16.06.2015

Број понуда:

1

Уговорена без ПДВ-а: 6

Број уговора:

634/1-7-24

Критеријума:

2

Уговорена са ПДВ-ом: 7

Матични број:

20383895

Процењена:

6

Јединична цена:
Трошкови:

7

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

Опис:

Услуге припреме публикација за штампу

Седиште:

Беогрaд, улица Браће Недић број 29, Србија

Датум уговора:

18.06.2015

Број понуда:

4
2

Интерни број набавке: 4/2014

ОРН: 45262700

Тип набавке:
Поступак:

отворени поступак

Процењена:

25000

Уговорена без ПДВ-а: 13933

Број уговора:

1883/1-15

Критеријума:

Уговорена са ПДВ-ом: 16719

Матични број:

07378572

Јединична цена:
Трошкови:

8

Предмет:

радови, опште грађевински радови

Опис:

Извођење грађевинских радова на адаптацији Платоа

Интерни број набавке: 3/2014

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама
Поступак:

отворени поступак

Назив добављача: Предузеће за инжењеринг и промет ИНТЕРКЛИМА
доо
Врњачка Бања, улица Кнеза Милоша број 161, Србија
Седиште:
Датум уговора:

29.06.2015

Број понуда:

1

Уговорена без ПДВ-а: 83

Број уговора:

634/1-8-20

Критеријума:

2

Уговорена са ПДВ-ом: 100

Матични број:

07453710

Процењена:

100

Јединична цена:
Трошкови:

Предмет:

услуге, издавачке и штампарске услуге на хонорарној или уговорној основи

Назив добављача: Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Опис:

Услуга штампања

Седиште:

Беогрaд, улица Јована Ристића број 1, Србија

Укупна процењена вредност у хиљадама динара:31270
Укупна уговорена вредност без ПДВ-а у хиљадама динара:20177
Укупна уговорена вредност са ПДВ-ом у хиљадама динара:24212

Страна 2 од 3

Место и датум:

Овлашћено лице:
М.П.
Проф. др Војислав Јелић

Страна 3 од 3

НАЗИВ НАРУЧИОЦА:

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8542

Универзитет у Београду - Филозофски факултет

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Чика Љубина 18-20
11000 Београд (Стари Град)

МАТИЧНИ БРОЈ:

07003269

ПОРЕСКИ БРОЈ:

100050474

Београд-Стари Град

ОБРАЗАЦ A ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
(осим у поступку јавне набавке мале вредности)
Година: 2015; Квартал: 3

Ред.

Подаци о поступку и предмету јавне набавке

бр.
1

Интерни број набавке: 3/2014

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Подаци о вредности јавне набавке у
хиљадама динара
Процењена:

68

Уговорена без ПДВ-а: 68
Уговорена са ПДВ-ом: 82

Подаци о изабраном добављачу

Подаци о понуди

14.07.2015

Број понуда:

1

Број уговора:

634/1-7-25

Критеријума:

2

Матични број:

20383895

Датум уговора:

Јединична цена:
Трошкови:

2

Назив добављача: ДОСИЈЕ СТУДИО доо

Предмет:

услуге, друге услуге

Опис:

Услуга припреме за штампу публикације "Српско зидно сликарство у земљама Лазаревића и Седиште:
Бранковића - I део - КТИТОРИ"

Интерни број набавке: 3/2014

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Датум уговора:

14.07.2015

Број понуда:

1

Уговорена без ПДВ-а: 96

Број уговора:

634/1-7-26

Критеријума:

2

Уговорена са ПДВ-ом: 115

Матични број:

20383895

Јединична цена:

Процењена:

96

Београд, Браће Недића 29, Србија

Трошкови:

3

Назив добављача: ДОСИЈЕ СТУДИО доо

Предмет:

услуге, друге услуге

Опис:

Услуга припреме за штампу публикације "Српско зидно сликарство у земљама Лазаревића и Седиште:
Бранковића - II - део ПРОГРАМ СКЛИКАРСТВА"

Интерни број набавке: 3/2014

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Датум уговора:

14.07.2015

Број понуда:

1

Уговорена без ПДВ-а: 86

Број уговора:

634/1-7-27

Критеријума:

2

Уговорена са ПДВ-ом: 103

Матични број:

20383895

Процењена:

86

Београд, Браће Недића 29, Србија

Јединична цена:
Трошкови:

Назив добављача: ДОСИЈЕ СТУДИО доо

Предмет:

услуге, друге услуге

Опис:

Услуге припреме за штампу публикације "Српско зидно сликарство у земљама Лазаревића и Седиште:
Бранковића - III део - УМЕТНИЧКИ ПРИСТУП"

Београд, Браће Недић 29, Србија

Страна 1 од 3

4

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама
Поступак:

отворени поступак

Датум уговора:

16.07.2015

Број понуда:

1

Уговорена без ПДВ-а: 375

Број уговора:

668/1-9

Критеријума:

2

Уговорена са ПДВ-ом: 451

Матични број:

20713470

Јединична цена:

Процењена:

382

Трошкови:

5

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: ДИГИТАЛ ПРИНТ СТУДИО М ДОО,

Опис:

Пружање услуга припреме за штампу и штампања одељенских табли, промотивног
материјала и осталог.

Седиште:

Београд-Чукарица, улица Лазара Кујунџића број 73,
Србија

Датум уговора:

17.07.2015

Број понуда:

1

Уговорена без ПДВ-а: 412

Број уговора:

634/1-10

Критеријума:

2

Уговорена са ПДВ-ом: 494

Матични број:

07453710

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама
Поступак:

отворени поступак

Процењена:

481

Јединична цена:
Трошкови:

6

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК,

Опис:

Пружање услуга припреме за штампу и штампања коверата, плаката, позивница, визит
карата и осталог.

Седиште:

Беогрaд, улица Јована Ристића број 1, Србија

Датум уговора:

17.07.2015

Број понуда:

1
2

Интерни број набавке: 3/2014

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Процењена:

47

Уговорена без ПДВ-а: 47

Број уговора:

634/1-8-21

Критеријума:

Уговорена са ПДВ-ом: 51

Матични број:

07453710

Јединична цена:
Трошкови:

7

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Опис:

Услуга штампања публикације " Савремене теорије правде без Дворкина"

Седиште:

Беогрaд, улица Јована Ристића број 1, Србија

Датум уговора:

11.09.2015

Број понуда:

1

Број уговора:

668/1-7-1

Критеријума:

2

Матични број:

20383895

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Процењена:

6

Уговорена без ПДВ-а: 6
Уговорена са ПДВ-ом: 8

Јединична цена:
Трошкови:

8

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: ДОСИЈЕ СТУДИО доо

Опис:

Услуга припреме за штампу публикације "Book of Abstracts / International Conference
Empirical Research in Adult Learning and Education - Conceptualand Methodological problems"

Седиште:

Беогрaд, улица Браће Недић број 29, Србија

Датум уговора:

22.09.2015

Број понуда:

1
2

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Процењена:

57

Уговорена без ПДВ-а: 57

Број уговора:

668/1-8-1

Критеријума:

Уговорена са ПДВ-ом: 63

Матични број:

07453710

Јединична цена:
Трошкови:

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Опис:

Услуга штампања часописа "Lucida intervala 44"

Седиште:

Беогрaд, улица Јована Ристића број 1, Србија

Страна 2 од 3

Укупна процењена вредност у хиљадама динара:1223
Укупна уговорена вредност без ПДВ-а у хиљадама динара:1147
Укупна уговорена вредност са ПДВ-ом у хиљадама динара:1367

Место и датум:

Овлашћено лице:
М.П.
Проф. др Војислав Јелић

Страна 3 од 3

НАЗИВ НАРУЧИОЦА:

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8542

Универзитет у Београду - Филозофски факултет

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Чика Љубина 18-20
11000 Београд (Стари Град)

МАТИЧНИ БРОЈ:

07003269

ПОРЕСКИ БРОЈ:

100050474

Београд-Стари Град

ОБРАЗАЦ A ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
(осим у поступку јавне набавке мале вредности)
Година: 2015; Квартал: 4

Ред.

Подаци о поступку и предмету јавне набавке

бр.
1

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Подаци о вредности јавне набавке у
хиљадама динара
Процењена:

50

Уговорена без ПДВ-а: 38
Уговорена са ПДВ-ом: 42

Подаци о изабраном добављачу

Подаци о понуди

14.10.2015

Број понуда:

1

Број уговора:

668/1-8-2

Критеријума:

2

Матични број:

07453710

Јединична цена:

Датум уговора:

Трошкови:

2

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Опис:

Услуга штампања часописа „Психолошка истраживања“

Седиште:

Беогрaд, улица Јована Ристића број 1, Србија

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Датум уговора:

03.11.2015

Број понуда:

1

Уговорена без ПДВ-а: 28

Број уговора:

668/1-7-2

Критеријума:

2

Уговорена са ПДВ-ом: 33

Матични број:

20383895

Јединична цена:

Процењена:

28

Трошкови:

3

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

Опис:

Услуга припреме за штампу публикације „Растко Јовановић: Селарс и платонизам“ /
Приредила: Мирослава Трајковски

Седиште:

Беогрaд, улица Браће Недић број 29, Србија

Датум уговора:

12.11.2015

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Процењена:

21

Број понуда:

1
2

Уговорена без ПДВ-а: 21

Број уговора:

668/1-7-3

Критеријума:

Уговорена са ПДВ-ом: 26

Матични број:

20383895

Јединична цена:
Трошкови:

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

Опис:

Услуга припреме за штампу публикације „The curious case of other minds – Philosophical and
psychological approaches to social cognition and theories of autism“/Љиљана Раденовић

Седиште:

Беогрaд, улица Браће Недић број 29, Србија

Страна 1 од 10

4

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Датум уговора:

12.11.2015

Број понуда:

1

Уговорена без ПДВ-а: 33

Број уговора:

668/1-7-4

Критеријума:

2

Уговорена са ПДВ-ом: 40

Матични број:

20383895

Јединична цена:

Процењена:

33

Трошкови:

5

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

Опис:

Услуга припреме за штампу и штампања

Седиште:

Беогрaд, улица Браће Недић број 29, Србија

Датум уговора:

12.11.2015

Број понуда:

1
2

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Процењена:

92

Уговорена без ПДВ-а: 92

Број уговора:

668/1-7-5

Критеријума:

Уговорена са ПДВ-ом: 110

Матични број:

20383895

Јединична цена:
Трошкови:

6

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

Опис:

Услуга припреме за штампу публикације „ХОДОЧАШЋА У 21. ВЕКУ: студије случаја три
светилишта у Србији “/Драгана Радисављевић -Ћипаризовић

Седиште:

Беогрaд, улица Браће Недић број 29, Србија

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Датум уговора:

12.11.2015

Број понуда:

1

Уговорена без ПДВ-а: 46

Број уговора:

668/1-7-6

Критеријума:

2

Уговорена са ПДВ-ом: 55

Матични број:

20383895

Јединична цена:

Процењена:

46

Трошкови:

7

Назив добављача: ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

Предмет:

услуге, друге услуге

Опис:

Услуга припреме за штампу публикације „Психологија организационих промена и развоја“ / Седиште:
Миросава Ђуришић-Бојановић

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Процењена:

55

Уговорена без ПДВ-а: 54
Уговорена са ПДВ-ом: 65

Беогрaд, улица Браће Недић број 29, Србија
19.11.2015

Број понуда:

1

Број уговора:

668/1-7-10

Критеријума:

2

Матични број:

20383895

Датум уговора:

Јединична цена:
Трошкови:

8

Назив добављача: ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

Предмет:

услуге, друге услуге

Опис:

Услуга припреме за штампу публикације „Зборник Института за педагогију и андрагогију за Седиште:
2015. годину

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Процењена:

74

Датум уговора:

Беогрaд, улица Браће Недић број 29, Србија
19.11.2015

Број понуда:

1
2

Уговорена без ПДВ-а: 74

Број уговора:

668/1-7-7

Критеријума:

Уговорена са ПДВ-ом: 89

Матични број:

20383895

Јединична цена:
Трошкови:

Предмет:

услуге, друге услуге

Опис:

Услуга припреме за штампу часописа „Етноантрополошки проблеми / Issues in Ethnology and Седиште:
Anthropology“ / Vol. 10 Is. 3 (n. s.)

Назив добављача: ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО
Беогрaд, улица Браће Недић број 29, Србија

Страна 2 од 10

9

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Датум уговора:

19.11.2015

Број понуда:

1

Уговорена без ПДВ-а: 79

Број уговора:

668/1-7-8

Критеријума:

2

Уговорена са ПДВ-ом: 95

Матични број:

20383895

Јединична цена:

Процењена:

79

Трошкови:

10

Назив добављача: ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

Предмет:

услуге, друге услуге

Опис:

Услуга припреме за штампу публикације „Зборник Семинара за студије модерне уметности Седиште:
Филозофског факултета Универзитета у Београду“/1/2016, одг. ур. проф. др Лидија Мереник

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Датум уговора:

19.11.2015

Број понуда:

1

Уговорена без ПДВ-а: 59

Број уговора:

668/1-7-9

Критеријума:

2

Уговорена са ПДВ-ом: 71

Матични број:

20383895

Процењена:

59

Беогрaд, улица Браће Недић број 29, Србија

Јединична цена:
Трошкови:

11

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

Опис:

Услуга припреме за штампу часописа „АРХАИКА“ ур. др Јасна Вуковић

Седиште:

Беогрaд, улица Браће Недић број 29, Србија

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Датум уговора:

23.11.2015

Број понуда:

1

Уговорена без ПДВ-а: 57

Број уговора:

668/1-8-5

Критеријума:

2

Уговорена са ПДВ-ом: 63

Матични број:

07453710

Јединична цена:

Процењена:

57

Трошкови:

12

Предмет:

услуге, друге услуге

Опис:

Услуга штампања публикације „Архитектура соколских домова у Краљевини Срба, Хрвата и Седиште:
Словенаца и Краљевини Југославији“ / Владана Б. Путник

Интерни број набавке: 3/2015

Назив добављача: Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Процењена:

6

Уговорена без ПДВ-а: 6
Уговорена са ПДВ-ом: 7

Беогрaд, улица Јована Ристића број 1, Србија
24.11.2015

Број понуда:

1

Број уговора:

668/1-7-11

Критеријума:

2

Матични број:

20383895

Датум уговора:

Јединична цена:
Трошкови:

13

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

Опис:

Услуга припреме за штампу публикације „КЊИГА АПСТРАКАТА“

Седиште:

Беогрaд, улица Браће Недић број 29, Србија

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Датум уговора:

24.11.2015

Број понуда:

1

Уговорена без ПДВ-а: 80

Број уговора:

668/1-7-12

Критеријума:

2

Уговорена са ПДВ-ом: 97

Матични број:

20383895

Јединична цена:

Процењена:

80

Трошкови:
Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

Опис:

Услуга припреме за штампу публикације „АКТИВНО СТАРЕЊЕ МЛАДИХ“ /Проф. др
Слађана Лабаш

Седиште:

Беогрaд, улица Браће Недић број 29, Србија

Страна 3 од 10

14

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Датум уговора:

24.11.2015

Број понуда:

1

Уговорена без ПДВ-а: 31

Број уговора:

668/1-7-13

Критеријума:

2

Уговорена са ПДВ-ом: 37

Матични број:

20383895

Јединична цена:

Процењена:

31

Трошкови:

15

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

Опис:

Услуга припреме за штампу публикације „Национални тематски зборник ИПА 2/2015“,

Седиште:

Беогрaд, улица Браће Недић број 29, Србија

Датум уговора:

24.11.2015

Број понуда:

1
2

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Процењена:

27

Уговорена без ПДВ-а: 27

Број уговора:

668/1-7-14

Критеријума:

Уговорена са ПДВ-ом: 32

Матични број:

20383895

Јединична цена:
Трошкови:

16

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

Опис:

Услуга припреме за штампу публикације „Зборник - Истраживања и развој квалитета
образовања у Србији – стање, изазови и перспективе“

Седиште:

Беогрaд, улица Браће Недић број 29, Србија

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Датум уговора:

24.11.2015

Број понуда:

1

Уговорена без ПДВ-а: 31

Број уговора:

668/1-7-15

Критеријума:

2

Уговорена са ПДВ-ом: 37

Матични број:

20383895

Јединична цена:

Процењена:

31

Трошкови:

17

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

Опис:

Услуга припреме за штампу часописа „Андрагошке студије: часопис за проучавање
образовања и учења одраслих“ /2/2015

Седиште:

Беогрaд, улица Браће Недић број 29, Србија

Датум уговора:

25.11.2015

Број понуда:

1

Број уговора:

668/1-8-6

Критеријума:

2

Матични број:

07453710

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Процењена:

7

Уговорена без ПДВ-а: 7
Уговорена са ПДВ-ом: 8

Јединична цена:
Трошкови:

18

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Опис:

Услуга штампања публикације „Књига апстраката“

Седиште:

Беогрaд, улица Јована Ристића број 1, Србија

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Датум уговора:

09.12.2015

Број понуда:

1

Уговорена без ПДВ-а: 58

Број уговора:

668/1-7-17

Критеријума:

2

Уговорена са ПДВ-ом: 70

Матични број:

20383895

Јединична цена:

Процењена:

58

Трошкови:
Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

Опис:

Услуга припреме за штампу публикације “Постајање родитељем,Транзиција у родитељство
младих у Србији“ проф. др Томановић Смиљка, доц. Станојевић Драган, доц. Љубичић
Милана

Седиште:

Беогрaд, улица Браће Недић број 29, Србија

Страна 4 од 10

19

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Датум уговора:

09.12.2015

Број понуда:

1

Уговорена без ПДВ-а: 29

Број уговора:

668/1-7-18

Критеријума:

2

Уговорена са ПДВ-ом: 34

Матични број:

20383895

Јединична цена:

Процењена:

29

Трошкови:

20

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

Опис:

Услуга припреме за штампу публикације „Belgrade Philosophical Annual XXVIII (2015)“/ур.
Слободан Перовић

Седиште:

Беогрaд, улица Браће Недић број 29, Србија

Датум уговора:

09.12.2015

Број понуда:

1

Уговорена без ПДВ-а: 38

Број уговора:

688/1-7-16

Критеријума:

2

Уговорена са ПДВ-ом: 45

Матични број:

20383895

Јединична цена:

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Процењена:

40

Трошкови:

21

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

Опис:

Услуга припреме за штампу публикације „Психолошка истраживања, година XVIII, број 2,
2015

Седиште:

Беогрaд, улица Браће Недић број 29, Србија

Датум уговора:

11.12.2015

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Процењена:

80

Број понуда:

1
2

Уговорена без ПДВ-а: 80

Број уговора:

668/1-7-18-1

Критеријума:

Уговорена са ПДВ-ом: 96

Матични број:

20383895

Јединична цена:
Трошкови:

22

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

Опис:

Услуга припреме за штампу часописa „СОЦИОЛОГИЈА: часопис за социологију, социјалну
психологију и социјалну антропологију“

Седиште:

Беогрaд, улица Браће Недић број 29, Србија

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Датум уговора:

11.12.2015

Број понуда:

1

Уговорена без ПДВ-а: 50

Број уговора:

668/1-7-19

Критеријума:

2

Уговорена са ПДВ-ом: 60

Матични број:

20383895

Јединична цена:

Процењена:

50

Трошкови:

23

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

Опис:

Услуга припреме за штампу часописa „ACTA HISTORIAE medicinae, stomatologiae,
pharmaciae, medicinae veterinariae“

Седиште:

Беогрaд, улица Браће Недић број 29, Србија

Датум уговора:

11.12.2015

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Процењена:

39

Број понуда:

1
2

Уговорена без ПДВ-а: 39

Број уговора:

668/1-7-20

Критеријума:

Уговорена са ПДВ-ом: 47

Матични број:

20383895

Јединична цена:
Трошкови:

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

Опис:

Услуга припреме за штампу часописa „ЛИМЕС ПЛУС: часопис за друштвене и
хуманистичке науке“,

Седиште:

Беогрaд, улица Браће Недић број 29, Србија

Страна 5 од 10

24

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Датум уговора:

11.12.2015

Број понуда:

1

Уговорена без ПДВ-а: 71

Број уговора:

668/1-7-21

Критеријума:

2

Уговорена са ПДВ-ом: 86

Матични број:

20383895

Јединична цена:

Процењена:

71

Трошкови:

25

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

Опис:

Услуга припреме за штампу часописa „Зограф : Часопис за средњовековну уметност, 39
(2015)“

Седиште:

Беогрaд, улица Браће Недић број 29, Србија

Датум уговора:

16.12.2015

Број понуда:

1

Уговорена без ПДВ-а: 45

Број уговора:

668/1-7-22

Критеријума:

2

Уговорена са ПДВ-ом: 54

Матични број:

20383895

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Процењена:

45

Јединична цена:
Трошкови:

26

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

Опис:

Услуга припреме за штампу часописa „Aнтопологија: часопис Центра за етнолошка и
антрополошка истраживања (ЦЕАИ) Филозофског факултета“/св. 1/2015

Седиште:

Беогрaд, улица Браће Недић број 29, Србија

Датум уговора:

16.12.2015

Број понуда:

1
2

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Процењена:

44

Уговорена без ПДВ-а: 44

Број уговора:

668/1-7-23

Критеријума:

Уговорена са ПДВ-ом: 53

Матични број:

20383895

Јединична цена:
Трошкови:

27

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

Опис:

Услуга припреме за штампу часописa „Aнтопологија: часопис Центра за етнолошка и
антрополошка истраживања (ЦЕАИ) Филозофског факултета“/св. 2/2015

Седиште:

Беогрaд, улица Браће Недић број 29, Србија

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Датум уговора:

16.12.2015

Број понуда:

1

Уговорена без ПДВ-а: 134

Број уговора:

668/1-8-7

Критеријума:

2

Уговорена са ПДВ-ом: 147

Матични број:

07453710

Процењена:

134

Јединична цена:
Трошкови:

28

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Опис:

Услуга штампања о пружању услуге штампaња часописа „Српске студије“

Седиште:

Беогрaд, улица Јована Ристића број 1, Србија

Датум уговора:

16.12.2015

Број понуда:

1
2

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Процењена:

70

Уговорена без ПДВ-а: 70

Број уговора:

668/1-8-8

Критеријума:

Уговорена са ПДВ-ом: 77

Матични број:

07453710

Јединична цена:
Трошкови:

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Опис:

Услуга штампaња каталога „Фројд и Јунг“

Седиште:

Беогрaд, улица Јована Ристића број 1, Србија

Страна 6 од 10

29

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Датум уговора:

21.12.2015

Број понуда:

1

Уговорена без ПДВ-а: 81

Број уговора:

668/1-8-10

Критеријума:

2

Уговорена са ПДВ-ом: 89

Матични број:

07453710

Јединична цена:

Процењена:

81

Трошкови:

30

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Опис:

Услуга штампaња публикације „Ходочашћа у 21. веку “– Драгана Радисављевић

Седиште:

Беогрaд, улица Јована Ристића број 1, Србија

Датум уговора:

21.12.2015

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Процењена:

63

Број понуда:

1
2

Уговорена без ПДВ-а: 63

Број уговора:

668/1-8-11

Критеријума:

Уговорена са ПДВ-ом: 69

Матични број:

07453710

Јединична цена:
Трошкови:

31

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Опис:

Услуга штампања публикације „Анализа потреба у настави страног језика” – Данијела
Ђоровић

Седиште:

Беогрaд, улица Јована Ристића број 1, Србија

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Датум уговора:

21.12.2015

Број понуда:

1

Уговорена без ПДВ-а: 53

Број уговора:

668/1-8-12

Критеријума:

2

Уговорена са ПДВ-ом: 59

Матични број:

07453710

Јединична цена:

Процењена:

53

Трошкови:

32

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Опис:

Услуга штампања публикације „The curiosus case of other minds“ – Љиљана Раденовић

Седиште:

Беогрaд, улица Јована Ристића број 1, Србија

Датум уговора:

21.12.2015

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Процењена:

51

Број понуда:

1
2

Уговорена без ПДВ-а: 51

Број уговора:

668/1-8-13

Критеријума:

Уговорена са ПДВ-ом: 56

Матични број:

07453710

Јединична цена:
Трошкови:

33

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Опис:

Услуга штампања публикације „Растко Јовановић: Селерес и платонизам“ - Мирослава
Трајковски

Седиште:

Беогрaд, улица Јована Ристића број 1, Србија

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Датум уговора:

21.12.2015

Број понуда:

1

Уговорена без ПДВ-а: 293

Број уговора:

668/1-8-14

Критеријума:

2

Уговорена са ПДВ-ом: 322

Матични број:

07453710

Јединична цена:

Процењена:

293

Трошкови:
Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Опис:

Услуга штампања часописа „Зограф“ (2015)

Седиште:

Беогрaд, улица Јована Ристића број 1, Србија

Страна 7 од 10

34

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Датум уговора:

21.12.2015

Број понуда:

1

Уговорена без ПДВ-а: 70

Број уговора:

668/1-8-15

Критеријума:

2

Уговорена са ПДВ-ом: 77

Матични број:

07453710

Јединична цена:

Процењена:

71

Трошкови:

35

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Опис:

Услуга штампања публикације „Активно старење у Београду“ /Проф. др Слађана Лабаш

Седиште:

Беогрaд, улица Јована Ристића број 1, Србија

Датум уговора:

21.12.2015

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79000000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Процењена:

54

Број понуда:

1
2

Уговорена без ПДВ-а: 54

Број уговора:

668/1-8-16

Критеријума:

Уговорена са ПДВ-ом: 59

Матични број:

07453710

Јединична цена:
Трошкови:

36

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Опис:

Услуга штампања публикације “Постајање родитељем, Транзиција у родитељствa младих у
Србији“ проф. др Томановић Смиљка, доц. Станојевић Драган, доц. Љубичић Милана

Седиште:

Беогрaд, улица Јована Ристића број 1, Србија

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Датум уговора:

21.12.2015

Број понуда:

1

Уговорена без ПДВ-а: 125

Број уговора:

668/1-8-17

Критеријума:

2

Уговорена са ПДВ-ом: 137

Матични број:

07453710

Јединична цена:

Процењена:

126

Трошкови:

37

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Опис:

Услуга штампања часописа „Стари српски архив 14 – 2015“

Седиште:

Беогрaд, улица Јована Ристића број 1, Србија

Датум уговора:

21.12.2015

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Процењена:

100

Број понуда:

1
2

Уговорена без ПДВ-а: 100

Број уговора:

668/1-8-18

Критеријума:

Уговорена са ПДВ-ом: 110

Матични број:

07453710

Јединична цена:
Трошкови:

38

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Опис:

Услуга штампања публикације „Споменица академика Милоша Благојевића “

Седиште:

Беогрaд, улица Јована Ристића број 1, Србија

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Датум уговора:

21.12.2015

Број понуда:

1

Уговорена без ПДВ-а: 106

Број уговора:

668/1-8-19

Критеријума:

2

Уговорена са ПДВ-ом: 116

Матични број:

07453710

Јединична цена:

Процењена:

120

Трошкови:
Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Опис:

Услуга штампања часописа „Београдски историјски гласник“

Седиште:

Беогрaд, улица Јована Ристића број 1, Србија

Страна 8 од 10

39

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Датум уговора:

21.12.2015

Број понуда:

1

Уговорена без ПДВ-а: 40

Број уговора:

668/-1-8-20

Критеријума:

2

Уговорена са ПДВ-ом: 44

Матични број:

07453710

Јединична цена:

Процењена:

42

Трошкови:

40

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Опис:

Услуга штампања часописа „Психолошка истраживања, број 2, 2015

Седиште:

Беогрaд, улица Јована Ристића број 1, Србија

Датум уговора:

21.12.2015

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Процењена:

65

Број понуда:

1
2

Уговорена без ПДВ-а: 54

Број уговора:

668/1-8-21

Критеријума:

Уговорена са ПДВ-ом: 60

Матични број:

07453710

Јединична цена:
Трошкови:

41

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Опис:

Услуга штампања публикацијe „Implicit Assessment /Paradigm of Implicit Measurement in
theField of Individual Differences“ – Љиљана Б. Лазаревић

Седиште:

Беогрaд, улица Јована Ристића број 1, Србија

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Датум уговора:

21.12.2015

Број понуда:

1

Уговорена без ПДВ-а: 57

Број уговора:

668/1-8-22

Критеријума:

2

Уговорена са ПДВ-ом: 62

Матични број:

07453710

Јединична цена:

Процењена:

65

Трошкови:

42

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Опис:

Услуга штампања публикације „Стрес између здравља и болести“ – Миланко Чабаркапа

Седиште:

Беогрaд, улица Јована Ристића број 1, Србија

Датум уговора:

21.12.2015

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Процењена:

39

Број понуда:

1
2

Уговорена без ПДВ-а: 39

Број уговора:

668/1-8-23

Критеријума:

Уговорена са ПДВ-ом: 43

Матични број:

07453710

Јединична цена:
Трошкови:

43

Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Опис:

Услуга штампања часописа „Социологија“, број 2

Седиште:

Беогрaд, улица Јована Ристића број 1, Србија

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Датум уговора:

21.12.2015

Број понуда:

1

Уговорена без ПДВ-а: 179

Број уговора:

668/1-8-24

Критеријума:

2

Уговорена са ПДВ-ом: 197

Матични број:

07453710

Јединична цена:

Процењена:

179

Трошкови:
Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Опис:

Услуга штампања публикације „Зборник Семинара за студије модерне уметности
Филозофског факултета 12-2016“,

Седиште:

Беогрaд, улица Јована Ристића број 1, Србија

Страна 9 од 10

44

Интерни број набавке: 3/2015

ОРН: 79800000

Тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум
Поступак:

отворени поступак

Датум уговора:

21.12.2015

Број понуда:

1

Уговорена без ПДВ-а: 62

62

Број уговора:

668/1-8-9

Критеријума:

2

Уговорена са ПДВ-ом: 68

Матични број:

07453710

Јединична цена:

Процењена:

Трошкови:
Предмет:

услуге, друге услуге

Назив добављача: Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Опис:

Услуга штампaња часописа „Belgrade Philosophical Annual XXVIII“ (2015)“

Седиште:

Беогрaд, улица Јована Ристића број 1, Србија

Укупна процењена вредност у хиљадама динара:2900
Укупна уговорена вредност без ПДВ-а у хиљадама динара:2848
Укупна уговорена вредност са ПДВ-ом у хиљадама динара:3244

Место и датум:

Овлашћено лице:
М.П.
Проф. др Војислав Јелић

Страна 10 од 10

НАЗИВ НАРУЧИОЦА:

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8542

Универзитет у Београду - Филозофски факултет

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Чика Љубина 18-20
11000 Београд (Стари Град)

МАТИЧНИ БРОЈ:

07003269

ПОРЕСКИ БРОЈ:

100050474

Београд-Стари Град

ОБРАЗАЦ А1 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Година: 2015; Квартал: 1

Редни
број

Датум
уговора

Интерни број
уговора

Интерни број
набавке

Уговорена вредност
без ПДВ-а (у
хиљадама динара)

Назив добављача

Уговорена вредност
Датум измене без ПДВ-а након
измене (у хиљадама
динара)

Разлог измене

1

Овлашћено лице:

Место и датум:
М.П.

Проф. др Војислав Јелић

НАЗИВ НАРУЧИОЦА:

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8542

Универзитет у Београду - Филозофски факултет

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Чика Љубина 18-20
11000 Београд (Стари Град)

МАТИЧНИ БРОЈ:

07003269

ПОРЕСКИ БРОЈ:

100050474

Београд-Стари Град

ОБРАЗАЦ А1 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Година: 2015; Квартал: 2

Редни
број

Датум
уговора

Интерни број
уговора

Интерни број
набавке

Уговорена вредност
без ПДВ-а (у
хиљадама динара)

Назив добављача

Уговорена вредност
Датум измене без ПДВ-а након
измене (у хиљадама
динара)

Разлог измене

1

Овлашћено лице:

Место и датум:
М.П.

Проф. др Војислав Јелић

НАЗИВ НАРУЧИОЦА:

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8542

Универзитет у Београду - Филозофски факултет

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Чика Љубина 18-20
11000 Београд (Стари Град)

МАТИЧНИ БРОЈ:

07003269

ПОРЕСКИ БРОЈ:

100050474

Београд-Стари Град

ОБРАЗАЦ А1 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Година: 2015; Квартал: 3

Редни
број

Датум
уговора

Интерни број
уговора

Интерни број
набавке

Уговорена вредност
без ПДВ-а (у
хиљадама динара)

Назив добављача

Уговорена вредност
Датум измене без ПДВ-а након
измене (у хиљадама
динара)

Разлог измене

1

Овлашћено лице:

Место и датум:
М.П.

Проф. др Војислав Јелић

НАЗИВ НАРУЧИОЦА:

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8542

Универзитет у Београду - Филозофски факултет

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Чика Љубина 18-20
11000 Београд (Стари Град)

МАТИЧНИ БРОЈ:

07003269

ПОРЕСКИ БРОЈ:

100050474

Београд-Стари Град

ОБРАЗАЦ А1 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Година: 2015; Квартал: 4

Редни
број

Датум
уговора

Интерни број
уговора

Интерни број
набавке

Уговорена вредност
без ПДВ-а (у
хиљадама динара)

Назив добављача

Уговорена вредност
Датум измене без ПДВ-а након
измене (у хиљадама
динара)

Разлог измене

1

Овлашћено лице:

Место и датум:
М.П.

Проф. др Војислав Јелић

НАЗИВ НАРУЧИОЦА:

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8542

Универзитет у Београду - Филозофски факултет

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Чика Љубина 18-20
11000 Београд (Стари Град)

МАТИЧНИ БРОЈ:

07003269

ПОРЕСКИ БРОЈ:

100050474

Београд-Стари Град

ОБРАЗАЦ А2 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗВРШЕЊУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Година: 2015; Квартал: 1

Редни
број
1

Датум
уговора

Интерни број
уговора

Интерни број
набавке

Уговорена вредност
без ПДВ-а (у
хиљадама динара)

26.02.2014

63/1-8

1/2014

8333

Електрична енергија
2

15.12.2014

634/1-7-19

3/2014

80

Назив добављача

Привредно друштво за снабдевање
електричном енергијом крајњих
купаца ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о,
ДОСИЈЕ СТУДИО д.о.о.

Услуге припреме публикација за штампу
3

15.12.2014

634/1-7-19

3/2014

80

ДОСИЈЕ СТУДИО д.о.о.

Услуге припреме публикација за штампу

Датум
Вредност извршења
извршења/
без ПДВ-а (у
неизвршења хиљадама динара)
26.02.2015

Разлог неизвршења уговора

4089

Уговорне обавезе благовремено извршене од уговорних страна
19.03.2015

80

Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом и појединачним
уговором
19.03.2015
80
Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом

Место и датум:

Овлашћено лице:
М.П.
Проф. др Војислав Јелић

НАЗИВ НАРУЧИОЦА:

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8542

Универзитет у Београду - Филозофски факултет

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Чика Љубина 18-20
11000 Београд (Стари Град)

МАТИЧНИ БРОЈ:

07003269

ПОРЕСКИ БРОЈ:

100050474

Београд-Стари Град

ОБРАЗАЦ А2 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗВРШЕЊУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Година: 2015; Квартал: 2

Редни
број
1

2

Датум
уговора

Интерни број
уговора

Интерни број
набавке

Уговорена вредност
без ПДВ-а (у
хиљадама динара)

10.04.2014

275/1-7

2/2014

4500

Услуге посредовања при куповини и плаћању авионских, аутобуских и
бродских карата и при резервацији и плаћању хотелског смештаја у
земљи и иностранству
26.12.2014
634/1-8-10
3/2014
214
Услуга штампања

3

26.12.2014

634/1-8-11

3/2014

77

Услуга штампања
4

26.12.2014
26.12.2014
26.12.2014
26.12.2014
26.12.2014
26.12.2014
26.12.2014
26.12.2014
Услуга штампања

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК

Уговор реализован у складу са оквирним споразумом.

15.04.2015

77

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК

634/1-8-14

3/2014

481

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК

634/1-8-15

3/2014

80

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК

634/1-8-16

3/2014

37

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК

634/1-8-17

3/2014

151

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК

Уговор реализован у складу са оквирним споразумом.

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК

Уговор реализован у складу са оквирним споразумом.

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК

Уговор реализован у складу са оквирним споразумом.

634/1-8-18

3/2014

51

634/1-8-19

3/2014

56

15.04.2015

214

65

Услуга штампања
11

Уговор реализован у складу са оквирним споразумом.

3/2014

Услуга штампања
10

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК

15.04.2015

2456

634/1-8-13

Услуга штампања
9

Уговор извршен у складу са уговореним обавезама.

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК

Услуга штампања
8

Друштво за спољну, унутрашњу
трговину и туризам MIROSS, д.о.о

35

Услуга штампања
7

10.04.2015

Разлог неизвршења уговора

3/2014

Услуга штампања
6

Датум
Вредност извршења
извршења/
без ПДВ-а (у
неизвршења хиљадама динара)

634/1-8-12

Услуга штампања
5

Назив добављача

35

Уговор реализован у складу са оквирним споразумом.
15.04.2015

65

Уговор реализован у складу са оквирним споразумом.
15.04.2015

481

Уговор реализован у складу са оквирним споразумом.
15.04.2015

80

Уговор реализован у складу са оквирним споразумом.
15.04.2015

37

Уговор реализован у складу са оквирним споразумом.
15.04.2015
15.04.2015
15.04.2015

151
51
56

12

26.12.2014

634/1-8-20

3/2014

56

Услуга штампања
13

26.12.2014

634/1-8-8

3/2014

106

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК

634/1-8-9

3/2014

64

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК

Услуга штампања
14

26.12.2014

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК

Услуга штампања

15.04.2015

56

Уговор реализован у складу са оквирним споразумом.
15.04.2015

106

Уговор реализован у складу са оквирним споразумом.
15.04.2015

64

Уговор реализован у складу са оквирним споразумом.

Овлашћено лице:

Место и датум:
М.П.

Проф. др Војислав Јелић

НАЗИВ НАРУЧИОЦА:

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8542

Универзитет у Београду - Филозофски факултет

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Чика Љубина 18-20
11000 Београд (Стари Град)

МАТИЧНИ БРОЈ:

07003269

ПОРЕСКИ БРОЈ:

100050474

Београд-Стари Град

ОБРАЗАЦ А2 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗВРШЕЊУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Година: 2015; Квартал: 3

Редни
број
1

Датум
уговора

Интерни број
уговора

Интерни број
набавке

Уговорена вредност
без ПДВ-а (у
хиљадама динара)

18.07.2014

634/1-9

3/2014

863

Назив добављача

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК, Беогрaд, улица Јована
Ристића број 1
17.07.2015
634/1-8-21
3/2014
47
Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ
Услуга штампања публикације " Савремене теорије правде без Дворкина" ГЛАСНИК

Услуга штампања коверата, визит карата, меморандума и осталог.
2

Датум
Вредност извршења
извршења/
без ПДВ-а (у
неизвршења хиљадама динара)
18.07.2015

Разлог неизвршења уговора

19

Уговор је реализован у складу са потребама Наручиоца.
09.09.2015

47

Уговор је реализован у складу са оквирним споразумом.

Овлашћено лице:

Место и датум:
М.П.

Проф. др Војислав Јелић

НАЗИВ НАРУЧИОЦА:

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8542

Универзитет у Београду - Филозофски факултет

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Чика Љубина 18-20
11000 Београд (Стари Град)

МАТИЧНИ БРОЈ:

07003269

ПОРЕСКИ БРОЈ:

100050474

Београд-Стари Град

ОБРАЗАЦ А2 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗВРШЕЊУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Година: 2015; Квартал: 4

Редни
број
1

Датум
уговора

Интерни број
уговора

Интерни број
набавке

Уговорена вредност
без ПДВ-а (у
хиљадама динара)

14.10.2015

668/1-8-2

3/2015

38

Услуга штампања часописа „Психолошка истраживања“
2

03.11.2015

668/1-7-2

3/2015

28

Назив добављача

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК
ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

Датум
Вредност извршења
извршења/
без ПДВ-а (у
неизвршења хиљадама динара)
16.11.2015

Разлог неизвршења уговора

38

Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом
08.12.2015

28

3

Услуга припреме за штампу публикације „Растко Јовановић: Селарс и
платонизам“ / Приредила: Мирослава Трајковски
12.11.2015
668/1-7-3
3/2015
21

Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом

4

Услуга припреме за штампу публикације „The curious case of other minds
– Philosophical and psychological approaches to social cognition and theories
of autism“/Љиљана Раденовић
12.11.2015
668/1-7-4
3/2015
33
ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО
Услуга припреме за штампу и штампања

Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом

5

12.11.2015

668/1-7-5

3/2015

92

6

Услуга припреме за штампу публикације „ХОДОЧАШЋА У 21. ВЕКУ:
студије случаја три светилишта у Србији “/Драгана Радисављевић Ћипаризовић
12.11.2015
668/1-7-6
3/2015
46

7

Услуга припреме за штампу публикације „Психологија организационих
промена и развоја“ / Миросава Ђуришић-Бојановић
19.11.2015
668/1-7-10
3/2015
54

8

Услуга припреме за штампу публикације „Зборник Института за
педагогију и андрагогију за 2015. годину
19.11.2015
668/1-7-7
3/2015
74

9

Услуга припреме за штампу часописа „Етноантрополошки проблеми /
Issues in Ethnology and Anthropology“ / Vol. 10 Is. 3 (n. s.)
19.11.2015
668/1-7-8
3/2015
79
Услуга припреме за штампу публикације „Зборник Семинара за студије

Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом
ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

14.12.2015

14.12.2015
14.12.2015

21

33
92

Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом

ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

27.11.2015

46

Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом
ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

17.12.2015

54

Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом
ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

30.11.2015

74

Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом
ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

17.12.2015

79

Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом

10

модерне уметности Филозофског факултета Универзитета у
Београду“/1/2016, одг. ур. проф. др Лидија Мереник
19.11.2015
668/1-7-9
3/2015
59

ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

Услуга припреме за штампу часописа „АРХАИКА“ ур. др Јасна Вуковић
11

12

23.11.2015

668/1-8-5

3/2015

57

Услуга штампања публикације „Архитектура соколских домова у
Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца и Краљевини Југославији“ /
Владана Б. Путник
24.11.2015
668/1-7-11
3/2015
6

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК

ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

Услуга припреме за штампу публикације „КЊИГА АПСТРАКАТА“
13

24.11.2015

668/1-7-12

3/2015

80

17.12.2015

59

Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом
24.12.2015

57

Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом

30.11.2015

6

Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом
ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

17.12.2015

80

14

Услуга припреме за штампу публикације „АКТИВНО СТАРЕЊЕ
МЛАДИХ“ /Проф. др Слађана Лабаш
24.11.2015
668/1-7-13
3/2015
31

Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом

15

Услуга припреме за штампу публикације „Национални тематски зборник
ИПА 2/2015“,
24.11.2015
668/1-7-14
3/2015
27
ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом

16

Услуга припреме за штампу публикације „Зборник - Истраживања и
развој квалитета образовања у Србији – стање, изазови и перспективе“
24.11.2015
668/1-7-15
3/2015
31

17

Услуга припреме за штампу часописа „Андрагошке студије: часопис за
проучавање образовања и учења одраслих“ /2/2015
25.11.2015
668/1-8-6
3/2015
7
Услуга штампања публикације „Књига апстраката“

18

09.12.2015

668/1-7-17

3/2015

58

19

Услуга припреме за штампу публикације “Постајање
родитељем,Транзиција у родитељство младих у Србији“ проф. др
Томановић Смиљка, доц. Станојевић Драган, доц. Љубичић Милана
09.12.2015
668/1-7-18
3/2015
29

20

Услуга припреме за штампу публикације „Belgrade Philosophical Annual
XXVIII (2015)“/ур. Слободан Перовић
09.12.2015
688/1-7-16
3/2015
38

21

Услуга припреме за штампу публикације „Психолошка истраживања,
година XVIII, број 2, 2015
11.12.2015
668/1-7-18-1
3/2015
80

22

Услуга припреме за штампу часописa „СОЦИОЛОГИЈА: часопис за
социологију, социјалну психологију и социјалну антропологију“
11.12.2015
668/1-7-19
3/2015
50

23

Услуга припреме за штампу часописa „ACTA HISTORIAE medicinae,
stomatologiae, pharmaciae, medicinae veterinariae“
11.12.2015
668/1-7-20
3/2015
39
Услуга припреме за штампу часописa „ЛИМЕС ПЛУС: часопис за

Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом
ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

10.12.2015

10.12.2015

10.12.2015

31

27

31

Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом
Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК
ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

30.11.2015

7

Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом
14.12.2015

58

уговор је извршен у складу са оквирним споразумом

ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

14.12.2015

29

Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом
ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

14.12.2015

38

Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом
ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

14.12.2015

80

Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом
ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

14.12.2015

50

Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом
ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

14.12.2015

39

Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом

24

друштвене и хуманистичке науке“,
11.12.2015
668/1-7-21

25

Услуга припреме за штампу часописa „Зограф : Часопис за
средњовековну уметност, 39 (2015)“
16.12.2015
668/1-7-22
3/2015

26

Услуга припреме за штампу часописa „Aнтопологија: часопис Центра за
етнолошка и антрополошка истраживања (ЦЕАИ) Филозофског
факултета“/св. 1/2015
16.12.2015
668/1-7-23
3/2015
44

27

Услуга припреме за штампу часописa „Aнтопологија: часопис Центра за
етнолошка и антрополошка истраживања (ЦЕАИ) Филозофског
факултета“/св. 2/2015
16.12.2015
668/1-8-8
3/2015
70

3/2015

71

21.12.2015

668/1-8-10

3/2015

45

81

29

Услуга штампaња публикације „Ходочашћа у 21. веку “– Драгана
Радисављевић
21.12.2015
668/1-8-11
3/2015
63

30

Услуга штампања публикације „Анализа потреба у настави страног
језика” – Данијела Ђоровић
21.12.2015
668/1-8-12
3/2015
53

31

Услуга штампања публикације „The curiosus case of other minds“ –
Љиљана Раденовић
21.12.2015
668/1-8-13
3/2015
51

32

Услуга штампања публикације „Растко Јовановић: Селерес и
платонизам“ - Мирослава Трајковски
21.12.2015
668/1-8-14
3/2015
293
Услуга штампања часописа „Зограф“ (2015)

33

21.12.2015

668/1-8-15

3/2015

70

34

Услуга штампања публикације „Активно старење у Београду“ /Проф. др
Слађана Лабаш
21.12.2015
668/1-8-16
3/2015
54

35

Услуга штампања публикације “Постајање родитељем, Транзиција у
родитељствa младих у Србији“ проф. др Томановић Смиљка, доц.
Станојевић Драган, доц. Љубичић Милана
21.12.2015
668/1-8-17
3/2015
125
Услуга штампања часописа „Стари српски архив 14 – 2015“

36

21.12.2015

668/1-8-18

3/2015

14.12.2015

71

Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом

Услуга штампaња каталога „Фројд и Јунг“
28

ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

100

Услуга штампања публикације „Споменица академика Милоша
Благојевића “

ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

22.12.2015

45

Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом

ДОСИЈЕ СТУДИО ДОО

22.12.2015

44

Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК
Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК
Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК
Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК
Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК
Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК
Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК
Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК
Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК

22.12.2015

70

Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом, плаћено је
авансно
22.12.2015
81
Уговор је извршен у складу са оквирним спразумом, плаћено је
авансно
22.12.2015
63
Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом, плаћено је
авансно
22.12.2015
53
Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом, плаћено је
авансно
22.12.2015
51
уговор је извршен у складу са оквирним споразумом, плаћено је
авансно
22.12.2015
293
Уговор је извршен у складу са оквирнм споразумом, плаћено је
авансно
22.12.2015
70
Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом, плаћено је
авансно
22.12.2015
54
Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом, плаћено је
авансно
22.12.2015

125

Уговорје извршен у складу са оквирним споразумом, плаћено је
авансно
22.12.2015
100
Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом, плаћено је
авансно

37

21.12.2015

668/1-8-19

3/2015

106

Услуга штампања часописа „Београдски историјски гласник“
38

21.12.2015

668/-1-8-20

3/2015

40

Услуга штампања часописа „Психолошка истраживања, број 2, 2015
39

40

41

21.12.2015

668/1-8-21

3/2015

54

43

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК
Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК

Услуга штампања публикацијe „Implicit Assessment /Paradigm of Implicit
Measurement in theField of Individual Differences“ – Љиљана Б. Лазаревић
21.12.2015
668/1-8-22
3/2015
57
Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК
Услуга штампања публикације „Стрес између здравља и болести“ –
Миланко Чабаркапа
21.12.2015
668/1-8-23

3/2015

39

Услуга штампања часописа „Социологија“, број 2
42

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК

21.12.2015

668/1-8-24

3/2015

179

Услуга штампања публикације „Зборник Семинара за студије модерне
уметности Филозофског факултета 12-2016“,
21.12.2015
668/1-8-9
3/2015
62
Услуга штампaња часописа „Belgrade Philosophical Annual XXVIII“
(2015)“

Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК
Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК
Јавно предузеће СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК

Место и датум:

22.12.2015

106

Уговор је извршен у складу с оквирним споразумом, плаћено је
авансно
22.12.2015
40
Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом, плаћено је
авансно
22.12.2015
54
Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом, плаћено је
авансно
22.12.2015
57
Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом, плаћено је
авансно
22.12.2015
39
уговор је извршен у складу са оквирним споразумом, плаћено је
авансно
22.12.2015
179
Уовор је извршен у складу са оквирним споразумом, плаћено је
авансно
22.12.2015
62
Уговор је извршен у складу са оквирним споразумом, плаћено је
авансно

Овлашћено лице:
М.П.
Проф. др Војислав Јелић

НАЗИВ НАРУЧИОЦА:

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8542

Универзитет у Београду - Филозофски факултет

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Чика Љубина 18-20
11000 Београд (Стари Град)

МАТИЧНИ БРОЈ:

07003269

ПОРЕСКИ БРОЈ:

100050474

Београд-Стари Град

ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Година: 2015; Квартал: 1

Укупна вредност

Укупна вредност

закључених уговора без ПДВ-а
(у хиљадама динара)

закључених уговора са ПДВ-ом
(у хиљадама динара)

IV
2098

V
1143

VI
1371

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2098

1143

1371

Редни

Врста предмета

Укупан број

број

јавне набавке

закључених уговора

I
1

II
добра

III
1

2

услуге

3

радови

УКУПНО

Укупна процењена вредност
(у хиљадама динара)

Овлашћено лице:

Место и датум:
Печат

Проф. др Војислав Јелић

НАЗИВ НАРУЧИОЦА:

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8542

Универзитет у Београду - Филозофски факултет

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Чика Љубина 18-20
11000 Београд (Стари Град)

МАТИЧНИ БРОЈ:

07003269

ПОРЕСКИ БРОЈ:

100050474

Београд-Стари Град

ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Година: 2015; Квартал: 2

Укупна вредност

Укупна вредност

закључених уговора без ПДВ-а
(у хиљадама динара)

закључених уговора са ПДВ-ом
(у хиљадама динара)

IV
1636

V
992

VI
1091

0

0

0

0

0

0

0

0

13

1636

992

1091

Редни

Врста предмета

Укупан број

број

јавне набавке

закључених уговора

I
1

II
добра

III
13

2

услуге

3

радови

УКУПНО

Укупна процењена вредност
(у хиљадама динара)

Овлашћено лице:

Место и датум:
Печат

Проф. др Војислав Јелић

НАЗИВ НАРУЧИОЦА:

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8542

Универзитет у Београду - Филозофски факултет

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Чика Љубина 18-20
11000 Београд (Стари Град)

МАТИЧНИ БРОЈ:

07003269

ПОРЕСКИ БРОЈ:

100050474

Београд-Стари Град

ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Година: 2015; Квартал: 3

Укупна вредност

Укупна вредност

закључених уговора без ПДВ-а
(у хиљадама динара)

закључених уговора са ПДВ-ом
(у хиљадама динара)

IV
1765

V
1573

VI
1887

1

2200

1672

1672

0

0

0

0

3

3965

3245

3559

Редни

Врста предмета

Укупан број

број

јавне набавке

закључених уговора

I
1

II
добра

III
2

2

услуге

3

радови

УКУПНО

Укупна процењена вредност
(у хиљадама динара)

Овлашћено лице:

Место и датум:
Печат

Проф. др Војислав Јелић

НАЗИВ НАРУЧИОЦА:

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8542

Универзитет у Београду - Филозофски факултет

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Чика Љубина 18-20
11000 Београд (Стари Град)

МАТИЧНИ БРОЈ:

07003269

ПОРЕСКИ БРОЈ:

100050474

Београд-Стари Град

ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Година: 2015; Квартал: 4

Укупна вредност

Укупна вредност

закључених уговора без ПДВ-а
(у хиљадама динара)

закључених уговора са ПДВ-ом
(у хиљадама динара)

IV
4161

V
2956

VI
3479

3

4308

3557

4268

0

0

0

0

25

8469

6513

7747

Редни

Врста предмета

Укупан број

број

јавне набавке

закључених уговора

I
1

II
добра

III
22

2

услуге

3

радови

УКУПНО

Укупна процењена вредност
(у хиљадама динара)

Овлашћено лице:

Место и датум:
Печат

Проф. др Војислав Јелић

НАЗИВ НАРУЧИОЦА:

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8542

Универзитет у Београду - Филозофски факултет

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Чика Љубина 18-20
11000 Београд (Стари Град)

МАТИЧНИ БРОЈ:

07003269

ПОРЕСКИ БРОЈ:

100050474

Београд-Стари Град

ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
Година: 2015; Квартал: 1
Табела 1
Број поступака
Исход поступака јавних набавки

јавних набавки (без поступка јавне
набавке мале вредности)

јавне набавке мале вредности

Успешно спроведени

1

3

Обустављени

0

0

Поништени у целини

0

0

УКУПНО

1

3

Табела 2
Процењена
Ред.

Врста поступка

бр.
I

II

Врста
предмета

Предмет набавке

III

IV

Опис разлога

у хиљадама дин

Разлог обуставе
/поништења
поступка

VI

VII

VIII

Опис предмета

вредност

јавне набавке
V

УКУПНО

Место и датум:

Овлашћено лице:
М.П.
Проф. др Војислав Јелић

НАЗИВ НАРУЧИОЦА:

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8542

Универзитет у Београду - Филозофски факултет

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Чика Љубина 18-20
11000 Београд (Стари Град)

МАТИЧНИ БРОЈ:

07003269

ПОРЕСКИ БРОЈ:

100050474

Београд-Стари Град

ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
Година: 2015; Квартал: 2
Табела 1
Број поступака
Исход поступака јавних набавки

јавних набавки (без поступка јавне
набавке мале вредности)

јавне набавке мале вредности

Успешно спроведени

2

1

Обустављени

0

0

Поништени у целини

0

0

УКУПНО

2

1

Табела 2
Процењена
Ред.

Врста поступка

бр.
I

II

Врста
предмета

Предмет набавке

III

IV

Опис разлога

у хиљадама дин

Разлог обуставе
/поништења
поступка

VI

VII

VIII

Опис предмета

вредност

јавне набавке
V

УКУПНО

Место и датум:

Овлашћено лице:
М.П.
Проф. др Војислав Јелић

НАЗИВ НАРУЧИОЦА:

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8542

Универзитет у Београду - Филозофски факултет

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Чика Љубина 18-20
11000 Београд (Стари Град)

МАТИЧНИ БРОЈ:

07003269

ПОРЕСКИ БРОЈ:

100050474

Београд-Стари Град

ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
Година: 2015; Квартал: 3
Табела 1
Број поступака
Исход поступака јавних набавки

јавних набавки (без поступка јавне
набавке мале вредности)

јавне набавке мале вредности

Успешно спроведени

1

3

Обустављени

0

0

Поништени у целини

0

0

УКУПНО

1

3

Табела 2
Процењена
Ред.

Врста поступка

бр.
I

II

Врста
предмета

Предмет набавке

III

IV

Опис разлога

у хиљадама дин

Разлог обуставе
/поништења
поступка

VI

VII

VIII

Опис предмета

вредност

јавне набавке
V

УКУПНО

Место и датум:

Овлашћено лице:
М.П.
Проф. др Војислав Јелић

НАЗИВ НАРУЧИОЦА:

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8542

Универзитет у Београду - Филозофски факултет

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Чика Љубина 18-20
11000 Београд (Стари Град)

МАТИЧНИ БРОЈ:

07003269

ПОРЕСКИ БРОЈ:

100050474

Београд-Стари Град

ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
Година: 2015; Квартал: 4
Табела 1
Број поступака
Исход поступака јавних набавки

јавних набавки (без поступка јавне
набавке мале вредности)

јавне набавке мале вредности

Успешно спроведени

0

7

Обустављени

0

2

Поништени у целини

0

0

УКУПНО

0

9

Табела 2
Процењена
Ред.

Врста поступка

бр.
I
1

II
поступак јавне набавке
мале вредности

2

поступак јавне набавке
мале вредности

Врста
предмета

Предмет набавке

III

IV
канцеларијска и друга опрема у
објектима

добра

добра

канцеларијска и друга опрема у
објектима

Разлог обуставе
/поништења
поступка

Опис предмета

вредност

Опис разлога

јавне набавке

у хиљадама дин

V
Набавка канцеларијског
намештаја (радне столице и
фотеље)
Набавка канцеларијског
намештаја (радне столице и
фотеље)

VI
1014

VII
одбијене све неодговарајуће
и неприхватљиве понуде

1014

услед објективних и
доказивих разлога поступак
није могао да се оконча,
односно престала је потреба
наручиоца за набавком

VIII
Понуђене укупне цене су
изнад процењене вредности
за предметну набавку
Услед објективних разлога
престала је потреба
Наручиоца за предметом
набавке

2028

УКУПНО

Место и датум:

Овлашћено лице:
М.П.
Проф. др Војислав Јелић

НАЗИВ НАРУЧИОЦА:

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8542

Универзитет у Београду - Филозофски факултет

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Чика Љубина 18-20
11000 Београд (Стари Град)

МАТИЧНИ БРОЈ:

07003269

ПОРЕСКИ БРОЈ:

100050474

Београд-Стари Град

ОБРАЗАЦ Г ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Година: 2015; Квартал: 1

Редни

Укупан број
Основ за изузеће

број

закључених уговора

Процењена вредност

Укупна вредност

Укупна вредност

закључених уговора

закључених уговора без ПДВ-а

(у хиљадама динара)

закључених уговора са ПДВ-ом

(у хиљадама динара)

(у хиљадама динара)

III
33

IV
4743

V
4981

VI
5239

7.1.2)1)) ЗЈН-2012 - набавке које се спроводе односно
финансирају по основу међународног споразума који се
односи на добра, услуге или радове намењене
заједничком коришћењу или примени од стране држава
потписница

3

14083

292

292

3

7.1.12) ЗЈН-2012 - заснивање радног односа и
закључивање уговора о обављању привремених и
повремених послова

2

1583

43

52

4

39.2. ЗЈН-2012 - набавке испод доњег лимита за јавне
набавке мале вредности

53

1293

1179

1389

91

21702

6495

6972

I
1

II
7.1.1) ЗЈН-2012 - набавке од лица или организација
које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и
које су носиоци искључивог права на обављање
делатности која је предмет јавне набавке

2

УКУПНО

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:
Проф. др Војислав Јелић

НАЗИВ НАРУЧИОЦА:

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8542

Универзитет у Београду - Филозофски факултет

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Чика Љубина 18-20
11000 Београд (Стари Град)

МАТИЧНИ БРОЈ:

07003269

ПОРЕСКИ БРОЈ:

100050474

Београд-Стари Град

ОБРАЗАЦ Г ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Година: 2015; Квартал: 2

Редни

Укупан број
Основ за изузеће

број

закључених уговора

Процењена вредност

Укупна вредност

Укупна вредност

закључених уговора

закључених уговора без ПДВ-а

(у хиљадама динара)

закључених уговора са ПДВ-ом

(у хиљадама динара)

(у хиљадама динара)

III
43

IV
4743

V
5451

VI
5979

7.1.2)1)) ЗЈН-2012 - набавке које се спроводе односно
финансирају по основу међународног споразума који се
односи на добра, услуге или радове намењене
заједничком коришћењу или примени од стране држава
потписница

3

14083

295

295

3

7.1.12) ЗЈН-2012 - заснивање радног односа и
закључивање уговора о обављању привремених и
повремених послова

9

1583

383

383

4

39.2. ЗЈН-2012 - набавке испод доњег лимита за јавне
набавке мале вредности

123

1293

1611

1764

178

21702

7740

8421

I
1

II
7.1.1) ЗЈН-2012 - набавке од лица или организација
које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и
које су носиоци искључивог права на обављање
делатности која је предмет јавне набавке

2

УКУПНО

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:
Проф. др Војислав Јелић

НАЗИВ НАРУЧИОЦА:

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8542

Универзитет у Београду - Филозофски факултет

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Чика Љубина 18-20
11000 Београд (Стари Град)

МАТИЧНИ БРОЈ:

07003269

ПОРЕСКИ БРОЈ:

100050474

Београд-Стари Град

ОБРАЗАЦ Г ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Година: 2015; Квартал: 3

Редни

Укупан број
Основ за изузеће

број

закључених уговора

Процењена вредност

Укупна вредност

Укупна вредност

закључених уговора

закључених уговора без ПДВ-а

(у хиљадама динара)

закључених уговора са ПДВ-ом

(у хиљадама динара)

(у хиљадама динара)

I
1

II
7.1.1) ЗЈН-2012 - набавке од лица или организација
које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и
које су носиоци искључивог права на обављање
делатности која је предмет јавне набавке

III
28

IV
4743

V
4781

VI
5255

2

7.1.2)1)) ЗЈН-2012 - набавке које се спроводе односно
финансирају по основу међународног споразума који се
односи на добра, услуге или радове намењене
заједничком коришћењу или примени од стране држава
потписница

13

14083

544

583

3

7.1.12) ЗЈН-2012 - заснивање радног односа и
закључивање уговора о обављању привремених и
повремених послова

25

1583

1336

1336

4

39.2. ЗЈН-2012 - набавке испод доњег лимита за јавне
набавке мале вредности

82

1293

1577

1824

148

21702

8238

8998

УКУПНО

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:
Проф. др Војислав Јелић

НАЗИВ НАРУЧИОЦА:

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8542

Универзитет у Београду - Филозофски факултет

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Чика Љубина 18-20
11000 Београд (Стари Град)

МАТИЧНИ БРОЈ:

07003269

ПОРЕСКИ БРОЈ:

100050474

Београд-Стари Град

ОБРАЗАЦ Г ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Година: 2015; Квартал: 4

Редни

Укупан број
Основ за изузеће

број

закључених уговора

Процењена вредност

Укупна вредност

Укупна вредност

закључених уговора

закључених уговора без ПДВ-а

(у хиљадама динара)

закључених уговора са ПДВ-ом

(у хиљадама динара)

(у хиљадама динара)

III
26

IV
4743

V
5149

VI
5537

7.1.2)1)) ЗЈН-2012 - набавке које се спроводе односно
финансирају по основу међународног споразума који се
односи на добра, услуге или радове намењене
заједничком коришћењу или примени од стране држава
потписница

6

14083

302

302

3

7.1.12) ЗЈН-2012 - заснивање радног односа и
закључивање уговора о обављању привремених и
повремених послова

50

1583

2539

2539

4

39.2. ЗЈН-2012 - набавке испод доњег лимита за јавне
набавке мале вредности

226

1293

3900

4212

308

21702

11890

12590

I
1

II
7.1.1) ЗЈН-2012 - набавке од лица или организација
које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и
које су носиоци искључивог права на обављање
делатности која је предмет јавне набавке

2

УКУПНО

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:
Проф. др Војислав Јелић

14.4. План набавки за 2016. годину
...............................................................................................

План јавних набавки за 2016. годину

Обухвата:

Универзитет у Београду - Филозофски факултет
Рб

Предмет набавке

Процењена вредност
без ПДВ-а

Укупно

78,305,999

добра

14,088,019

Датум усвајања:

Годишњ и план јавних набавки

Врста поступка

18.01.2016

Оквирни датум
покретања
поступка

закључења
уговора

извршења
уговора

1.1.1

Електрична енергија

7333333

отворени поступак

1/2016

2/2016

2/2017

1.1.2

Канцеларијски материјал

2020833

поступак јавне набавке мале вредности

1/2016

2/2016

2/2017

1.1.3

Материјал и средства за одржавање хигијене

894166

поступак јавне набавке мале вредности

3/2016

4/2016

4/2017

1.1.4

Књиге за библиотеке, уџбеници и стручна
литература

1988636

поступак јавне набавке мале вредности

4/2016

5/2016

8/2016

1.1.5

Рачунарска опрема

1225218

поступак јавне набавке мале вредности

5/2016

6/2016

6/2016

1.1.6

Пића и сродни производи

625833

поступак јавне набавке мале вредности

2/2016

3/2016

3/2017

отворени поступак

2/2016

4/2016

4/2017

44,121,314

услуге
1.2.1

Услуга посредовања при куповини и плаћању
авионских, аутобуских, бродских и других карата и
при резервацији и плаћању хотелског смештаја у
земљи и иностранству

14098386

1.2.2

Услуга припреме за штампу и штампање

25263179

отворени поступак

5/2016

7/2016

7/2017

1.2.3

Услуга физичко-техничког обезбеђења зграде
Филозофског факултета

2333333

поступак јавне набавке мале вредности

9/2016

10/2016

10/2017

1.2.4

Услуга одржавања хигијене у згради Филозофског
факултета

1000000

поступак јавне набавке мале вредности

10/2016

11/2016

11/2017

1.2.5

Услуге кетеринга

1426416

поступак јавне набавке мале вредности

10/2016

11/2016

11/2017

20,096,666

радови
1.3.1

Извођење радова на замени прозора и ролетни на
згради Филозофског факултета

10000000

отворени поступак

9/2016

11/2016

9/2017

1.3.2

Извођење радова на санацији фискултурне сале

5833333

отворени поступак

9/2016

11/2016

9/2017

1.3.3

Извођење радова на адаптацији простора за клуб
студената

2583333

поступак јавне набавке мале вредности

9/2016

10/2016

4/2017

1.3.4

Извођење грађевинских радова на санацији дела
простора Филозофског факултета

1680000

поступак јавне набавке мале вредности

4/2016

5/2016

12/2016

Датум штампе: 07.07.2016

Апликација Управе за јавне набавке

Страна 1 од 2

Овлашћено лице:

Место и датум:
М.П.

Проф. др Војислав Јелић

Одговорно лице:
_______________________________
Проф. др Војислав Јелић

Датум штампе: 07.07.2016

Апликација Управе за јавне набавке

Страна 2 од 2

14.5. Извештај о извршењу плана набавки за први и други квартал 2016. године
...................................................................................................................................
14.6.

Извештај о извршењу плана набавки за трећи и четврти квартал
2016. године
...................................................................................................................................
14.7. План јавних набавки за 2017. годину
...................................................................................................................................

15. Подаци о државној помоћи
Универзитет у Београду-Филозофски факултет не пружа помоћ у смислу тачке 34.
Упутства за издраду и објављивање информатора о раду државних органа ( Службени
гласник РС бр.68/10).
Финансијским планом Факултета није предвиђена класификација 481 са које би се могла
додељивати средства другим лицима у смислу државне помоћи.

16. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и дугим примањима
Обрачун зарада за запослене Факултета врши се у складу са Уредбом и нормативима и
стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из
буџета (Службени гласник РС бр. 15/2002, 100/2004, 26/2005, 38/2007 и 110/2007),
Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама
(Службени гласник РС бр 44/2001, 15/2002...79/2009) и актима Факултета.

17. Подаци о средствима рада
Подаци о средствима рада на основу последњег пописа, са стањем на дан 31.12.2015.
године, приказани су табеларно.

18. Чување носача информација
Информације настале у раду и у вези са радом Факултета се чувају у папирној форми и
налазе се у архиви Факултета.
Начин примања, евидентирања и распоређивања аката за рад, класификацију и
архивирање, смештај, чување и одржавање, евидентирање у архивску књигу и
излучивање регистраторског материјала уређено је Правилником о канцеларијском и
архивском пословању (05/3-6 бр. 65/1 од 26.01.1996. године) и Решењем о
канцеларијском и архивском пословању (05/3-8 бр. 1/1 од 09.01.1997. године), а у
складу са Законом о културним добрима («Службени гласник РС», бр. 71/94, 52/11 и
99/11).
Рокови чувања носача информација у архиви Факултета утврђују се на основу Листе
категорија регистатурског материјала са роковима чувања, за коју постоји сагласност
Архива Србије.
На интернет презентацију објављују се информације које су настале у раду или у вези
са радом, активностима Факултета, а чија садржина има или би могла имати значај за
јавни интерес. Информације остају на интернет страници Факултета док траје њихова
примена или актуелност.
Рачунари на којима се налазе информације у електронској форми се чувају уз примену
одговарајућих мера заштите.
19. Врсте информација у поседу
Факултет поседује информације настале у раду или у вези са радом и које се односе на
активности у оквиру надлежности и законских обавеза Факултета, као и приликом
пружања услуга високог образовања.
20. Врсте информација којима Факултет омогућава приступ
Информације којима Факултет располаже, а које су настале у раду или у вези са радом,
Факултет ће саопштити тражиоцу информације, ставити на увид документ који садржи
тражену информацију или му издати копију документа, у складу са Законом о
слободном приступу информацијама од јавног значаја («Службени гласник РС», бр.
120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), осим када су се, према овом закону, према Закону о
заштити података о личности («Службени гласник РС», бр. 97/08, 104/09, 68/12 и
107/12) и Закону о тајности података («Службени гласник РС», бр. 104/09), стекли
услови за искључење или ограничење слободног приступа информацијама од јавног
значаја.
Приступ информацијама може бити ускраћен ако су информације објављене на веб
презентацији Факултета и то на основу члана 10. став 1. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја који прописује да «орган власти не мора тражиоцу
омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, ако се ради
о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на интернету».
Такође, приступ информацијама биће ускраћен ако се тражи приступ личним подацима
запослених и то на основу члана 14. наведеног закона који прописује: «орган власти
неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног
значаја ако би тиме повредио право на приватност, право на углед или које друго право
лица на које се тражена информација лично односи».

Факултет ће ускратити давање података који су пословна тајна, због чијег би
саопштења или давања на увид неовлашћеном лицу могле наступити штетне последице
по интерес и углед Факултета.
У обавештењу и у решењу о одбијању захтева тражиоцу информације биће
образложени разлози за евентуално ускраћивање приступа информацијама.
21. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама
21.1. Подношење захтева
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев)
Филозофског факултета, може да поднесе свако физичко или правно лице, у складу са
чланом 15. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја.
Захтев се подноси у писаној форми преко поште или предајом захтева на Писарници
Факултета.
Факултет је дужан да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева
тражиоца који се саопштава у записник, при чему се на такав захтев примењују рокови
као да је поднет писмено.
Захтев мора да садржи: назив и адресу Факултета, податке о тражиоцу информације
(име, презиме, адреса и евентуално други подаци за контакт), што прецизнији опис
информације која се тражи и начин достављања инфорамције. Захтев може да садржи и
друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.
Ако захтев не садржи наведене податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено
лице Факултета дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке
отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Уколико тражилац не
отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема
упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступити Факултет
ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.
У прилогу је дат образац за подношење захтева.
Факултет ће размотрити и захтев који није сачињен на том образцу.
21.2. Одлучивање по захтеву
У складу са чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја,
Факултет је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема
захтева тражиоца обавести:
- О поседовању информације
- Стави му на увид документ који садржи информацију
- Изда му или упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу
даном напуштања писарнице Факултета
Изузетно, ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од
значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту
здравља становништва и животне средине, Факултет ће поступити по захтеву
најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.
Ако Факултет није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од
дана пријема захтева поступи по истом, о томе ће у року од 7 дана од дана пријема
захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана

од дана пријема захтева, у коме ће поступити по поднетом захтеву тражиоца
информације од јавног значаја.
Факултет ће, заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид
документ који садржи тражену инфомацију, односно издати му копију тог документа,
саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на
увид, износ нужних трошкова израде копије документа.
Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним
просторијама Факултета. Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у
документ изврши у друго време од времена које му је одредио Факултет. Лицу које није
у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију,
омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца. Ако удовољи захтеву, Факултет неће
издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку.
Ако Факултет одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о
поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену
информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да без
одлагања, а најкасније у року од 15 дана од пријема захтева донесе решење о одбијању
захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на
правна средства која може изјавити против таквог решења.
Када Факултет не поседује документ који садржи тражену информацију,
проследиће захтев Поверенику и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се
поседу, по његовом знању, документ налази.
Тражилац информација од јавног значаја може изјавити жалбу Поверенику за
информације од јавног значаја, и то у складу са чланом 22. Закона о слободном
приступу информацијима од јавног значаја.
Накнада трошкова се, у складу са чланом 17. Закона за увид у документ који
садржи тражену инфорамцију, не наплаћује. Међутим, копија документа који садржи
тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних
трошкова израде те копије, а у случају упућивања, и трошкове упућивања.
Висина накнаде нужних трошкова које плаћа тражилац информације за израду
копије и упућивање копије документа на коме се налази информација од јавног значаја
утврђују се на основу Уредбе о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије
документа на којима се налазе информације од јавног значаја («Службени гласник РС»,
бр. 8/06).

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
БЕОГРАД
Чика Љубина 18-20
ЗАХТЕВ
за приступ информацији и од јавног значаја
На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја («Службени гласник РС», број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од
Факултета захтевам*1:
- обавештење да ли поседује тражену информацију;
- увид у документ који садржи тражену информацију;
- копију документа који садржи тражену информацију;
- достављање копије документа који садржи тражену информацију:**2
o поштом
o електронском поштом o факсом
o на други начин:***3
Овај захтев се односи на следеће информације:
__________________________________________________________________________
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који
олакшавају проналажење тражене информације)
У __________________
Дана___________ 20__ године

______________________________
Тражилац информације/ Име и презиме
_______________________________
адреса
_________________________
други подаци за контакт
________________
потпис

* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.
** У кућици означити начин достављања копиј е докумената.
*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтева.

