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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), и Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке број: 2308/1-1 од 10.11.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну 
набавку број: 2308/1-2 од 10.11.2016. године припремљена је 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе  
за потребе Филозофског факултета у Београду  

у поступку јавне набавке мале вредности број 9/2016 
 
САДРЖАЈ: 
 

I Позив за подношење понуде 
 

II Техничке карактеристике 
 

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

IV Упутство понуђачима како да сачине понуду  
 

V Образац понуде  
 

VI Модел уговора  
 

VII Изјава о трошковима припремања понуде 
 

 
VIII 
 

 
Изјава о независној понуди. 
 
 

IX Изјава о обавези достављања менице за повраћај авансног плаћања, за 
Партију 40 – Књиге страних издавача. 
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I 
 

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

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

уџбеника и стручне литературе за потребе Филозофског факултета у Београду.  
Назив и ознака из општег речника набавке: Штампане књиге - 22110000 – 4. 
Предмет јавне набавке је обликован по партијама, и то: 
Партија 1 – Друштвене науке 1;  
Партија 2 – Друштвене науке 2;  
Партија 3 – Друштвене науке 3;  
Партија 4 – Друштвене науке 4;  
Партија 5 – Друштвене науке 5;  
Партија 6 – Друштвене науке 6;  
Партија 7 – Друштвене науке 7;  
Партија 8 – Друштвене науке 8;  
Партија 9 – Друштвене науке 9;  
Партија 10 – Друштвене науке 10;  
Партија 11 – Друштвене науке 11;  
Партија 12 – Друштвене науке 12;  
Партија 13 – Друштвене науке 13;  
Партија 14 – Друштвене науке 14;  
Партија 15 – Друштвене науке 15;  
Партија 16 – Друштвене науке 16;  
Партија 17 – Друштвене науке 17;  
Партија 18 – Друштвене науке 18;  
Партија 19 – Друштвене науке 19;  
Партија 20 – Друштвене науке 20;  
Партија 21 – Друштвене науке 21;  
Партија 22 – Друштвене науке 22;  
Партија 23 – Друштвене науке 23;  
 

http://www.f.bg.ac.rs/
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Партија 24 – Друштвене науке 24;  
Партија 25 – Друштвене науке 25;  
Партија 26 – Друштвене науке 26;  
Партија 27 – Друштвене науке 27;  
Партија 28 – Друштвене науке 28;  
Партија 29 – Друштвене науке 29;  
Партија 30 – Друштвене науке 30;  
Партија 31 – Друштвене науке 31;  
Партија 32 – Друштвене науке 32;  
Партија 33 – Друштвене науке 33;  
Партија 34 – Друштвене науке 34;  
Партија 35 – Друштвене науке 35;  
Партија 36 – Друштвене науке 36;  
Партија 37 – Друштвене науке 37;  
Партија 38 – Друштвене науке 38;  
Партија 39 – Друштвене науке 39;  
Партија 40 – Књиге страних издавача;  
Партија 41 – Књиге хрватских издавача. 
 
4. Право на учешће  
Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава 

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

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

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

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

 Понуда ће се сматрати благовременом ако је примљена и оверена 
заводним печатом Наручиоца у року за подношење понуда, закључно са даном 
21.11.2016. године, до 12,00 часова. 

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

 
 



Страна 5 од 91 

 

Универзитет у Београду - Филозофски факултет 
    ЈНМВ број 9/2016, набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе 

 за потребе Филозофског факултета у Београду 
 

 

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

21.11.2016. године са почетком у 12,30  часова у Филозофском факултету, Београд, Чика 
Љубина 18-20, спрат I, сала за састанке.  

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

 
 8. Оквирни рок за доношење одлуке 
 Одлука о додели уговора биће донета у од 10 дана, од дана јавног отварања 

понуда. 
 
 9. Контакт  
Особа за контакт: Соња Мирковић, e – mail: nabavkе@f.bg.ac.rs. 

mailto:nabavk%d0%b5@f.bg.ac.rs
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II 
 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

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

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

овлашћеног лица Наручиоца (Партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 , 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 41).   

Рок испоруке је највише 100 дана од дана учињеног захтева од стране 
овлашћеног лица Наручиоца (Партија 40).  

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

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

испуњавати услове и захтеве прописане у обрасцу понуде конкурсне документације  
   

4. Грешке у квалитету 
Наручилац и Понуђач су дужни да изврше квалитативну и квантитативну 

примопредају добара. Приликом примопредаје, представник Наручиоца је дужан да 
испоручена добра на уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим 
недостацима одмах саопшти  
Понуђачу.  

Уколико се након примопредаје утврди да испоручена добра имају 
недостатке, у квалитету и/или квантитету Наручилац је дужан да упути рекламацију у 
писаном облику.  Понуђач је дужан да добра која имају недостатке замени другим 
исправним добрима, за Партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 , 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 41, у року од 5 дана, а за Партију 
40 у року од 60 дана од дана пријема рекламације  

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

Љиљана Авалић. 
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III 

 
 

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

ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

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

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона.   

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 
испуњавају заједно.  

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

 
У складу са чл. 77. став 4. Закон, испуњеност обавезних услова и додатних 

услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем 
одговарајућих доказа. 

1. Обавезни услови 
 

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

 
Услов да је понуђач поштовао прописе о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која 
је на снази у време подношења понуде. 

 

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

 
 

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

 
Напомена: 
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним 

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

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

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

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

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

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о 
јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
    
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач ________________________________________________ под 
кривичном и материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕ да испуњава све услове 
прописане чланом 75. и 76. Закона  о јавним набавкама за учешће у поступку  јавне 
набавке мале вредности број 9/2016. годину, чији је предмет  набавка књига за 
библиотеке, уџбеника и стручне литературе за потребе Филозофског факултета у 
Београду, и то: 

 
Обавезни услови 

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

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

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

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

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

 
 

  
Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
  

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

Изјава мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 
групе понуђача, чиме потврђује да испуњава обавезне услове наведене у тачкама 1) до 3) 
ове изјаве, а додатне услове  испуњавају заједно.  
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У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
   
 

И З Ј А В У 
 
 
Подизвођач _______________________________________________ под 

кривичном и материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕ да испуњава услове прописане 
чланом 75. и 76. Закона  о јавним набавкама за учешће у поступку  јавне набавке мале 
вредности број 9/2016, чији је предмет набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне 
литературе за потребе Филозофског факултета у Београду, и то: 

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

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

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

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

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

 
  Потпис овлашћеног лица 

подизвођача 
М.П.  

  

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

_____________________________________________________(навести назив и адресу 
понуђача), дајем следећу:  

     
 
 

И З Ј А В У 
 
  

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

 Потпис овлашћеног лица 
М.П.  

  

 
 
 
 
 

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

 
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

 
 

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

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

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

1. Изјава којом понуђач потврђује да испуњава услове из члана 75. и 76. 
Закона 

Изјава којом подизвођач потврђује да испуњава услове из члана 75. и 76. 
Закона  
2. Изјава о поштовању прописа о заштити на раду, запошљавању и  

условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања  делатности; 

3. Образац понуде; 
4. Модел уговора; 
5. Изјава о трошковима припремања понуде (Достављање ове изјаве није 
обавезно); 
6. Изјава о независној понуди.   
7. Изјава о обавези достављања менице за повраћај авансног плаћања,                            
за Партију 40 - Књиге страних издавача.  

 
Понуђач подноси понуду у запечаћеној или затвореној коверти или кутији, 

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

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

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

у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
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5. Понуда са подизвођачем 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у понуди 

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

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не 
може бити већи од 50%. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова, у 
складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

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

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

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

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

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

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

поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу.              
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

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

 У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који 
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено 
треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно 
чл. 81. Закона. 
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7. Цена мора бити исказана у динарима без ПДВ-а 
У цену испоруке су урачунати трошкови транспорта и остали зависни 

трошкови.  
Јединична цена мора бити фиксна и мора да садржи све основне елементе 

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

Понуђач је дужан да на рачуну наведе датум и број под којим је уговор 
заведен код Наручиоца. 

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

испоруци добара потписаног од стране овлашћених лица Наручиоца и Понуђача, у року од 10 
дана, по пријему фактуре, оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца. (Партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 , 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 
41).   

Понуђач је дужан да издаје више појединачних рачуна, односно фактура о 
извршеној испоруци књига, и то за сваку библиотеку/ кабинет за стране језике/ одељење/ 
стипендисту посебан рачун, односно фактуру. У рачуну треба бити наведена библиотека одељења/ 
кабинет за стране језике /одељење/стипендисту из спецификације наручиоца и само наслови књига 
који су испоручени тој библиотеци/кабинету за стране језике.  

Наручилац се обавезује да за Партију 40 – Књиге страних издавача, по пријему 
менице за повраћај авансног плаћања, уплати аванс у висини од 100% од укупно уговорене цене, 
са ПДВ-ом. 

Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими меницу за повраћај 
авансног плаћања (Партија 40). 

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

Партију 40 – Књиге страних издавача 
Понуђач је дужан да у понуди достави попуњену, потписану и оверену печатом 

понуђача Изјаву о обавези достављања менице за повраћај авансног плаћања. 
 

  9.2. Меница за повраћај авансног плаћања 
  Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да, у тренутку закључења уговора, за  
Партију 40 – Књиге страних издавача, достави Наручиоцу: 

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

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

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

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

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

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

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

понуђену цену, наручилац ће уговор доделити понуђачу који је понудио краћи рок испоруке. 
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену и исти рок испоруке 

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

Уколико се позвани понуђачи не одазову позиву Наручиоца и не присуствују 
жребу, Комисија ће поступак жреба спровети без присуства понуђача. 

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

науке 1; Партија 2 – Друштвене науке 2; Партија 3 – Друштвене науке 3; Партија 4 – Друштвене 
науке 4; Партија 5 – Друштвене науке 5; Партија 6 – Друштвене науке 6; Партија 7 – Друштвене 
науке 7; Партија 8 – Друштвене науке 8; Партија 9 – Друштвене науке 9; Партија 10 – Друштвене 
науке 10; Партија 11 – Друштвене науке 11; Партија 12 – Друштвене науке 12; Партија 13 – 
Друштвене науке 13; Партија 14 – Друштвене науке 14; Партија 15 – Друштвене науке 15; Партија 
16 – Друштвене науке 16; Партија 17 – Друштвене науке 17; Партија 18 – Друштвене науке 18; 
Партија 19 – Друштвене науке 19; Партија 20 – Друштвене науке 20; Партија 21 – Друштвене 
науке 21; Партија 22 – Друштвене науке 22; Партија 23 – Друштвене науке 23; Партија 24 – 
Друштвене науке; Партија 25 – Друштвене науке 25; Партија 26 – Друштвене науке; Партија 27 - 
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Друштвене науке; Партија 28 – Друштвене науке; Партија 29 – Друштвене науке 29; Партија 30 – 
Друштвене науке 30, Партија 31 –  Друштвене науке 31; Партија 32 –  Друштвене науке 31; 
Партија 33 –  Друштвене науке 33; Партија 34 –  Друштвене науке 34; Партија 35 –  Друштвене 
науке 35; Партија 36 –  Друштвене науке 36; Партија 37 –  Друштвене науке 37; Партија 38 –  
Друштвене науке 38; Партија 39 –  Друштвене науке 39; Партија 40 – Књиге страних издавача и 
Партија 41 – Књиге хрватских издавача. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
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Питања треба упутити путем поште на адресу: Универзитет у Београду - 
Филозофски факултет, Београд, Чика Љубина 18-20 или електронском поштом на адресу 
nabavkе@f.bg.ac.rs. 

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

чланом 20. Закона. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, 
понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда. 
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23. Захтев за заштиту права понуђача  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

којег је извршена уплата републичке административне таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
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1) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној 
уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата републичке административне таксе; 

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

3) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред 
поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају 
отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
24. Рок за достављање уговора 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је уговор додељен у 

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

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

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

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 

Понуда број ______________ од _________________ за јавну набавку мале 
вредности број 9/2016, чији је предмет набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне 
литературе за потребе Филозофског факултета у Београду. 
 
 
 1. Понуду подносим (заокружити): 

 а) Самостално     

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

  
ц) Са подизвођачем и то:  
____________________________________________ 
____________________________________________ 

 

 

2. Понуду подносим (заокружити): 
 

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

1) Партија 1 – Друштвене науке 1;  
2) Партија 2 – Друштвене науке 2;  
3) Партија 3 – Друштвене науке 3;  
4) Партија 4 – Друштвене науке 4;  
5) Партија 5 – Друштвене науке 5;  
6) Партија 6 – Друштвене науке 6;  
7) Партија 7 – Друштвене науке 7;  
8) Партија 8 – Друштвене науке 8;  
9) Партија 9 – Друштвене науке 9;  
10) Партија 10 – Друштвене науке 10;  
11) Партија 11 – Друштвене науке 11;  
12) Партија 12 – Друштвене науке 12;  
13) Партија 13 – Друштвене науке 13;  



Страна 22 од 91 

 

Универзитет у Београду - Филозофски факултет 
    ЈНМВ број 9/2016, набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе 

 за потребе Филозофског факултета у Београду 
 

 

14) Партија 14 – Друштвене науке 14;  
15) Партија 15 – Друштвене науке 15;  
16) Партија 16 – Друштвене науке 16;  
17) Партија 17 – Друштвене науке 17;  
18) Партија 18 – Друштвене науке 18;  
19) Партија 19 – Друштвене науке 19;  
20) Партија 20 – Друштвене науке 20;  
21) Партија 21 – Друштвене науке 21;  
22) Партија 22 – Друштвене науке 22;  
23) Партија 23 – Друштвене науке 23;  
24) Партија 24 – Друштвене науке 24;  
25) Партија 25 – Друштвене науке 25;  
26) Партија 26 – Друштвене науке 26;  
27) Партија 27 – Друштвене науке 27;  
28) Партија 28 – Друштвене науке 28;  
29) Партија 29 – Друштвене науке 29;  
30) Партија 30 – Друштвене науке 30;  
31) Партија 31 – Друштвене науке 31;  
32) Партија 32 – Друштвене науке 32;  
33) Партија 33 – Друштвене науке 33;  
34) Партија 34 – Друштвене науке 34;  
35) Партија 35 – Друштвене науке 35;  
36) Партија 36 – Друштвене науке 36;  
37) Партија 37 – Друштвене науке 37;  
38) Партија 38 – Друштвене науке 38;  
39) Партија 39 – Друштвене науке 38;  
40) Партија 40 – Књиге страних издавача;  
41) Партија 41 – Књиге хрватских издавача. 
  
3. Рок важења понуде је _______ дана (не краћи од 60 дана) од дана отварања понуда.  
                                         (уписати) 
 

  
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

М.П. - потпис - 
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
 

 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 
 
 
 

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

 
 

Назив подизвођача:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

Назив подизвођача:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач (не може бити 

већи од 50 %):  

 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 
  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

 М.П. - потпис - 
   

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

Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
   

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

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

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

добара потписаног од стране овлашћених лица Наручиоца и Понуђача, у року од 10 дана, по 
пријему фактуре, оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца. (Партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
13, 14, 15 , 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 41).   

Понуђач је дужан да издаје више појединачних рачуна, односно фактура о 
извршеној испоруци књига, и то за сваку библиотеку/ кабинет за стране језике/ одељење/ 
стипендисту посебан рачун, односно фактуру. У рачуну треба бити наведена библиотека одељења/ 
кабинет за стране језике /одељење/стипендисту из спецификације наручиоца и само наслови књига 
који су испоручени тој библиотеци/кабинету за стране језике. Понуђач је дужан да на рачуну 
наведе датум и број под којим је уговор заведен код Наручиоца. 

Наручилац се обавезује да за Партију 40 – Књиге страних издавача, по пријему 
менице за повраћај авансног плаћања, уплати аванс у висини од 100% од укупно уговорене цене, 
са ПДВ-ом. 

Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими меницу за повраћај 
авансног плаћања (Партија 40). 

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

учињеног захтева од стране овлашћеног лица Наручиоца (Партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 
15 , 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 41).   

             Рок испоруке је ______ дана (уписати број дана - највише 100 дана) од дана 
учињеног захтева од стране овлашћеног лица Наручиоца (Партијe 40).  

 
3. Приликом примопредаје, представник Наручиоца је дужан да испоручена добра 

на уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти 
Понуђачу. Уколико се након примопредаје утврди да испоручена добра имају недостатке, у 
квалитету и/или квантитету Наручилац је дужан да упути рекламацију у писаном облику. Понуђач 
је дужан да добра која имају недостатке замени другим исправним добрима. 

 Рок за отклањање недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара је 
5 дана, за Партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 , 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 41, а за Партију 40 је 60 дана од дана пријема рекламације. 

 
  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

 М.П. - потпис - 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 
 

ПАРТИЈА 1 – Друштвене науке 1    
 
 

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

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN 

Је
д

. 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединична 
цена, без 

ПДВ 

Укупно без 
ПДВ  
(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ 

1. Жељко В. Лазић, Увод у смрт 978-86-519-1898-1 ком 1   

2. 
Рудолф Арчибалд Рајс, Ратни 
дописи из Србије 1914-1918 

978-86-519-1603-1 ком 1 
  

3. 
Коста Николић, Једна изгубљена 

историја – Србија у 20. веку 
978-86-519-0640-7 ком 1 

  

4. Клаус Офе, Европа у замци 978-86-519-0585-1 ком 1   

5. 
Андреа Лоренцо Капусела, 
Изградња државе на Косову 

978-86-519-0871-5 ком 1 
  

6. 

Константин Владимирович 
Никифоров, Начертаније Илије 

Грашанина и спољашња 
политика Србије 

978-86-519-0789-3 ком 1 

  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ЕТНОЛОГИЈУ И АНТРОПОЛОГИЈУ 

7. 

Trajnost i promena: društvena 
istorija socijalističke i 

postsocijalističke svakodnevice u 
Jugoslaviji i Srbiji / Predrag J. 

Marković 

9788675496458 
 

ком 

1 

  

8. 

Pirotski kraj (Biblioteka Koreni: 
srpske zemlje, naselja, poreklo 
stanovništva, običaji; knj. 26) / 

priredio Borisav Čeliković 

9788651919551 

ком 

1 

  

9. 

Vlasina i Krajište (Biblioteka 
Koreni: srpske zemlje, naselja, 

poreklo stanovništva, običaji; knj. 
27) / priredio Borisav Čeliković 

9788651919841 

ком 

1 
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Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN 

Је
д

. 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединична 
цена, без 

ПДВ 

Укупно без 
ПДВ  
(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 

10. 

Pčinja (Biblioteka Koreni: srpske 
zemlje, naselja, poreklo 

stanovništva, običaji; knj. 28) / 
priredio Borisav Čeliković 

9788651919568 

ком 

1 

  

11. 

Crna Gora i Moravica (Biblioteka 
Koreni: srpske zemlje, naselja, 

poreklo stanovništva, običaji; knj. 
29) / priredio Borisav Čeliković 

9788651912088 

ком 

1 

  

12. 
Zadovoljstvo u tekstu, varijacije o 

pismu / Rolan Bart 
 

9788651907373 
ком 

1 
  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ФИЛОЗОФИЈУ 

13. 
Artur Šopenhauer, 

Kako biti uvek u pravu 
 

978-86-519-1932-2 

ком  
3 

  
 

14. Džon Lok, Pismo o toleranciji 
 

978-86-519-1927-8 

ком  
2 

  
 

15. Seren Kjerkegor, Ili-Ili 
 

978-86-519-1364-1 

ком  
2 

  
 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ 

  16. 

Модерно дете и детињство : 
модели фотографске 

репрезентације детета / Миланка 
Тодић 

978-86-519-1938-4 ком 1 

  

Пројекат 177013, ДМТ2 - књиге 

  17. 
Модерно дете и детињство, 

Миланка Тодић 
ISBN 978-86-519-

1938-4 
ком 

10   

  18. 
Искуство и сиромаштво, Валтер 

Бенјамин 
ISBN 978-86-519-

1504-1 
ком 

1   

  19. 
Црна, Историја једне боје, 

Мишел Пастуро 
ISBN 978-86-519-

0451-9 
ком 

1   

  20. 
Плава, Историја једне боје, 

Мишел Пастуро 
ISBN 978-86-519-

0793-0 
ком 

1   

  21. 
Зелена, Историја једне боје, 

Мишел Пастуро 
ISBN 978-86-519-

1895-0 
ком 

1   
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Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN 

Је
д

. 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединична 
цена, без 

ПДВ 

Укупно без 
ПДВ  
(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 

22. 
„Византија- Балкан- Европа: 
припадност и оностраност“- 

Бошко Бојовић, 2014. 

ISBN 
978-86-519-1681-9 

ком 
1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 

23. 
Imperije, Herfrid Minkler 

 

978-86-6081-027-6 
978-86-519-0389-5 

 
ком 1   

    24. Evropa u zamci, Ofe Klaus 978-86-519-0585-1 ком 1   

25. 
Kultura kafane u ogledalu štampe, 

Dragoljub B. Đorđević 
978-86-519-1991-9 ком 1   

УКУПНО: 
 

 
 
 
 
 

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

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

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN 
Јед. 
мер

е К
ол

и
ч

. 

Јединичн
а цена без 

ПДВ 

Укупно без 
ПДВ  
(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ 

1.  

Radina Vučetić, Monopol na istinu: 
partija, kultura i cenzura u Srbiji 
šezdesetih i sedamdesetih godina 
XX veka 

978-86-7102-518-8 ком 2       

2.  
Albert Hurani, Istorija arapskih 
naroda 

978-86-7102-540-9 ком   1   

3.  
Овидију Печикан, Историја 
Румуна 

978-86-7102-508-9   ком   1   

4.  
Мирослав Мајкл Ђорђевић, 
Деценија илузија 1-2 

978-86-7102-522-5 ком  1    

5.  
Јирген Кока, Историја 
капитализма 

978-86-7102-532-4 ком 1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ЕТНОЛОГИЈУ И АНТРОПОЛОГИЈУ 

6.  Istorija kapitalizma / Jirgen Koka 978-86-7102-532-4 ком  1     

7.  
Istorija arapskih naroda / Albert 
Hurani 

978-86-7102-540-9 ком   1   

8.  
Srbi 1903-1914 : istorija ideja / 
priredio Miloš Ković 

978-86-7102-499-0 ком   1   

  БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ 

9.  Tkač snova / Dauve Draizma 978-86-7102-526-3 ком. 1   

10.  Psihologija dobrote / Salman Ahtar 978-86-7102-527-0 ком. 1   

11.  

Granična ličnost i njena različita 
lica: šta su poremećaji ličnosti? / 
Mirjana Divac Jovanović i Dragan 
Švrakić 

978-86-7102-519-5 ком. 1   

ЛИДИЈА МЕРЕНИК, ПРOJEKAT 177013, ДМТ2 - КЊИГЕ 
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Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN 
Јед. 
мер

е К
ол

и
ч

. 

Јединичн
а цена без 

ПДВ 

Укупно без 
ПДВ  
(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 

12. 
„Цар или управитељ“- Тоња 
Кјусопулу, 2016 

ISBN  
978-86-7102-431-
0  

ком 1   

13. 
„Византија; историја и 
цивилизација“- Жан Клод Шене, 
Бернар Флизен, 2010 

ISBN  
978-86-7102-369-
6  

ком 1   

14. 
„Историја арапских народа“- 
Алберт Хурани, 2016  

ISBN:  
978-86-7102-540-9 

ком 1   

15. 
„Оксфордска историја ислама“- 
приредио Џон Л. Еспозито, 2016 

ISBN:  
978-86-7102-534-8 

ком 1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 

   16. Istorija kapitalizma, Jirgen Koka 
978-86-7102-532-4 

 
ком 2 

  

   17. 
Kulturna inteligencija, Dejvid S. 

Tomas, Ker Inkson 
978-86-7102-399-3 ком 2 

  

   18. Monopol na istinu,  Radina Vučetić 978-86-7102-518-8 ком 1   

   19. 
Mirjana Divac Jovanović, Dragan 
Švrakić: Granična ličnost i njena 

različita lica 
978-86-7102-519-5 ком 1 

  

   20. 
OKSFORDSKA ISTORIJA ISLAMA 

(2. izdanje) 
978-86-7102-534-8 ком 1 

  

   21. 
Kvalitativna istraživanja u 

psihologiji, Karla Vilih 
978-86-7102-516-4 

ком 
1 

  

   22. Istorija Arapskih naroda 978-86-7102-540-9 ком 1   

УКУПНО:  

 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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ПАРТИЈА 3 – Друштвене науке 3 
 
 

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

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN 

Је
д.

 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединичн
а цена без 

ПДВ 

Укупно без 
ПДВ  
(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ЕТНОЛОГИЈУ И АНТРОПОЛОГИЈУ 

1.  

Neverbalna komunikacija: 
antropološko-psihološki pristup / 
Žarko Trebješanin, Bojan Žikić. 1. 
izd. 

9788617190048 ком 3   

2.  
Teorije kulture: predavanja / Đuro 
Šušnjić. 1. izd 

9788617191489 ком 1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ 

3.  
Čovek kao animal symbolicum / 
Ivan Ivić 

978-86-17-19288-2 ком. 2   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ 

4.  
Светозар Радојчић : живот и дело 
/ Андреј Вујновић 

978-86-17-19172-4 ком 1   

5.  
Краљица Драга Обреновић / Ана 
Столић 

978-86-17-16133-8 ком 1   

6.  
Немачки ратни плакат у Србији : 
1941-1944. / Коста Николић 
 

978-86-17-18145-9 ком 1   

7.  
Београдске улице и тргови : 1872-
2006 / Милан Леко 

86-17-12858-5 ком 1   

8.  

Српска енциклопедија. Том 1. 
Књ. 1, А-Беобанка / [главни 
уредници Чедомир Попов, 
Драган Станић] 

978-86-7946-078-3 ком 1   

9.  

Српска енциклопедија. Том 1. 
Књ. 2, Београд-Буштрање / 
[главни уредници Чедомир 
Попов, Драган Станић] 

978-86-7946-097-4 ком 1   
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Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN 

Је
д

. 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединичн
а цена без 

ПДВ 

Укупно без 
ПДВ  
(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 

10.  
Српска енциклопедија. Том 2, В-
Вшетечка / [главни уредници 
Чедомир Попов, Драган Станић] 

978-86-7946-121-6 ком 1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 

11.  Sociologija ruralnog razvoja, 

priredio Sreten Vujović 

 
978-86-17-19103-8  
 

 
ком 

 
2 

  

УКУПНО:  

  
 
 

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

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

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN Је
д

. 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединична 
цена без 

ПДВ 

Укупно без 
ПДВ  
(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ФИЛОЗОФИЈУ 

1.  

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

 
978-86-7346-945-4 

 
ком 

 
2 

  

2.  
Fridrih Seling, Martin 
Hajdeger, Rasprave o 
slobodi  

 
978-86-6457-094-7 

 
ком 

 
1 

  

3.  
Aristotel, O nastajanju i 
nestajanju 

 
978-86-6457-087-9 

 
ком 

 
2 

  

УКУПНО:  

 
 

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

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

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN 

Је
д.

 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединична цена, 
 без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ 

1.  
Робер Мишамблед, Оргазам и 
Запад: историја ужитка од 16. 
века до данас 

978-86-6263-
117-6 

ком 1  

2.  
Предраг Вајагић, Банови 
Дунавске бановине 

978-86-6263-
143-5   

ком 1  

3.  

Михаило Поповић, Via 
Traiana: Трајанов пут у светлу 
путописне литературе у 
периоду од 14. до 16. века 

978-86-6263-
141-1   

ком 1  

4.  

Јуриј Лотман, Беседа о руској 
култури: свакодневица и 
традиција руског племства 18. 
– почетак 19. века 

978-86-6263-
142-8   

ком 1  

5.  Ноам Чомски, Ко влада светом 
978-86-6263-
134-3 

ком 1  

6.  

Светлана Томин, Наташа 
Половина, Очи срдачне: 
личности и идеје српског 
средњег века 

978-86-6263-
103-9 

ком 1  

7.  
Luna Feliks, Kratka istorija 
Argentinaca 

978-86-6263-
108-4 

ком 1  

8.  
Hans Beltung, Slika i kult 978-86-6263-

054-4 

ком 1  

9.  
Čedomir Popov: Život i istorija. 
Bibliografija 

978-86-6263-
083-4 

ком 1  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ФИЛОЗОФИЈУ 
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Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN 

Је
д

. 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединична цена, 
 без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

  
10. 

Stenli Rozen, 
 Hermeneutika kao politika 

 

978-86-6263-147-
3 

 
kom. 

 
1 

 

11. 
                       Imanuel Kant,   
                    Metafizika prirode  

 
978-86-6263-106-
0 

 
kom 

 
1 

 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ 

12. 
Центри српске културе XVIII 
века : Кијев - Будим - Венеција / 
Моника Фин 

978-86-6263-080-3 ком 1  

13. 
Katoličko barokno slikarstvo u 
Vojvodini / Dušan Škorić 

978-86-6263-092-6 ком 1  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ СОЦИОЛОГИЈУ 

14. 
Globalne nejednakosti, Branko 
Milanović 

978-86-6263-136-7 ком   1   

15. Džozef Stiglic EVRO 978-86-6263-138-1 kom  1    

16. 
Robert Dilts 
STRATEGIJE GENIJA 
FROJD, LEONARDO, TESLA 

978-86-86611-23-9 kom 1  

17. 
Radovan Pejanović 
GORŠTACI I VOJVODINA 

978-86-6263-032-2 kom 1  

18. 

Mihailo St. Popović 
MARA BRANKOVIĆ 
Žena između hrišćanskog i islamskog 
kulturnog kruga u 15. veku 

978-86-6263-059-9 kom 1  

УКУПНО: 
 

                                                                                                                                        
 
 

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

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

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN 

Је
д.

 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединична цена 
без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА  ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ 

1. 
Ekspresionizam u srpskoj 
arhitekturi / Đorđe Alfirević 

978-86-6389-037-4 ком 1  

      2. 

U srpsko-vizantijskom 
kaleidoskopu: arhitektura, 
nacionalizam i imperijalna 
imaginacija 1878-1941 / 
Aleksandar Ignjatović 

978-86-6389-038-1 ком 1  

      3. 
Savremena umetnost i savremenost 
: zbirka eseja / Teri Smit 

978-86-6389-007-7 ком    1   

      4. 
Deset knjiga o arhitekturi = De 
architectura libri decem / Vitruvije 

978-86-6389-014-5 ком    1   

      5. 
Bauhaus : ex-Yu recepcija 
Bauhausa / priredio Miško 
Šuvaković 

978-86-6389-009-1 ком    1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 

6. 
Istorija moderne umetnosti: 
slikarstvo, skulptura, arhitektura, 
fotografija, H. H. Arnason 

978-86-83305-41-4 ком 1  

7. 
ISTORIJA umetnosti u Srbiji XX 
vek. Tom 1, Radikalne umetničke 
prakse 

978-86-83305-52-0 ком 1  

УКУПНО: 
 

 
 

 
 

 ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

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

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

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN Је
д

. 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединична цена, 
без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ 

1. 
Manuel Fernandez Alvarez, Filip 

II 
978-86-531-
0171-8     

ком 1 
 

      2. 
Manuel Fernandez Alvarez, 
Karlos V 

978-86-531-0122 
ком 1 

 

      3. 
Dokumenti o protunarodnom 
radu i zločinima jednog dijela 
katoličkog klera 

978-86-531-
0150-3 ком 1 

 

 4. 
Auguste Boppe, Za srpskom 
vladom od Niša do Krfa 

   978-86-531-
0069-8   

ком 1 
 

5. 
Александар Младеновић, 
Повеље кнеза Лазара 

978-86-7558-
111-6 

ком 1 
 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА Социологију 

6. 
Renesansni čovek: Italija XV 
veka - mitovi i stvarnost/Mihael 
Nurdberg 

978-86-7558-
936-5 ком. 1 

  

УКУПНО: 
 

 
 

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

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

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN 

Је
д

. 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединична цена 
без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ФИЛОЗОФИЈУ 

1. 
Kristof Dreser, Logika u 

svakodnevnom životu 
 
978-86-521-1933-2 

 
ком 

 
1 

 

 
 

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

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

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN Је
д

. 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединична 
цена без ПДВ 

Укупно, 
 без ПДВ  

(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ФИЛОЗОФИЈУ 

1. 
 

Zil Delez,  
Kantova kriticka filozofija 

 
978-86-86525-69-
7 

 
ком 

 
1 

  

2. 
Hh     Hana Arent, Conditio 

humana 

 

978-86-86525-76-
5 

 
ком 

 
1 

  

БИБЛИОТЕКА  ОДЕЉЕЊА  ЗА  КЛАСИЧНЕ  НАУКЕ 

3. 
Pisma Atiku III; Marko Tulije 
Ciceron 

978-86-86525-75-8 ком
. 

 5     

УКУПНО:  

 
 
 

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

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

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN 

Је
д

. 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединична цена 
без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ  

1.  
Арон Гуревич, Појединац и 
друштво на средњовековном 
Западу 

978-86-7543-
313-2   

ком. 1  

2.  
Гргур Турски, Историја 
Франака  

978-86-7543-
317-0 

ком. 1  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ 

3. 
Уметност и хуманизам у 
Фиренци у доба Лоренца 
Величанственог / Андре Шастел 

978-86-7543-303-3 ком. 1  

Данијел Радовић 

4. 

Жан Делимо, Грех и страх: 
стварање осећања кривице на 
Западу од XIV do XVIII  veka. I-
II. , Сремски Карловци; Нови 
Сад: 2013 

978-86-7543-262-3 

ком. 1 

 
 

5. 

Емануел Ле Роа Ладири, 
Монтају, окситанско село од 
1294. До 1324, Сремски 
Карловци; Нови Сад: 1991 

 86-7543-023-X. 

ком. 1 

 

УКУПНО:  

 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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ПАРТИЈА 11 – Друштвене науке 11 
 

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

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN 

Је
д.

 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединична цена, 
 без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА  ОДЕЉЕЊА  ЗА  КЛАСИЧНЕ  НАУКЕ 

1. Свети Фотије Велики; том I 978-86-909225-6-7 ком.    1    

 
 
 
 

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

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

Ред. 
Бр. 

Наслов и аутор               ISBN 

Је
д

. 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединична 
цена без 

ПДВ 

Укупно без 
ПДВ  
(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ 

1. 
Verbalna serija Bore Stevanovića – 

priručnik / Borislav Stevanović 
978-86-83237-80-7 ком. 2 

  

2. 
Teorijske osnove medijacije / 
Tamara Džamonja Ignjatović, 

Nevenka Žegarac 

978-86-83797-72-1 
 

ком. 1 
  

3. 

Delotvorni programi tretmana za 
decu i adolescente sa problemima i 

poremećajima ponašanja  
/ Đurađ Stakić 

978-86-89377-21-7 ком. 1 

  

УКУПНО:  

 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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ПАРТИЈА 13 – Друштвене науке 13 
 

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

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN 

Је
д

. 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединична цена 
без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ 

1. 
Psihologija sreće i dobrog života /  
Dubravka Miljković, Majda Rijavec 

978-86-86653-33-8 ком. 1  

2. 
Muzika i mozak / Danijel Levitin 978-86-86653-66-6 ком. 1  

3. 
Psihologija za muzicare / Leman, 

Sloboda, Vudi 

978-86-86653-73-4 ком. 1  

УКУПНО: 
 

 
 

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

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

 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис – 

 
  ______________________ 

 

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN Је
д

. 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединична цена 
без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ  

1. 
Džefri Viks, Protiv prirode: 
ogledi o društvenom 
konstruisanju identiteta 

978-86-6435-011-2 ком. 1  

2. Rolf Hosfeld, Karl Marks 978-86-85941-85-6 ком. 1  

3. 
Uger Gislen de Buzbek, Pisma 
iz Turske 

978-86-85941-82-5 ком. 1  

4. 
Bronislav Geremek, Istorija 
siromaštva: beda i milosrđe u 
Evropi 

978-86-6435-007-5 
(broš.) 

ком. 1  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ФИЛОЗОФИЈУ 

5. 
Pjer Ado,  

Pohvala antickoj filozofiji 
 
978-86-6435-037-2 

 
kоm 

 
1 

 

6. Mišel Fuko, Volja za znanjem 
 
978-86-6435-023-5 

 
kom 

 
1 

 

7. L. Svensen, Šta je filozofija 978-86-85941-53-5 kom 1  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА Социологију  

8. 
 

Protiv prirode: ogledi o 
društvenom konstruisanju 
identiteta/Džefri Viks 

978-86-6435-011-2 ком. 1  

УКУПНО: 
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ПАРТИЈА 15 – Друштвене науке 15 
 
 

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

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN 

Је
д

. 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединична 
цена, без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 

1. 
Primenjena analiza podataka, 

Jasna Soldić-Aleksić 
978-86-403-1440-4 ком 1  

2. 
Praktikum iz primenjene analize 

podataka, Jasna Soldić-Aleksić 

978-86-403-1329-2 ком 1  

3. 
 

Privredni razvoj sa ljudskim likom, 
Biljana Jovanović Gavrilović 

978-86-403-1331-5 kom 1  

4. 
Kvantitativne tehnike u istraživanju 

tržišta, Jasna Soldić-Aleksić, 
Biljana Hroneos Krasavac 

978-86-403-0967-7 kom 1 
 

5. 
 

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

 

978-86-403-1019-2 
 

kom 
1 
 

 

УКУПНО:  

 
 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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ПАРТИЈА 16 – Друштвене науке 16   
 

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

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN 

Је
д.

 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединична цена 
без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ  

1. 
Džon Rel, Kajzer Vilhelm II 978-86-6309-

084-2   
ком. 1  

2. 

Savo Skoko, Milan Grahovac, 
Zločini Nezavisne Države 
Hrvatske i nemačkog okupatora 
u Hercegovini 1941-1945, knj. 1 

978-86-7363-
657-3 

ком. 1  

3. 

Savo Skoko, Milan Grahovac, 
Zločini Nezavisne Države 
Hrvatske i nemačkog okupatora 
u Hercegovini 1941-1945, knj. 2   

978-87-6309-
000-2 

ком. 1  

УКУПНО: 
 

 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна 48 од 91 

 

                 _________________________________________________________ 
Универзитет у Београду - Филозофски факултет 

   Јавна набавка мале вредности број 9/2016, 

 набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе  
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ПАРТИЈА 17 – Друштвене науке 17   
 

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

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN 

Је
д.

 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединична цена, 
 без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ  

1. 
Жан Пол Блед, Франц 
Фердинанд 

978-86-6157-
037-7   

ком. 1  

 
 
 

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

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

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN Је
д

. 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединична 
цена, без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 

1. 
 

Maks Veber/Karl Jaspers 978-86-6047-184-2 ком. 1  
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ПАРТИЈА 19 – Друштвене науке  19 
 

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

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN Је
д

. 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединична 
цена, без ПДВ 

Укупно, 
 без ПДВ  

(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Demontaža kulture, 
Slobodan Antonić 

978-86-6343-073-0 ком 2   

2. 
Iluzija Evropske Unije, 

Miša Đurković 
978-86-6343-052-5  

 
ком 1  

 

УКУПНО:  

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

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

 
 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
   

 
 
 

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN 

Је
д.

 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединична 
цена без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ  

1. 

Porodična prepiska kneza Miloša 
Obrenovića iz Arhivske zbirke 
Joce Vujića u Univerzitetskoj 
biblioteci "Svetozar Marković", 
priredila Tatjana Brzulović 
Stanisavljević 

978-86-7301-
078-6 

ком. 1  
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ПАРТИЈА 21– Друштвене науке 21  
 

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

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN Је
д

. 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединична цена 
без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ  

1. 
Милован Ђилас, Писма из 
затвора 

978-86-89613-
47-6 

ком. 1  

 
 
 

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

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

 
 

 

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN 

Је
д

. 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединична цена 
без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ 

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

ком 1  

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

978-86-515-1045-1 ком 1  

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

978-86-515-1056-7 ком  1     

 4. 
Милан Живановић, Пуковник 
Апис 

   978-86-515-
0919-6   

ком   1    

5. 

Јовановић Пижон, Јован М., 
Дневник:(1896-1920), приредили 
Радош Љушић и Миладин 
Милошевић 

 978-86-515-0996-
7 

ком 1  

6. 

Ћоровић, Владимир, Црна књига 
: патње Срба Босне и 
Херцеговине за време Светског 
рата 1914-1918 

978-86-515-1022-2 ком 1  

7. 

Тинховен, Аријус ван, Са Србима 
у Србији и Албанији : 1914-1916 : 
ратни дневник једног хирурга : са 
84 фотографије и једном картом 

978-86-515-1040-6 ком 1  

Центар за међународну сарадњу и односе с јавношћу 

8. 
Иван Клајн , Милан Шипка, 
Велики речник страних речи и 
израза 6. издање 

978-86-515-0717-8 ком 1  

http://www.prometej.rs/Izdavacka-kuca-Prometej/873/Ivan-Klajn.shtml
http://www.prometej.rs/Izdavacka-kuca-Prometej/872/Milan-Sipka.shtml
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за потребе Филозофског факултета у Београду 

 
 

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN 

Је
д

. 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединична цена 
без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 

9. 
Црна књига : цензура у Србији 
1945-2015,  Марко Лопушина 

978-86-815-0995-0 Ком. 1  

Данијел Радовић 

10. 

Јован М. Јовановић Пижон, 

Дневник (1896-1920), приредили 

Радош Љушић и Миладин 

Милошевић, Нови Сад, Прометеј, 

Београд, Радио телевизија 

Србије, 2015. 

978-86-515-0996-7 Ком. 1  

УКУПНО: 
 

                                                                                                                                        
 
 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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ПАРТИЈА 23 – Друштвене науке 23  
 

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

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN 

Је
д.

 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединичн
а цена без 

ПДВ 

Укупно без 
ПДВ  
(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ  

1. 
Сузана Рајић, Александар 
Обреновић: владар на прелазу 
векова, сукобљени светови 

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

ком. 2   

2. 
Радош Љушић, Српска 
државност 19. века 

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

ком. 2   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ 

3.  
Српско сликарство : 1900-1950 / 
Лазар Трифуновић 

978-86-379-1248-4 ком. 1   

БИБЛИОТЕКА  ОДЕЉЕЊА  ЗА  КЛАСИЧНЕ  НАУКЕ 

4. 
О неговању душевног мира и 
задовољства; ПЛУТАРХ 

978-86-379-1314-6 ком. 1   3   

5. Царска повест 978-86-379-1095-4 ком. 1   2   

УКУПНО: 
 

 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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ПАРТИЈА 24 – Друштвене науке 24  
 

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

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN 

Је
д.

 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединична 
цена без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

Центар за међународну сарадњу и односе с јавношћу 
 

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

978-86-7946-004-2 ком. 1  

2. 

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

978-86-7946-105-6 ком. 1  

УКУПНО: 
 

 
 
 

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

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

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN 

Је
д

. 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединичн
а цена без 

ПДВ 

Укупно без 
ПДВ  
(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ  

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

978-86-85957-
74-1 

ком. 2   

2. 
Радивој Радић, Клио се стиди 978-86-85957-

85-7 
ком 1   

ЛИДИЈА МЕРЕНИК, ПРOJEKAT 177013, ДМТ2 - КЊИГЕ 

3. 
„Вук Бранковић: славни и 
велможни господин“- М. Шуица, 
Београд, Еволута, 2014. 

ISBN:  
978-86-85957-57-4 

ком 1   

      4. 
„Живети у средњем веку“- В. 
Јелић, Р. Радић, Београд, 
Еволута, 2015   

ISBN:  
978-86-85957-70-3 

ком 1   

Данијел Радовић 

5. 
Србија и Стара Србија (1839-
1868), наслеђе на југу, Београд, 
Јагодић Милош, Еволута, 2016 

978-86-85957-74-1 ком 1   
 

6. 

Пауновић Јелена, Филип 
Христић: државник, дипломата и 
први српски англофил 1819-1905, 
Београд, Еволута, 2015 

978-86-85957-72-7  1   

УКУПНО:  

 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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ПАРТИЈА 26 – Друштвене науке 26  
 

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

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN 

Је
д

. 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединична 
цена, без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ  

1. 
Радош Љушић, Хроника 
подгорског села Исток. Део 2, 
Време суровости 

978-86-88341-
17-2 
 

ком. 1  

 
 

 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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ПАРТИЈА 27 – Друштвене науке 27   
 

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

 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
   

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN 

Је
д.

 
М

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединична 
цена без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ  

1. 
Павле Миленковић, Школа 
Анала: између историографије 
и социологије 

978-86-6391-049-
2 
 

ком. 1  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 

2. 
Ogledi o regionalnom identitetu, D. 
Ristić 

978-86-6391-037-9 ком 1  

3. 
 

Deus vult: o hrišćanskim 
vrednostima, Iztok Simoniti 

978-86-6391-036-2 ком 1  

4. 
 

Škola anala: između istoriografije i 
sociologije,  Pavle Milenković 

978-86-6391-049-2 ком. 1  

5. 
Medijska konstrukcija Zapadnog 
Balkana, Predrag Svilar 

978-86-86689-61-0 ком. 1  

6. 
Ljubav sveta, ljubav profana, Lisjen 
Fevr 

978-86-6391-006-5 ком. 1  

7. 
Kratka istorija neoliberalizma, Dejvid 
Harvi 

978-86-86689-77-1 ком. 1  

8. 
Problem društvene stvarnosti, Alfred 
Šic 

978-86-86689-65-8 ком. 1  

9. 
Antropologija građanstva ,Jelena 
Vasiljević  
 

978-86-6391-034-8  
 

ком. 1  

10. 
Оgledi iz geoepistemologije, Dušan 
Marinković i Dušan Ristić 

978-86-6391-040-9  
 

ком. 
1  

11. 
Selo u sociološkom ogledalu, Srđan 
Šljukić, Dejan Janković 

978-86-6391-027-0  
 

ком. 
1  

УКУПНО:  



Страна 60 од 91 

 

                 _________________________________________________________ 
Универзитет у Београду - Филозофски факултет 

   Јавна набавка мале вредности број 9/2016, 

 набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе  
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ПАРТИЈА 28 – Друштвене науке 28 
     

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

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN 

Је
д

. 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединична 
цена без 

ПДВ 

Укупно без 
ПДВ  
(5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ 

1. 
Томас Мајсен, Историја 
Швајцарске 

978-86-6081-
156-3   

ком 1   

2. 

Драгољуб Р. Живојиновић, У 
потрази за Империјом: 
Италија и Балкан почетком 20. 
века 

978-86-6081-
123-5 

ком 1   

3. 
Драгољуб Р. Живојиновић, 
Ватикан у балканском вртлогу 

978-86-6081-
103-7 

ком 1   

4. 

Драгољуб Р. Живојиновић, 
Надмени савезник и 
занемарено српство 

978-86-6081-
073-3 

ком 1   

5. 
Драгољуб Р. Живојиновић, У 
потрази за заштитником 

978-86-6081-
050-4 

ком 1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ФИЛОЗОФИЈУ 

6. 
Dejvid Hjum, 

 Istraživanje moralnih načela 

 
978-86-6081-
206-5 

 
kom 

 
2 

  
 

7. 
Slobodan Divjak,  

         Recnik osnovnih termina fil.politike 

 
978-86-6081-
234-8 

 
kom 

 
1 

  
 

УКУПНО:  

 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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ПАРТИЈА 29 – Друштвене науке 29 
 

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

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN 

Је
д

. 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединична цена 
без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ  

1. 

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

978-86-7295-
028-1 (картон) 

ком. 1  

 
 

 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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ПАРТИЈА 30 – Друштвене науке 30 
 

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

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN 

Је
д

. 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединична 
цена без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ  

1. 
Dragan Markovina, 

Jugoslavenstvo poslije svega 
978-86-84149-
91-8 (broš.) 

ком. 1  

 
 

 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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ПАРТИЈА 31 – Друштвене науке 31 
 

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

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN 

Је
д.

 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединична цена 
без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ЕТНОЛОГИЈУ И 
АНТРОПОЛОГИЈУ____________________________ 

1. 
Smrt na Kosovu polju: istorija 
kosovskog mita / Ivan Čolović 

9788675621324 ком 1  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ 

2. Elementi semiologije / Rolan Bart 978-86-7562-127-0 ком. 1  

3. 
Sećanje u kamenu - okamenjeno 
sećanje? / Hajke Karge  

978-86-7562-116-4 ком. 1  

4. Grad kao tekst / Srđan Radović 978-86-7562-117-1 ком. 1  

5. 
Duga senka prošlosti. Kultura 
sećanja i politika povesti / Alaida 
Asman 

978-86-7562-099-0 ком 1  

6. 
Etnicitet i nacionalizam / Tomas 
Hilan Eriksen 

86-7562-037-3 ком 1  

7. 
Izmišljanje tradicije / Erik 
Hobsbom, Terens Rejndžer (ur.) 

978-86-7562-012-8 ком 1  

8. 
Dizanje prošlosti u vazduh : ogledi 
o Balkanu i Istočnoj Evropi / Marija 
Todorova 

978-86-7562-088-4 ком 1  

УКУПНО:  

 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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ПАРТИЈА 32 –  Друштвене науке 32 
 

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

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор 
              
ISBN Је

д
. 

м
ер

е 

К
ол

и
ч

. 

Јединична 
цена без ПДВ 

Укупна цена, 
без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ  

1. 
Kos-Goldštajnov test, 

manipulativni deo, kockica 
/ ком 80   

  

 
 

 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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ПАРТИЈА 33  – Друштвене науке 33 
 

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

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN 

Је
д

. 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. Јединична цена 
без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПЕДАГОГИЈУ И АНДРАГОГИЈУ  

1. 
Fluser, Viljem: Komunikologija, 
Fakultet za medije i komunikacije, 
2015. 

978-8687107359 Kom. 1  

2. 
Blagojević, Jelisaveta, Čekić, 
Jovan(prir.): Moć/Mediji, Fakultet 
za medije i komunikacije, 2012 

978-8687107090 Kom. 1  

3. 
Bake, Diter: Medijska pedagogija, 
fakultet za medije i komunikacije, 
2013. 

978-8687107205 Kom. 1  

4. 
Jeknić, Oleg: Teorija interfejsa, 
Fakultet za medije i komunikacije, 
2014. 

978-8687107151 Kom. 1  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА Социологију   

5. 
Istraživanje o modusima života: 
jedna antropologija Modernih 
/Bruno Latur 

978-86-87107-45-8 ком. 1  

6. 
Postmoderne geografije: 
reafirmacija prostora u kritičkoj 
socijalnoj teoriji/Edvard Sodža 

978-86-87107-
10-6 

ком. 1  

УКУПНО: 
 

 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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ПАРТИЈА  34 – Друштвене науке 34 
 
 

 Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена. 
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БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПЕДАГОГИЈУ И АНДРАГОГИЈУ 

1. 
Bralić, Željko: Obrazovanje odraslih 

u pokušaju, 
978-8680144030 

ком. 1  
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 М.П. - потпис - 
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ПАРТИЈА 35 – Друштвене науке 35 
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена. 
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БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПЕДАГОГИЈУ И АНДРАГОГИЈУ 

1. 
Dej, Luis Alvin:Etika u medijima: 

primeri I kontroverze, 
978-8682827360 
 

ком. 1  
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ПАРТИЈА  36 – Друштвене науке 36 
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
одбијена. 
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БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПЕДАГОГИЈУ И АНДРАГОГИЈУ 

1. 

Jelić, Aleksandra, Nikolić-Maksić, 
Tamara(prir.): Jeste li za igru? 

Pozorište za život ili priručnik za 
rukovođenje dramskim procesom, 

ApsArt- 

978-8691822514 

ком
. 

1  
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ПАРТИЈА 37 – Друштвене науке 37 
 

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

1. 
 Стaње у зaтворимa,  
Џон Хaуaрд 

978-86-7630-602-2 ком 1  

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

УКУПНО:  
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ПАРТИЈА 38 – Друштвене науке 38 
 

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

1. 
 

Gradovi kulture/Debora 
Stivenson 

978-86-6053-172-0 ком. 1  

 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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ПАРТИЈА 39 – Друштвене науке 39 
 

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

1. 
 

Нови крајеви Србије (1912-1915), 
Београд, Филозофски факултет 
Београд, 2013, Јагодић Милош 

978-86-88803-17-5 ком. 1  

 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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ПАРТИЈА 39 – КЊИГЕ СТРАНИХ ИЗДАВАЧА    
 
 
 

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN 
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д

. 
м

ер
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и
ч

. 
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1 2 3 4 5 6 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ  

1.  

Attalid Asia Minor: Money, 
International Relations, and the 
State, edited by Peter Thoneman, 
Oxford, Oxford University 
Press, 2013 

9780199656110    ком. 1  

2.  

Wendt, Heidi, At the Temple 
Gates: The religion of Freelance 
Experts in the Roman Empire, 
Oxford, Oxford University 
Press, 2016 

9780190267148 ком. 1  

3.  

Supplementum Epigraphicum 
Graecum, Volume LX (2010), 
Brill, Leiden, 2014 Projekat   
prof. M. Ricl (177005) 
 

ISSN 0920-8399  
(ISBN: 
9789004274044) 

ком. 1  

4.  

Supplementum Epigraphicum 
Graecum, Volume  LXI (2011), 
Brill, Leiden, 2015 Projekat   
prof. M. Ricl (177005) 
 

ISSN 0920-8399  
(ISBN: 
9789004292871)    

ком. 1  

5.  

D. Dana, Onomasticon 
Thracicum (OnomThrac): 
Répertoire des noms indigènes 
de Thrace, Macédone orientale, 
Mésies, Dacie et Bythynie, 
Fondation de la Recherche 
Scientifique, Institut de 
Recherches Historiques, Athènes 
2014.  Projekat   prof. M. Ricl 
(177005) 
 

ISBN-13: 
9789609538244 / 
978-960-9538-
24-4, ISBN-03: 
960953824X / 
960-9538-24-X     

ком. 1  
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6.  

E. Carney, D. Ogden (eds.), 
Philip II and Alexander the 

Great: Father and Son, Lives 
and Afterlives, Oxford 
University Press, Oxford, 2010 
Projekat   prof. M. Ricl (177005) 
 

9780199738151 ком. 1  

7.  

A. Zuiderhoek, The Ancient 
City, Cambridge University 
Press, Cambridge 
2016. Projekat   prof. M. Ricl 
(177005) 
 

9780521166010 ком. 1  

8.  

Thonemann, P., The Hellenistic 
World, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2016 Projekat   
prof. M. Ricl (177005) 
 

9781107451759 ком. 1  

9.  

Herodotus: Histories Book V 
(ed. S. Hornblower), Cambridge 
University Press, Cambridge, 
2014 Projekat   prof. M. Ricl 
(177005) 
 

9780521703406 ком. 1  

10.  

Elspeth R. M. Dusinberre, 
Empire, Authority, and 
Autonomy in Achaemenid 
Anatolia, Cambridge Univesity 
Press, 2015 Projekat   prof. M. 
Ricl (177005) 
 

9781107577152 ком. 1  
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11.  

Roelof van den Broek, Gnostic 
Religion in Antiquity, 
Cambridge Univesity Press, 
2015 Projekat   prof. M. Ricl 
(177005) 
 

9781107514799 ком. 1  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ЕТНОЛОГИЈУ И АНТРОПОЛОГИЈУ 

12.  

Chinese Religiosities : 
Afflictions of Modernity and 
State Formation / Mayfair Mei-
hui Yang (ed.), University of 
California Press 

9780520098640 ком. 1  

13.  

Taijiquan and the searrch for the 
little old Chinese man : 
understanding identity through 
material arts / Adam D. Frenk 

9781349530526 ком. 1  

14.  
TV Socialism / Aniko Imre, 
Duke University Press, 2016 

9780822360995 ком. 1  

15.  

The mushroom and the end of 
the world : on the possibility of 
life in capitalist ruins / Anna 
Lowenhaupt Tsing, Princeton 
University Press, 2015  

9780691162751 ком. 1  

16.  
Sevdah / Damir Imamović, 
Zenica: Vrijeme, 2016 

9789958180828 ком. 1  

17.  

Sevdalinka : alhemija duše / 
Esad Bajtal, Sarajevo: Rabic, 
2012 

9789958330506 ком. 1  

18.  

Historija muzike u Bosni i 
Hercegovini / Ivan Čavlović. 
Sarajevo: Muzička akademija; 
Institut za muzikologiju, 2011. 
 

9789958689055 ком. 1  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА Психологију 
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19.  
The Oxford Handbook of Cognitive 
Neuroscience, Vol. 1 /  Kevin N. 
Ochsner, Stephen M. Kosslyn 

978-0199988693 ком. 1  

20.  
The Legacy of Positivism / Michael 
Singer 

978-1403994028 ком. 1  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ФИЛОЗОФИЈУ 

21.  

Jardine, N. The Scenes of 
Inquiry: On the reality of 
questions in the science 
(Paperback) 

 
ISBN-13: 978-0198250395  
 
ISBN-10: 0198250398 

 

 
ком 

 
1 

 
 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПЕДАГОГИЈУ И АНДРАГОГИЈУ 

22. 
Page-Tickell, 
Rebecca:Learning and 
development 

-13 978074946988 -10 
0749469889 

 
ком 1  

23. 

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

978-1433123658 ком 1  

24. 
Plank, Emily: Discovering 
the culture of childhood, 
Readleaf press, 2016. 

-10 1605544620 
-13 9781605544625 

ком 1  

25. 

Hoare, Carol(ed.): 
Handbook of adult 
development and learning, 
Oxford University Press, 
2006 

-10 019517190X 
-13 9780195171907 

ком 1  

26. 

Mezirow, Jack, Taylor, 
Edward W.(ed.): 
Transformative learning in 
practice:insights from 
community, workplace, and 
higher education, Jossey-
Bass, 2009. 

 
9780470257906 

ком 1  
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27. 

Pacini-Ketchabaw, V.: Re-
situating Canadian early 
childhood education, Peter 
Lang,2013. 

-10 1433118343 
-13 9781433118340 

ком 1  

28. 

Walcheski, Michael, 
Reinke, Jennifer(ed.): 
Family life education: the 
practice of family science, 
National council on family 
relations, 2015. 

978-0916174751 ком 1  

29. 

Criukshank, Margaret: 
Learning to be old: gender, 
culture, and aiging, 
Rowman&Littlefield, 2013. 

978-1442213654 ком. 1  

30. 

Rossman,J.R.,Schlatter, 
Elwood: Recreation 
programming: designing 
leisure experiences, 
Segamore, 2008. 

-13 9781571675736 
-10 1571675736 

ком 1  

31. 
Best, S.: Leisure studies: 
themes and perspectives, 
SAGE, 2010. 

978-81412903868 ком. 1  

32. 

McLean, Daniel, Hurd, 
Amy: Kraus’ recreation and 
leisure in modern society, 
2012 

-13 9780763781590 
-10 0763781592 

ком 1  

33. 

Sarder, Ziauddin: 
Introducting media studies: 
a graphic guide paperback, 
Tusitala, 2010. 

-13 9781840461145 
-10 1840461144 

ком 1  

34. 

Fox, Hannah: Zoomy 
zoomy: improve games and 
exercises for groups, 
Tusitula Publishing, 2010. 

-13 9780964235083 
-10 0964235080 

ком 1  

35. 

Well-Being: Productivity 
and Happiness at Work, 
Ivan Robertson & Cary 
Cooper 

10: 0230249957 
13: 978-0230249950 

 
ком 1  
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36. 

Decide: Work Smarter, 
Recuce Your Stress, and 
lead by Example, Steve 
McClatchy 

10:1118554388 
13: 978-1118554388 

 
ком 1  

37. 

Walter Dick, Lou Carey, 
James O. Carey: 
Systematic Design of 
Instruction, The, Pearson 
eText with Loose-Leaf 
Version -- Access Card 
Package (8th Edition)   

13: 978-0133783698 
10: 0133783693 

 
ком 1  

38. 

 Newton, P. & 
Shaw,S.: Validity in 
Educational and 
Psychological Assessment. 
SAGE Publications Ltd. 
(2014) 

9781446253236 ком 1  

39. 

 Schreier,M.: 
Qualitative Content 
Analysis in Practice. SAGE 
Publications Ltd. (2012) 

9781849205931 ком 1  

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 

40. 

The Politics of Life Itself: : 
Biomedicine, Power, and 
Subjectivity in the Twenty-First 
Century, Nicholas Rose 

10:978-
0691121918 

ком 1  

41. 
The Practice of Everyday 
Life/Michel de Certeau 

978-0520271456 ком 1  

42. The Germans/Norbert Elias 978-0231105637 ком 1  

43. 
Commodifying Bodies/Nancy 
Scheper-Hughes, LoicWacquant 

978-0674212770 ком 1  

44. 
On Critique: A Sociology of 
Emancipation/Luc Boltanski 

978-0745649641 ком 1  

45. 
The Politics of the Earth - 
*Environmental Discourses, Third 
Edition*John S. Dryzek (2013) 

10: *0199696004; 
13:*978019969600
0 

ком   1   

https://www.amazon.com/Walter-Dick/e/B001IXOFQI/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Lou-Carey/e/B0027MMUGQ/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.com/James-O.-Carey/e/B00IFD81GE/ref=dp_byline_cont_book_3
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/author/paul-e-newton
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/author/stuart-d-shaw
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/author/stuart-d-shaw
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/author/margrit-schreier
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46. 
Key Concepts in Migration, David 
Bartram  
 

9780857020796 
 

kom 1  

47. 

The Politics of Migration and 
Immigration in Europe, Second 
Edition, Andrew Geddes 
 

9781849204682 ком 1  

БИБЛИОТЕКА  ОДЕЉЕЊА  ЗА  КЛАСИЧНЕ  НАУКЕ   

48. 

The Latin New Testament: a guide 
to its early history…; H. A. G. 
Houghton 

9780198744733 ком.     1  

49. 
Expressions of Time in Ancient 
Greek; Coulter H. George 

      1107003946 
9781107003941 

ком.    1  

50. 
Conditions and Conditional: An 
Investigation of Ancient Greek; 
Garry Wakker 

      9050631967 
9789050631969 

ком.    1  

51. 

L’Éducation dans le monde 
Romain: du début de la République 
à la mort de Commode; Catherine 
Wolff  

9782708409934 ком.    1  

52. 
Hellenistic and Biblical Greek: A 
Graduated Reader; B. H. McLean 

9781107686281 ком.    1  

53. 

Märtyrerverehrung im frühen 
Christentum: Zeugnisse und 
kulturelle Wirkungsweisen; S.-P. 
Bergjan & B. Näf 

9783170241428 ком.    1  

54. 
Introduction to Avestan; Javier 
Martinez 

978-9004258099 ком.    1  

55. 
A Grammar of Gatha-Avestan; 
Robert Beekes 

978-9004083325 ком.    1  

56. 
Antigone; Sophocles (Bryn Mawr 
Commentaries) 

978-0-87220-571-0 ком.    1  

КАБИНЕТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ 

57. 
FERNIE, ERIC (1995) Art History 
and its Methods: A Critical 
Anthology, Phaidon Press Ltd. 

ISBN: 
9780714829913 1 

 

58. 
Harris, Jonathan. (2006): Art 
History: The Key Concepts. 
Routledge 

ISBN: 
9780415319775 1 

 

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/author/david-bartram
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/author/david-bartram
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/author/andrew-geddes
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Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN 

Је
д

. 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединична цена, 
 без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

59. 
Edward de Chazal (2014): English 
for Academic Purposes. Oxford 
University Press 

ISBN:  
9780194423717 1 

 

60. 

Jones S., Murphy L., Paradis C., 
Wilners C. (2015): Antonyms in 
English.Construals, Cosntructions 
and Canonicity.Cambridge 
Unviersity Press 

ISBN: 
9781107515581 1 

 

61. 

Cluett C., Rawlinson D., McAdoo 
O., Sidoli J., Atherton M. (2008). 
AQA Philosophy AS: Student's 
Book.  Oxford University Press. 
 

ISBN: 
9780748798582  
 

1 
 

62. 

Cluett C., Rawlinson D., Butler M., 
Atherton M., Appleby J. (2009). 
AQA Philosophy A2. Oxford 
University Press. 

ISBN: 
9780748799046 1 

 

 63. 

Marazzini, Claudio. (2009). Da 
Dante alla lingua selvaggia. Sette 
secoli di dibattiti sull'italiano: 
Licosa, Firenze 

ISBN  
9788843048106 

 

1 
 

64. 

L’enciclopedia dell’arte Garzanti. 
Garzanti Editore Milano (2002) 

ISBN 13: 
9788811504955 

 

1 
 

65. 

Fortuna,Sara (2005)  Illaboratorio 
del simbolico.Fisiognomica, 
percezione, linguaggio da Kant a 
Stendhal. Guerra, Perugia 

ISBN 
9788877158468 

 

1 
 

66. 
Unterrichten mit digitalen 
Materialien. Computer + Unterricht 
Nr. 98/2015 

Broj za 
naručivanje: 
531098 

1 
 

67. 

Thomas Knaus / Olga Engel 
(Hrsg.): bfraMediale digitale 
Medien in Bildungseinrichtungen  
[Band3]Schriftenreihe 
fraMedialebMünchen (2013) 

ISBN: 
9783867362290 

 
1 

 

http://www.kopaed.de/kopaedshop/?pg=2_15&qa=677
http://www.kopaed.de/kopaedshop/?pg=2_15&qa=711
http://www.kopaed.de/kopaedshop/?pid=883
http://www.kopaed.de/kopaedshop/?pg=2_16&qed=52
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68. 

Witt, Claudia Sieber, Almut: 
Mobile Learning - Potenziale, 
Einsatzszenarien und Perspektiven 
des Lernens mit mobilen 
Endgeräten – Taschenbuch (2013) 

ISBN: 
9783531194837 

 1  

69. 
Dictionnaire de l'Antiquité 
 

ISBN: 
9782130589853 
 

 1  

70. 
Vocabulaire du christianisme 
 

ISBN: 
9782130785873 

 

 
1 

 

71. 
Lexique des symboles chrétiens 
 

ISBN: 
9782130576013 
 

 
1    

 

72. 
Иванова Э.И. и др(2015). Наше 
время. I сертификационный 
уровень. Русский язык. Курсы 

ISBN: 
9785883371973 
 

 
1 

 

73. 

Караванова Н.Б.(2013).Слушаем 
живую русскую речь: Пособие по 
аудированию (+CD). Русский 
язык. Курсы 

ISBN: 
9785883371874 
 

 
1 

 

74. 

Иванова И.С., Карамышева Л.М., 
Куприянова Т.Ф., Мирошникова 
М.Г.(2012). Синтаксис. 
Практическое пособие по 
русскому языку как 
иностранному. Златоуст 

ISBN: 
9785865474708 

 
1 

 

75. 

Афанасьева Н., Лобанова 
Л.(2014). Экономика : учебное 
пособие по языку специальности. 
– 2-е издание. Златоуст 

ISBN:  
9785865478058 
 

 
1 

 

76. 

Родимкина А., Ландсман 
Н.(2007).Россия: экономика и 
общество. Тексты и упражнения 
Златоуст 

ISBN:  
9785865474234 
 

 
1 

 

https://www.eurobuch.com/buch/isbn/9783531194837.html
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д
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77. 

Захарова А.И., Лукьянов Е.Н., 
Парецкая М.Э. и 
др.(2014).Учебно-тренировочные 
тесты по русскому языку как 
иностранному. Вып. 1. 
Грамматика.Лексика : учебное 
пособие. 6-е издание. Златоуст 

ISBN:  
9785865478157 
 

 
1 

 

78. 

Edward de Chazal and Louis 
Rogers(2013). Oxford EAP 
Intermediate/B1+ : A Course in 
English For Academic Purposes 
(Student's Book and DVD-ROM 
Pack). Oxford University Press. 

ISBN-13:  
9780194002011 
 

 
1 

 

79. 

James Dean Brown (2016). 
Introducing Needs Analysis and 
Language for Specific Purposes. 
Routledge. 

ISBN-13: 
9781138803817 
 

 
1 

 

80. 

Reppen, Randi (2010). Using 
Corpora in the Language 
Classroom. Cambridge University 
Press. 

ISBN-13:  
9780521146081 
 

 
1 

 

81. 
Diccionario visual de términos de 
arte (2015). VV.AA. Cátedra. 

ISBN:  
9788437634418 
 

 
1 

 

УКУПНО: 
 

 
 
 
 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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ПАРТИЈА 40 –  KЊИГЕ ХРВАТСКИХ ИЗДАВАЧА  
 
 

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

Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN 

Је
д

. 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединична 
цена без 

ПДВ 

Укупно без 
ПДВ  

(6 х 7) 

1 2 3 4 5 6 7 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТОРИЈУ 

1 

Mithad Kozličić, Ante Bralić, 
Stanovništvo Kraljevine Dalmacije 
prema službenim izračunima i 
popisima 1828-1857. godine 

978-953-331-007-7 ком. 1   

1. 
Slavko Goldstein, Jasenovac: 
tragika, mitomanija, istina, Fraktura 
20016 

978-953-266-709-7 ком. 1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ЕТНОЛОГИЈУ И АНТРОПОЛОГИЈУ 

2. 

Sultanovi podanici : kultura I 
svakodnevica u Osmanskom 
carstvu / Suraiya Faroqhi, Zagreb: 
Golden marketing; Tehnička knjiga, 
2009 

9789532123586 ком. 1   

3. 

Dobrodošli u pustinju 
postsocijalizma / Srećko Horvat, 
Igor Šiks (ured.), Zagreb: Fraktura, 
2015 

9789532666502 ком. 1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ 

4. 
Interkulturalizam u nastavi / Marija 

Sablić 

978-953-303-777-6 ком. 1   

5. 
Komunikacija između kultura / 

Samovar, Porter, McDaniel 

978-953-191-758-2 ком. 1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА ФИЛОЗОФИЈУ 

6. 
Edmund Huserl, Formalna i 
trancendentalna logika 

978-953-7036-79-9 ком. 1   
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Ред. 
бр. 

Наслов и аутор               ISBN 

Је
д

. 
м

ер
е 

К
ол

и
ч

. 

Јединична 
цена без 

ПДВ 

Укупно без 
ПДВ  

(6 х 7) 

1 2 3 4 5 6 7 

7. 
Bernard Vilijams, Smisao 
proslosti:Ogledi o povijesti 
filozofije 

9789533410265 ком. 1   

8. 
Jean-Francois Mattei, Pitagora i 
Pitagorovci 

978-953-222-342-2 ком. 1   

9. 
Teofrast, Metafizika 978-953-6463-68-8 ком. 1   

10. 
Gaston Bachelard, Intuicija trenutka 978-953-7250-58-4 ком. 1   

11. 
Dan Zahavi, Huserlova 
fenomenologija 

978-953-174-408-9 ком. 1   

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 

13. 
Identitet i vrijednosti, Duško 
Sekulić 

978-953-258-066-2 ком 1   

14. 
Latinska Amerika: povijest i 
politika, Lidija Kos Stanišić 

978-953-212-370-8 ком 1   

15. 
Latinska Amerika i suvremeni 
svijet,, Lidija Kos Stanišić 

978-953-645-754-0 ком 1   

16. 
Socijalna patologija 
postmodernizma, Emil Vlajki 

978-953-709-941-1 ком. 1   
 

17. 
Vizije realističnih utopija, Wright, 
E. O. 

978-953-6457-60-1 

 

ком. 1   
 

БИБЛИОТЕКА ОДЕЉЕЊА ЗА АРХЕОЛОГИЈУ 

18. 
Hrvoje Potrebica 
Kneževi željeznoga doba 

978-953-2391-57-2 ком. 
 

2   

19. 
Ricardo Francovich, Daniele 
Manacorda 
 Arheološki rječnik 

978-953-7715-16-8 ком. 1   

УКУПНО:  

 
 
 
 

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

  

VI 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 
Закључен дана ___________2016. године. 
 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 
 
 1. Универзитет у Београду - Филозофски факултет, Београд, улица Чика Љубина 
број 18-20, порески идентификациони број: 100050474, матични број: 07003269, кога заступа 
проф. др Војислав Јелић, декан (у даљем тексту: Наручилац) и 
Понуђач: 
 2.  _________________________________________,  ул. ___________________ бр. 
______, порески идентификациони број  ____________, матични број ___________, које заступа 
_____________________, директор (у даљем тексту: Добављач). 
  
 (Попуњава: понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем и члан 
групе којиће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор.) 
 
 
 

Уговорне стране сагласно констатују: 
 
 

   - да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности чији је предмет 
набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе за потребе Филозофског факултета у 
Београду, број 9/2016, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 
14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка број 1796/1-1 од 06.11.2015. године; 

- да је предмет јавне набавке обликован је по партијама, и то: Партија 1 – Друштвене 
науке 1; Партија 2 – Друштвене науке 2; Партија 3 – Друштвене науке 3; Партија 4 – Друштвене 
науке 4; Партија 5 – Друштвене науке 5; Партија 6 – Друштвене науке 6; Партија 7 – Друштвене 
науке 7; Партија 8 – Друштвене науке 8; Партија 9 – Друштвене науке 9; Партија 10 – Друштвене 
науке 10; Партија 11 – Друштвене науке 11; Партија 12 – Друштвене науке 12; Партија 13 – 
Друштвене науке 13; Партија 14 – Друштвене науке 14; Партија 15 – Друштвене науке 15; Партија 
16 – Друштвене науке 16; Партија 17 – Друштвене науке 17; Партија 18 – Друштвене науке 18; 
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Партија 19 – Друштвене науке 19; Партија 20 – Друштвене науке 20; Партија 21 – Друштвене науке 
21; Партија 22 – Друштвене науке 22; Партија 23 – Друштвене науке 23; Партија 24 – Друштвене 
науке; Партија 25 – Друштвене науке 25; Партија 26 – Друштвене науке; Партија 27 - Друштвене 
науке; Партија 28 – Друштвене науке; Партија 29 – Друштвене науке 29; Партија 30 – Друштвене 
науке 30, Партија 31 –  Друштвене науке 31; Партија 32 –  Друштвене науке 31; Партија 33 –  
Друштвене науке 33; Партија 34 –  Друштвене науке 34; Партија 35 –  Друштвене науке 35; Партија 
36 –  Друштвене науке 36; Партија 37 –  Друштвене науке 37; Партија 38 –  Друштвене науке 38; 
Партија 39 –  Друштвене науке 39; Партија 40 – Књиге страних издавача и Партија 41 – Књиге 
хрватских издавача. 

- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће преузето 
из понуде), која у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне документације, налази се у 
прилогу Уговора и саставни је део Уговора; 

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

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

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

 
Члан 1. 

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

(спецификација ће бити преузета из понуде)  
 

Члан 2. 
Укупна уговорена цена износи (биће преузето из понуде) динара, без ПДВ-а.  
Јединична цена је фиксна.  
У цену испоруке су урачунати трошкови транспорта и остали зависни трошкови.  

 
Члан 3. 

Плаћање ће се извршити на основу документа о успешно извршеној испоруци добара 
потписаног од стране овлашћених лица Наручиоца и Добављача, у року од 10 дана, по пријему 
фактуре, оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца. (Партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 41).   

Понуђач је дужан да издаје више појединачних рачуна, односно фактура о извршеној 
испоруци књига, и то за сваку библиотеку/ кабинет за стране језике/ одељење/ стипендисту посебан 
рачун, односно фактуру. У рачуну треба бити наведена библиотека одељења/ кабинет за стране 
језике /одељење/стипендисту из спецификације наручиоца и само наслови књига који су испоручени 
тој библиотеци/кабинету за стране језике. Добављач је дужан да на рачуну наведе датум и број под 
којим је уговор заведен код Наручиоца. 

Наручилац се обавезује да за Партију 40 – Књиге страних издавача, по пријему 
менице за повраћај авансног плаћања, уплати аванс у висини од 100% од укупно уговорене цене, са 
ПДВ-ом. 

Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими меницу за повраћај 
авансног плаћања (Партија 40). 
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Члан 4. 
 Добављач је дужан да у тренутку закључења уговора за Партију 40 – Књиге страних 

издавача достави Наручиоцу: 
- Меницу за повраћај авансног плаћања, у висини од 100% од укупно уговорене цене, 

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

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

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

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

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

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

Члан 5. 
  Наручилац задржава право да реализује достављено средство финансијског 
обезбеђења у случају да Добављач не испуни Уговором преузете обавезе. 

 
Члан 6.  

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

 
Члан 7. 

  Рок испоруке је (биће преузето из понуде), дана (највише 10 дана) од дана учињеног 
захтева од стране овлашћеног лица Наручиоца (Партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 , 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 41).   

Рок испоруке је највише 10 дана од дана учињеног захтева од стране овлашћеног 
лица Наручиоца  

Рок испоруке је највише 100 дана од дана учињеног захтева од стране овлашћеног 
лица Наручиоца (Партија 40).  

Наручилац задржава право да одступи од процењених количина из спецификације. 
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Члан 8. 

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

 
Члан 9. 

Наручилац и Добављач су дужни да изврше квалитативну и квантитативну 
примопредају добара. Приликом примопредаје, представник Наручиоца је дужан да испоручена 
добра на уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти  
Добављачу. Уколико се након примопредаје утврди да испоручена добра имају недостатке, у 
квалитету и/или квантитету Наручилац је дужан да упути рекламацију у писаном облику. Добављач 
је дужан да добра која имају недостатке замени другим исправним добрима, за Партије 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 , 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 
и 41, у року од 5 дана, а за Партију 40 у року од 60 дана, од дана пријема рекламације  

 
Члан 10. 

Потписом овог Уговора Добављач потврђује да Наручилац нема обавезе по било ком 
основу према трећим лицима у вези са ауторском грађом која је предмет овог Уговора.  

Добављач се обавезује да ће у случају евентулних истицања захтева у вези са повредом 
ауторских и других права од стране трећих лица сваки такав захтев непосредно регулисати са 
неведеним лицем.  

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

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

Авалић, број телефона: (попуњава Наручилац). 
 

Члан 12.  
Добављач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

промени података прописаних чланом 77. Закона о јавним набавкама и да је  документује на 
прописан начин.  

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

 
Члан 14. 

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

Члан 15.  
Овај уговор је закључен даном потписивања обе уговорне стране.  

Уговор за Партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 , 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 41, важи закључно са 25.12.2016. године. 

Уговор за Партију 40 – Књиге страних издавача, важи 120 дана од дана закључења 
Уговора. 
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Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга 
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.   

  О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна писменим путем 
обавестити другу страну.  

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема 
писменог обавештења.  

 
Члан 16.  

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

 
Члан 17.  

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

  НАРУЧИЛАЦ 
 

М.П. ДОБАВЉАЧ  
-потпис- 

Проф. др Војислав Јелић, 
декан 

                                   , директор 
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VII  
 

 
И З Ј А В А 

 О ТРОШКОВИМА  ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 
 

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

Врста трошкова 
Износ трошка у динарима 

   
   
   
   
   
   

 
 

УКУПНО без ПДВ-а 
 

 
УКУПНО са ПДВ-ом 

 

 
 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у 
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
 
Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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VIII  

 
 

  
У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________,  

                                                                  (навести назив и адресу понуђача) 
даје:  
 
 

И З Ј А В У  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

   
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду 

у поступку јавне набавке књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе за потребе 
Филозофског факултета у Београду, број 9/2016, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
   

 
 

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

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

И З Ј А В А 
 

о достављању менице за повраћај авансног плаћања  
за Партију 40 – Књиге страних издавача 

 

 

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

закључења уговора, за Партију 40 – Књиге страних издавача, предати Наручиоцу безусловну и 

плативу на први позив меницу за повраћај авансног плаћања, у висини од 100% од укупне 

уговорене цене са ПДВ-ом, са роком важности до истека рока важности уговора. 

 
 
 

 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
   

 

 


