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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), члана 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара
ЈНМВ бр. Д03-2017 (бр. 399/2-01 од 01.12.2017. године) и Решења о образовању комисије за
јавну набавку добара ЈНМВ бр. Д03-2017 (бр. 399/3-01 од 01.12.2017. године), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку мале вредности добара – набавка књига за библиотеку
ЈНМВ бр. Д03-2017

Конкурсна документација садржи:
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ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
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НАПОМЕНА:
Приликом израде понуде молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и
у свему поступите по истој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се
благовремено обратите Наручиоцу.
Заитересована лица дужна су да прате Портал jавних набавки и интернет страницу Наручиоца
како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима Конкурсне
документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) дужан да све измене и допуне Конкурсне
документације објави на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.
У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници.
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I
OПШТИ
ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке ЈНМВ бр. Д03-2017 су добра – набавка књига за библиотеку
Факултета.
Назив и ознака из општег речника набавке:
22113000 – књиге за библиотеку

2. Партије
Предметна јавна набавка је обликована у 2 (две) партије:
1) стране књиге (ОРН: 22113000 – књиге за библиотеку)
2) домаће књиге (ОРН: 22113000 – књиге за библиотеку)

3. Циљ поступка
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци за
сваку партију са најповољнијим понуђачем на период од годину дана.
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II
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Предмет јавне набавке је набавка књига за потребе библиотеке Филозофског
факултета у Нишу обликована у 2 (две) партије.

I Партија – СТРАНЕ КЊИГЕ
Ред.
број

Назив књиге, Аутор, Издавач књиге, Година издања, ISBN број

Јед.
мере

Количина

Ком.

1

Psycholinguistics: Introduction and Applications / Lise Menn. - Plural
1.

Publishing, 2017.
ISBN-10: 1597567124 ISBN-13: 978-1597567121
Multimodality: Foundations, Research and Analysis. A Problem-

2.

Oriented Introduction / John A. Bateman, Janina Wildfeuer, Tuomo

Ком.

Hippala. - De Gruyter, 2017.

1

ISBN-10: 3110479427 ISBN-13: 978-3110479423
Consecutive Interpreting: An Interdisciplinary Study / Alexander V.
3.

Kozin. - Palgrave Macmillan, 2017.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN-10: 3319617257 ISBN-13: 978-3319617251
Text and Image: A Critical Introduction to the Visual/Verbal Divide /
4.

John A. Bateman. - Routledge, 2014.
ISBN-13: 978-0415841986 ISBN-10: 0415841984
Foundations of Language: Brain, Meaning, Grammar, Evolution / Ray

5.

Jackendoff. - Oxford University Press, 2003.
ISBN-13: 978-0199264377 ISBN-10: 0199264376

6.

Semantics: A Cognitive Account of Linguistic Meaning / Zeki
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Hamawand. - Equinox, 2015.
ISBN-13: 978-1781792490 ISBN-10: 1781792496
Understanding Broadcast Journalism / Katy McDonald, Guy Starkey,
7.

Stephen Jukes. – Routledge, 2017.
ISBN-10: 1138240990

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN-13: 9781138241008
Photojournalism: The Professionals' Approach / Kenneth Kobre. - 7th
8.

Edition. - Focal Press, 2017.
ISBN-13: 978-1138101364
ISBN-10: 1138101362
Media Life, Polity / Mark Deuze. - Cambridge, 2012.

9.

ISBN-10: 0745650007
ISBN-13: 978-0745650005
Dražen Begić: Psihopatologija / Dražen Begić, 3. izd. - Medicinska

10. naklada, 2016.
ISBN 9789531767453
Odnosi s javnošću : teorija i praksa / Zoran Tomić. – Zagreb – Sarajevo :
11. Synopsis, 2016.
ISBN: 978-953-7968-30-4 (Zagreb)978-9958-01-027-9 (Sarajevo)
Osnove političkog komuniciranja / Zoran Tomić. - Zagreb-Sarajevo :
12. Synopsis, 2012.
ISBN: 978-953-7035-91-4978-9958-587-67-2
O učenom neznanju / Nikola Kuzanski. – Zagreb : Institut za filozofiju,
13. 2007.
978-953-7137-05-2
Istraživanja o istini i interpretaciji / Donald Davidson. – Zagreb :
14. Demetra, 2000.
ISBN: 953-6093-79-0
15. Rasprava o prvom principu / Duns Skot. – Zagreb : Demetra, 1997.
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ISBN 9536093324
16.

17.

18.

Evolucija slobode / Daniel C. Dennett. – Zagreb : Algoritam, 2009.
ISBN: 978-953-220-923-5

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Kraj čarolije / Daniel c. Dennett. – Zagreb : Jesenski i Turk, 2009.
ISBN: 978-953-222-327-9
Logika i dokazi / Sandro Skansi. – Zagreb : Element, 2016.
ISBN: 9789531976091
Teorija pravne argumentacije. Teorija racionalnog diskursa kao teorija

19. pravnog utemeljenja / Robert Alexy. – Zagreb : Naklada Breza, 2015.
ISBN: 9789537036881
20.

21.

Mala filozofija mozga / Hans Lenk. – Zagreb : Naklada Jurčić, 2012.
ISBN: 9789532450613
Argumentacija / Ivo Škarić. – Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2011.
ISBN: 978-953-167-239-9
Uvod u logiku prvog reda / Leigh s. Cauman. – Zagreb : Jesenski i Turk,

22. 2004.
ISBN:953-222-175-1
Priručnik za rad s hiperaktivnom djecom u školi / Tena Velki. 23. Jastrebsko: Naklada Slap, 2013.
ISBN 978-953-191-753-7
Disciplina bez straha / Wolfgang Bergmann. -Jastrebsko: Naklada Slap,
24. 2009.
ISBN

978-953-191-379-9

Teorijske osnove intervencija / Antonija Žižak, Alenka Kobolt. 25. Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2010.
ISBN 953-641-864-9, 978-953-641-864-0
Zajednice koje brinu / J. Bašić i S. Grozić Živolić. - Edukacijsko26. rehabilitacijski fakultet, 2010.
ISBN
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Izazovi grupnog rada s djecom, mladima i odraslima u riziku / Antonija
27. Žižak. - Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2009.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 953-641-862-2
Participacija korisnika u procesu procjene potreba i planiranja
intervencija: socijalnopedagoški pristup /N.Koller-Trbović i A. Žižak. 28. Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2005.
ISBN 953-6418-26-6
Od primarne prevencije do ranih intervencija /J. Bašić, J., Ferić, M. i V.
29. Kranželić. - Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2001.
ISBN 953-6418-14-2
Od rizika do intervencija / A. Žižak, N. Koller-Trbović. i M. Lebedina30. Manzoni. - Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2001.
953-6418-15-0
Poremećaji u ponašanju i rizična ponašanja: pristupi i pojmovna
31.

određenja / J. Bašić, N. Koller-Trbović i S. Uzelac. - Zagreb:
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2000.
ISBN 953-6418-24-X

32.
33.

Osnoveposebnepedagogije / Heinz Bach. – Zagreb :Educa, 2005.
ISBN 978-953-6101-65-3
Različitiučenici, različitimozgovi / Eric Jensen.- Zagreb :Educa, 2004.
ISBN 978-953-6101-59-9
Grammaire du Français / Delphine DENIS, Anne SANCIER-

34.

CHATEAU. − Le livre de poche, 1997.
ISBN-10: 2253160059
ISBN-13: 978-2253160052
Grammaire textuelle du français / Harald WEINRICH. − Didier, 1985.

35. ISBN-10: 2278036815
ISBN-13: 978-2278036813
36. Grammaire de l’ancien français. Morphologie – Syntaxe / Gérard
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MOIGNET. − Éditions Klincksieck, Paris, 2002.
ISBN-10: 2252033738
ISBN-13: 978-2252033739

*НАПОМЕНА:
Извршење уговора о јавној набавци за Партију бр. 2 вршиће се максимално до износа средстава
који је одређен за ове намене у Финансијском плану и Плану набавки наручиоца за 2017. годину.
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II Партија – ДОМАЋЕ КЊИГЕ

Ред.
број

Назив књиге, Аутор, Издавач књиге, Година издања, ISBN број

Јед.
мере

Количина

Ком.

1

Ком.

1

Ком

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Rekvijem za američki san : deset principa koncentracije bogatstva i moći /
1.

Noam Čomski. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2017.
ISBN 978-86-6263-182-4
Teorija komunikativnog delovanja, 1. Racionalnost delovanja i društveno
racionalizovanje / Jirgen Habermas ; preveli s nemačkog Miroslav Milović,

2.

Zoran Đinđić, Života Filipović ; redakcija prevoda Časlav D. Koprivica. Novi Sad : Akademska knjiga, 2017.
ISBN 978-86-6263-175-6
Teorija komunikativnog delovanja. 2. Kritika funkcionalističkog uma /
Jirgen Habermas ; preveli s nemačkog Miroslav Milović, Zoran Đinđić,

3.

Života Filipović ; redakcija prevoda Časlav D. Koprivica. - Novi Sad :
Akademska knjiga, 2017.
ISBN 978-86-6263-178-7
Како су живели Византинци / Литаврин Генадиј Г. - Нови Сад :

4.

Академска књига, 2017.
ISBN 978-86-6263-164-0
Rat : asimetrični ratovi i teorija pravednog rata / priredio Petar Bojanić. -

5.

Novi Sad : Akademska knjiga, 2017.
ISBN 978-86-6263-162-6
Angažman : uvod u studije angažovanosti / priredile Adriana Zaharijević,

6.

Jelena Vasiljević. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2017.
ISBN 978-86-6263-158-9
Trauma i religija : između moći i smisla / Srđan Sremac, R. Ruard

7.

Ganzevoort. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2017.
ISBN 978-86-6263-153-4
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Besedе o ruskoj kulturi : svakodnevica i tradicije ruskog plemstva : (XVIII
8.

vek - početak XIX veka) / J. M. [Jurij Mihajlovič] Lotman. - Novi Sad :
Akademska knjiga, 2017.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-6263-142-8
O mitovima u psihologiji : deca-vukovi, majmuni koji govore i fantomski
9.

blizanci / Kotaro Suzuki, Žak Vokler. - Novi Sad : Akademska knjiga,
2017.
ISBN 978-86-6263-140-4
Religija i društvo u Evropi : sekularizacija u XIX i XX veku : 1789-2000 /

10. Rene Remon. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2017.
ISBN 978-86-6263-104-6
Debata o luksuzu : Volter / Žan Žak Ruso. - Novi Sad : Akademska knjiga,
11. 2017.
ISBN 978-86-80484-09-9
Oficiri, služavke i dimničari / Dolar Mladen. - Novi Sad : Akademska
12. knjiga, 2017. psihoanaliza
ISBN 978-86-6263-155-8
Rusija-Zapad: hiljadu godina rata : rusofobija od Karla Velikog do
13. ukrajinske krize / Gi Metan. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2017.
ISBN 978-86-6263-149-7
Каваљер Светог духа : o једном недовршеном роману Иве Андрића /
14. Жанета Ђукић Перишић. – Нови Сад : Академска књига, 2017.
ISBN 978-86-6263-179-4
15.

Na sunčanoj strani / Ivo Andrić.− Novi Sad : Akademska knjiga, 2017
ISBN 978-86-6263-183-1
Повратак причи : огледи о савременој српској прози / Недић Марко. -

16. Нови Сад : Академска књига, 2017.
ISBN 978-86-6263-163-3
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Пелен и мед : српска дидактичка поезија од барока до романтизма /
17. Александра Павловић. - Нови Сад : Академска књига, 2017.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-6263-152-7
Од Будима до Константинопоља : Via Traiana у светлу путописне
18.

литературе у периоду од 14. до 16. века / Михаило Ст. Поповић. -Нови
Сад : Академска књига, 2017.
ISBN 978-86-6263-141-1
Осматрачница : књижевне и опште теме / Славко Гордић. – Нови Сад :

19. Академска књига, 2016.
ISBN 978-86-6263-116-9 (брош.)
Постајати други : Црњански, Матић, Антић : разговори / Драшко
20. Ређеп.- Нови Сад ; Зрењанин : Агора, 2017.
ISBN 978-86-6053-215-4
Филозофија ентропије : [филозофска студија] / Никола Кајтез. - Нови
21. Сад ; Зрењанин : Агора, 2016.
ISBN 978-86-6053-192-8
Elementi epistemologije bioetike / Karel Turza. - Beograd : Albatros plus,
22. 2017.
ISBN 978-86-6081-265-2
Ljudska prava, demokratija i mir : perspektive globalne organizacije /
23. Ingeborg Maus. - Albatros plus, 2017.
ISBN 978-86-6081-264-5
Rečnik osnovnih termina filozofije politike / Slobodan Divjak. - Albatros
24. plus, 2016.
ISBN 978-86-6081-234-8
Јесењин - рускадуша / ЉубаВукмановић. - Београд : Албатрос плус,
25. 2017.
ISBN 978-86-6081-256-0 (брош.)
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Србија у дубровачким тестаментима : (1414-1436) : Testamenta
Notariae, књиге 10, 11, 12. / сабрали и приредили Андрија
26.

Веселиновић, Дејан Јечменица ; [превод на енглески језик Тијана
Ковачић ; превод на италијански језик Милован Писари]. - Београд :

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Архив Србије, 2016.
ISBN 978-86-81511-93-0
Srbi i Albanci kroz vekove. Tom 1 / Petrit Imami. - Beograd : Samizdat,
27. 2016.
ISBN 978-86-7963-442-9
Srbi i Albanci kroz vekove. T. 2 / Petrit Imami. - Beograd : Samizdat,
28. 2017.
ISBN 978-86-7963-448-1
Srbi i Albanci kroz vekove. Tom 3, Srpsko-albanske kulturne veze i drugi
29. prilozi / Petrit Imami. - Beograd : Samizdat, 2017.
ISBN 978-86-7963-453-5
Mapiranje Stare Srbije : stopama putopisaca, tragom narodne pesme /
30. Srđan Atanasovski. - Beograd : Biblioteka XX vek, 2017.
ISBN 978-86-7562-137-9
Samo Bosne nema : mladi i stvaranje države u posleratnoj Bosni i
31. Hercegovini / Azra Hromadžić. - Beograd : Biblioteka XX vek, 2017.
ISBN 978-86-7562-135-5
Белешке о Кишу и философији / Илија Марић. - Београд ; Стари
32. Бановци : Бернар, 2017.
ISBN 978-86-6431-047-5 (брош.)
Бура информација : зашто "лајкујемо"? : објашњење индивидуалног
понашања на друштвеној мрежи / Винсент Ф. Хендрикс, Пеле Г.
33. Хансен ; превод са енглеског Марија Новаковић. - Београд : Центар за
промоцију науке, 2017.
ISBN 978-86-88767-26-2
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Psihološki aspekt savremene srpske organizacije : trendovi, problemi i
34.

rešenja / Jasmina Knežević, Dragana Mitrić Aćimović. - Beograd : Centar
za primenjenu psihologiju, 2017.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-89377-27-9
Uvod u socijalnu psihologiju / Boris Kordić. - Beograd : Centar za
35. primenjenu psihologiju, 2017.
ISBN 978-86-89377-23-1
36.

Русија 1917. : пропаст царства / Олег Ајрапетов. - Београд : Clio, 2017.
ISBN 978-86-7102-572-0
Industrija sreće : kako su nam državne uprave i velike korporacije prodale

37. blagostanje / Vilijam Dejvis. - Beograd : Clio, 2017.
ISBN 978-86-7102-563-8
Pedagogija autonomije : neophodno znanje za obrazovnu praksu / Paulo
38.

Freire. –
Beograd : Clio, 2017.
ISBN 978-86-7102-556-0

39.

Kultura / Teri Iglton. - Beograd : Clio, 2017.
ISBN 978-86-7102-554-6
Psihologija patnje : strah, pohlepa, krivica, obmanjivanje, izdaja i osveta /

40. Salman Ahtar. - Beograd : Clio, 2017.
ISBN 978-86-7102-555-3
Gospodari medija : spin doktori i manipulacija javnošću u službi vlasti /
41. Marčelo Foa. - Beograd : Clio, 2017.
ISBN 978-86-7102-558-4
Diskurs novih tehnologija / Aleksandar Luj Todorović. - Beograd : Clio,
42. 2017.
ISBN 978-86-7102-559-1
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Пут у Сарајево : Кајзер Вилхелм II и узроци Првог светског рата / Џон
43. Рол. – Београд : Clio : Медија центар "Одбрана", 2017.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-7102-553-9
44.

Otvoreni pristup / Piter Suber. –Beograd : Clio, 2016.
ISBN 978-86-909677-3-5
Umetnost kao tautologija / Davor Džalto. - Beograd : Clio : Institut za

45. filozofiju i društvenu istoriju, 2016.
ISBN 978-86-7102-547-8
46.

Историја арапских народа / Алберт Хурани. - Београд : Clio, 2016.
ISBN 978-86-7102-540-9
Свето и пропадљиво : тело у српској хагиографској књижевности /

47. Смиља Марјановић-Душанић. − Београд : Clio, 2017.
ISBN 978-86-7179-099-4 (БИСАНУ; брош.)
Tragedija inicijacije ili Nepostojani princ / Ivan Medenica. − Beograd :
48.

Clio : Fakultet dramskih umetnosti, Institut za pozorište, film, radio i
televiziju, 2016.
ISBN 978-86-7102-549-2 (Clio; karton s omotom)
Duša misli u slikama : integrativna art psihoterapija / Snežana Milenković.

49. - Beograd : Čigoja štampa, 2017.
ISBN 978-86-531-0288-3
Metodika nastave društvenih predmeta između teorije i prakse / priredile
50.

Zorica Kuburić, Ljiljana Ćumura, Ana Zotova. - Beograd : Čigoja štampa,
2017.
ISBN 978-86-531-0226-5
Vreme neispunjenih obećanja : teme u izbornim kampanjama u Srbiji 1990-

51.

2014. / Zoran Đ. Slavujević, Siniša Atlagić. - Beograd : Dobar naslov,
2015.
ISBN 978-86-86471-43-7
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Da li je Jugoslavija morala da umre : ...ili kako su etničke komunističke
52.

elite kontinuitetom svojih svađa dovele do neizbežnog kraha SFRJ / Sergej
Flere i Rudi Klanjšek. - Beograd : Dan graf, 2017.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-83517-96-1
Marketing menadžment / Filip Kotler, Kevin Lejn Keler. - Beograd : Data
53.

status : Ekonomski fakultet Univerziteta, 2017.
ISBN 978-86-7478-423-5
Platonovi podkasti : antički vodič kroz savremeni život / Mark Vernon. –

54.

Beograd : Dereta, 2016.
ISBN 978-86-6457-072-5
Две српске султаније : Оливера Лазаревић (1373-1444), Мара
Бранковић (1418-1487) : две биографије као прилог историји српско-

55.

османских односа : 1389-1487. / Никола Гиљен. - Београд : Дерета,
2016.
ISBN 978-86-6457-054-1
Путописи / Станислав Краков ; приредио Мирко Демић. - Београд :

56.

Дерета, 2017.
ISBN 978-86-6457-110-4
Књига о Камију : поетика мере / Јасмина Ахметагић. - Београд :

57.

Дерета, 2017.
ISBN 978-86-6457-123-4 (брош.)
Фикција као сведочанство : искуство Првог светског рата у прози

58.

српских модерниста Београд / Дуња Душанић. - Београд : Досије
студио, 2017.
ISBN 978-86-6047-226-9 (брош.)
Kant i zasnivanje moderne estetike : o osećaju prosuđivanja svrhovite

59.

forme lepog predmeta / Nebojša Grubor. – Beograd : Draslar, 2016.
ISBN 978-86-6475-014-1
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Rad dokolice : kultura slobodnog vremena / Kris Rodžek. - Beograd :
60.

Ekonomski fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2014.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-403-1398-8
61.

О погрешном образовању / Ноам Чомски. - Београд : Eduka, 2017.
ISBN 978-86-6013-308-5
Savršeni sluga : evnusi u Vizantiji i društvena konstrukcija roda / Ketrin M.

62.

Ringrouz. - Beograd : Evoluta, 2016.
ISBN 978-86-85957-91-8
Србија 1217. : настанак краљевине / Синиша Мишић, Радивој Радић. -

63.

Београд : Еволута, 2016.
ISBN 978-86-85957-89-5

64.

Do šizofrenije i nazad / Arnhil Lauveng. -

Beograd : Evoluta, 2016.

ISBN 978-86-85957-87-1
Утицај Аустроугарске империје на стварање албанске нације : 1896-

65.

1908 / Теодора Толева. - Београд : "Филип Вишњић" : Институт за
европске студије, 2016.
ISBN 978-86-6309-128-3
Једини пут : силе Антанте и одбрана Србије 1915. године / Милош

66.

Ковић. - Београд : "Филип Вишњић", 2016.
ISBN 978-86-6309-151-1
Habermasova odbrana moderne / Đorđe Vukadinović. - Beograd : "Filip

67.

Višnjić", 2016.
ISBN 978-86-6309-152-8
Revolucija i građanski rat u Španiji 1936-1939 / Pjer Brue, Emil Temim. -

68.

Beograd : "Filip Višnjić", 2016.
ISBN 978-86-6309-133-7
Чарање и плетење приче : огледи о савременој српској прози / Марко

69.

Недић. − Београд : "Филип Вишњић", 2017.
ISBN 978-86-6309-168-9
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Šta je populizam? / Jan-Verner Miler. - Beograd : Fabrika knjiga :
70.

Peščanik, 2017.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-7718-166-6
Dnevnik globalne krize / Milutin Mitrović. - Beograd : Fabrika knjiga :
71.

Peščanik, 2016.
ISBN 978-86-7718-163-5
Ката Несиба и коментари / Ивaн Jaнкoвић. - Београд : Фабрика књига,

72.

2017.
ISBN 978-86-7718-167-3
Pohodi na birače u ime države i naroda : izborne kampanje u Srbiji od

73.

1990. do 2016. godine. Tom 1 / Zoran Đ. Slavujević. - Beograd :
Univerzitet, Fakultet političkih nauka, 2017.
ISBN 978-86-6425-013-9
Pohodi na birače u ime države i naroda : izborne kampanje u Srbiji od

74.

1990. do 2016. godine. Tom 2 / Zoran Đ. Slavujević. - Beograd :

Ком.

Univerzitet, Fakultet političkih nauka, 2017.

1

ISBN 978-86-6425-029-0
Filozofija medija. Tom 2 : ontologija, estetika, kritika / Divna Vuksanović.
75.

- Beograd : Fakultet dramskih umetnosti, Institut za pozorište, film, radio i
televiziju : Čigoja štampa, 2011.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-82101-41-3
Filozofija medija. 3 : Ontologija, estetika, kritika / Divna Vuksanović. 76.

Beograd : Fakultet dramskih umetnosti, Institut za pozorište, film, radio i
televiziju : Čigoja štampa, 2017.
ISBN 978-86-82101-64-2
(Ка)Ко смо : студије културе памћења и политике идентитета у Србији

77.

/ Весна Ђукић ; коаутори текстова Биљана Ђукић, Ивана Волић,
Милица Кочовић, Данијела Вићентијевић, Урош Ђурић. - Београд :
Факултет драмских уметности, 2017.
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ISBN 978-86-82101-63-5

Redefinisanje identiteta : (istorija, zablude, ideologije u srpskom filmu) /
78.

Aleksandar S. Janković. - Beograd : Filmski centar Srbije : Fakultet
dramskih umetnosti, 2017.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-7227-097-6
Mreže, društva, sfere : razmatranja jednog teoretičara aktera-mreže / Bruno
79.

Latur. - Beograd : Fakultet za medije i komunikacije, 2017.
ISBN 978-86-87107-82-3
Šta da radimo sa našim mozgom? / Ketrin Malabu. - Beograd : Fakultet za

80.

medije i komunikacije, 2017.
ISBN 978-86-87107-85-4
Nacistički mit / Dekonstrukcija hrišćanstva / Žan-Lik Nansi. - Beograd :

81.

Fakultet za medije i komunikacije, 2017.
ISBN 978-86-87107-83-0
Periferije političkog : o afektima. stvarima i zajednicama / priredili

82.

Jelisaveta Blagojević, Mirjana Stošić, Jovana Timotijević. - Beograd :
Fakultet za medije i komunikacije, 2017.
ISBN 978-86-87107-81-6
Prezreni na svetu / Franc Fanon. - Beograd : Fakultet za medije i

83.

komunikacije, 2017.
ISBN 978-86-87107-74-8
Posthumano / Rozi Brajdoti. - Beograd : Fakultet za medije i komunikacije,

84.

2016.
ISBN 978-86-87107-71-7
Leva hemisfera : kartografija novih kritičkih mišljenja / Razmig Kešejan. -

85.

Beograd : Fakultet za medije i komunikacije, 2016.
ISBN 978-86-87107-72-4

______________________________________________________________________
Конкурсна документација ЈНМВ бр. Д03-2017 – набавка књига за библиотеку
/ Страна 19 од 118/

Razgovor, jezik, mogućnosti : postmoderni pristup terapiji / Harlin
86.

Anderson. - Beograd : Centar za medije i komunikacije, Fakultet za medije
i komunikacije, 2016.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-87107-50-2
Pedagoška psihologija : udžbenik sa priručnikom za vežbe / Arsenović
Pavlović Slobodanka ,Antić, Zorana Jolić Marjanović. - Beograd : Fakultet
87.

za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Izdavački centar (ICF), 2017.
ISBN 978-86-6203-091-7

Реформски потенцијал оцењивања у настави / Милица Митровић. 88.

Београд : Универзитет, Филозофски факултет, Институт за педагогију
и андрагогију, 2017.
ISBN 978-86-82019-88-6
Домени естетске преференције : од естетског стимулуса до естетског
доживљаја / Слободан Марковић. - Београд : Филозофски факултет,

89.

Универзитет у Београду : Досије студио, 2017.
ISBN 978-86-6427-071-7 (ФФ)
ISBN 978-86-6047-236-8 (ДС)
Roditeljstvo pod rizikom : sociokulturna analiza stigmatizacije obolelih od
retkih bolesti / Isidora Jarić. - Beograd : Univerzitet, Filozofski fakultet,

90.

Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Centar za antropologiju javnih i
praktičnih politika : Dosije studio, 2017.
ISBN 978-86-6427-063-2 (FF)
ISBN 978-86-6047-234-4 (DS
Tok : psihologija optimalnog iskustva / Mihalj Čiksentmihalji. - Beograd :

91.

Fedon, 2017.
ISBN 978-86-86525-80-2

92.

Sto godina psihoterapije - a svet sve gori i gori / Džejms Hilman i Majkl
Ventura. -Beograd : Fedon, 2017.
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ISBN 978-86-86525-81-9

Analiza snova : beleške sa seminara održanog 1928-1930. Tom 1 / Karl
93.

Gustav Jung. – Beograd : Fedon, 2017.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-86525-82-6
Analiza snova : beleške sa seminara održanog 1928-1930. Tom 2 / Karl
94.

Gustav Jung. – Beograd : Fedon, 2017.
ISBN 978-86-86525-83-3
Ničeov Zaratustra : [seminar održan 1934-1939. godine]. Tom 1, Maj 1934

95.

- mart 1935 / Karl Gustav Jung. – Beograd : Fedon, 2016.
ISBN 978-86-86525-79-6
Vreme : šta ono čini nama i šta mi činimo od njega / Ridiger Zafranski. –

96.

Beograd : Geopoetika, 2017.
ISBN 978-86-6145-261-1

97.

98.

Geofilozofija mediterana / Katerina Resta. – Beograd: Geopoetika, 2017.
ISBN 978-86-6145-260-4
Filozofija usamljenosti / Laš Fr. H. Svensen. – Beograd : Geopoetika, 2017.
ISBN 978-86-6145-253-6
Priroda u savremenoj fizici / Verner Hajzenberg. - Beograd : B. Kukić ;

99.

Čačak : Gradac K, 2017.
ISBN 978-86-89901-26-9
Kapitalizam kao religija : profit za sva vremena / Kristof Flajšman. - Čačak

100.

: Gradac K, 2017.
ISBN 978-86-89901-22-1
Limes : istorijska margina i poreklo posebnosti Jugoistočne Evrope /

101.

Nikola Samardžić. - Beograd : Heraedu, 2017.
ISBN 978-86-7956-111-4
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Pisma iz Carigrada = Dispacci di Constantinopoli : 1688-1698. / priredili
102.

Marija Kocić i Nikola Samardžić. - Beograd : Novi balkanološki institut :
Heraedu, 2016.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-6483-000-3
Tvrđava dosade : o nestanku univerziteta / Refik Šećibović. - Beograd :
103.

HERAedu, 2016.
ISBN 978-86-7956-103-9
Sumrak starog Mediterana : 1774-1815. / Haris Dajč. - Beograd : Heraedu,

104.

2016.
ISBN 978-86-7956-100-8

105.

Антропологија зла / Бојан Јовановић. - Београд : Herаedu, 2016.
ISBN 978-86-7956-092-6
Turska u međunarodnim odnosima : 1688-1699 : put u evropsku

106.

diplomatiju / Marija Kocić. - Beograd : Hisperiaedu, 2014.
ISBN 978-86-7956-077-3
Muškarci u Srbiji : druga strana rodne ne/ravnopravnosti / Marina

107.

Hughson. - Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja,
2017.
ISBN 978-86-80756-01-1
Село Балкана : континуитети и промене кроз историју / уредници

108.

Срђан Рудић, Светлана Ћалдовић-Шијаковић. - Београд : Историјски
институт ; Сирогојно : Музеј на отвореном "Старо Село", 2017.
ISBN 978-86-7743-124-2
Земљорадња у Србији : (1878-1912) / Гордана Гарић Петровић. -

109.

Београд : Српски генеалошки центар : Историјски институт, 2017.
ISBN 978-86-7743-121-1
Држава и политике управљања : (18-20. век) / уредник издања петар В.

110.

Крестић. - Београд : Историјски институт, 2017.
ISBN 978-86-7743-120-4
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"Добри људи" у српској средњовековној држави / Милош Ивановић. 111.

Београд : Историјски институт, 2017.
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ISBN 978-86-7743-119-8
Споменица др Тибора Живковића / уредник издања Ирена Р.
112.

Цвијановић. - Београд : Историјски институт, 2016.
ISBN 978-86-7743-117-4
Нове улоге наставника у школи која учи : међународни стандарди и
национални оквири / Нада Трифковић. - Београд : Институт за

113.

економију и право : СКАНУ [Српска краљевска академија научника и
уметника], 2015.
ISBN 978-86-89929-12-6
Постфолклорна епска хроника : жанр на граници и границе жанра /

114.

Смиљана Ђорђевић Белић. − Београд : Чигоја штампа : Институт за
књижевност и уметност, 2016.
ISBN 978-86-531-0278-4 (ČŠ; брош.)
Platon i Kant : saveti za dobar život / Ivan Vuković. - Sremski Karlovci ;

115.

Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2016.
ISBN 978-86-75433-29-3
Профитабилне страсти, Кaпитaлизaм и перверзијa. 1 / Петер Клепец. -

116.

Нови Сад ; Сремски Кaрловци : Издaвaчкa књижaрницa Зорaнa
Стојaновићa, 2016.
ISBN 97-886-7543-326-2
Проблеми комике и смеха / Владимир Проп. - Сремски Карловци ;

117.

Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2017.
ISBN 978-86-7543-334-7
Ђаво у свакодневици, легенди и књижевности средњег века /

118.

Александар Амфитеатров. - Нови Сад ; Сремски Карловци : Издавачка
књижарница Зорана Стојановића, 2017.
ISBN 978-86-7543-333-0
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Поетика Н. В. Гогоља / Јуриј Ман. - Нови Сад ; Сремски Карловци :
119.

Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2017.
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ISBN 978-86-7543-330-9 (брош.)
Филолошка истраживања словенских старина : остаци многобоштва у
источнословенском култу Николаја Мирликијског / Б. A. Успенски.120.

Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана
Стојановића, 2016.
ISBN 978-86-7543-323-1 (брош.)
Време и душа : поетика и етика српске прозе друге половине 20. века /

121.

Mилан Радуловић.- Београд : Јасен, 2017.
ISBN 978-86-6293-063-7

122.

Елипса у српском и енглеском / Вера Вујевић. – Београд : Јасен, 2017.
ISBN 978-86-6293-061-3
Историја руског књижевног језика : (црквенословенско-руска

123.

преплитања) / Ксенија Кончаревић, Слободанка Перкучин, Марија
Марковић, Митра Рељића. – Београд : Јасен, 2016.
ISBN 978-86-6293-052-1 (брош.)
Безличнo-предикативне лексеме у руском језику / Милена Маројевић.

124.

– Београд : Јасен, 2016.
ISBN 978-86-6293-049-1 (брош.)

125.

Prilog kritici patrijarhalnog uma / Selija Amoros. - Loznica : Karpos, 2017.
ISBN 978-86-6435-065-5
Треба ли заиста сецкати историју на периоде? / Жак ле Гоф. - Лозница

126.

: Карпос, 2017.
ISBN 978-86-6435-064-8
Politike obrazovanja : od paideje do bildunga / Zoran Dimić. – Loznica :

127.

Karpos, 2017.
ISBN 978-86-6435-054-9
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128.

129.

130.

Шта је средњи век? / Лејдулф Мелве. - Лозница : Карпос, 2017.
ISBN 978-86-6435-058-7
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Žak Derida : biografija / Benoa Peters. - Loznica : Karpos, 2017.
ISBN 978-86-6435-066-2
Dijalog o ljubavi / Plutarh. – Loznica : Karpos, 2017.
ISBN 978-86-6435-041-9
Опсада и пад Константинопоља 1453. / Николо Барбаро, Леонардо са

131.

Хиоса, Исидор Кијевски. - Лозница : Карпос, 2016.
ISBN 978-86-6435-036-5
Право на лењост : оповргавање "Права на рад" из 1848. године / Пол

132.

Лафарг. - Лозница : Карпос, 2016.
ISBN 978-86-6435-032-7
Античко наслеђе и његова рецепција у европској култури / приредили

133.

Матилде Скоје и Јерт Вестрхејм. − Лозница : Карпос, 2016.
ISBN 978-86-6435-043-3
Правопис српског језика : школско издање / Милорад Дешић. −

134.

Београд : Klett, 2015.
ISBN 978-86-7762-536-8
Ležanje na kauču / Irvin D. Jalom. - Beograd : Kosmos izdavaštvo ;

135.

Podgorica : Nova knjiga, 2017.
ISBN 978-86-6369-032-5

136.

Protiv dvostruke ucene / Slavoj Žižek. - Beograd : Laguna, 2016.
ISBN 978-86-521-2318-6
Iluzije : nove ruske drame / izabrao i preveo s ruskog Novica Antić. −

137.

Beograd : LOM, 2017.
ISBN 978-86-7958-177-8

138.

Жанровска укрштања српске и англофоне књижевности : преводна
рецепција и књижевнотеоријска интерпретација / уредници
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Владислава Гордић Петковић, Зоран Пауновић. – Нови Сад : Матица
српска, 2017.
ISBN 978-86-7946-190-2 (брош.)
Српска књижевна периодика : 1766-1850 / Миодраг Матицки. - Нови
139.

Сад : Матица српска, 2016.
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ISBN 978-86-7946-189-6 (картон)
Историја српске књижевне критике : 1768-2007. Том 1 / Предраг
140.

Палавестра. − Нови Сад : Матица српска, 2008.
ISBN 978-86-87079-13-7 (пласт.)
Историја српске књижевне критике : 1768-2007. Том 2 / Предраг

141.

Палавестра. − Нови Сад : Матица српска, 2008.
ISBN 978-86-87079-14-4 (картон)
Stranac u humanističkom nasleđu / [priredili Dušan Marinković i Dušan

142.

Ristić]. - Novi Sad : Mediterran publishing, 2017.
ISBN 978-86-6391-088-1

143.

О anarhizmu / Noam Čomski. - Novi Sad : Mediterran publishing, 2017.
ISBN 978-86-6391-078-2
Globalni urbani procesi : stanja, koncepti i alternative / Ana Pajvančić-

144.

Cizelj. - Novi Sad : Mediterran publishing, 2017.
ISBN 978-86-6391-077-5
Normalno i patološko / Žorž Kangilem- Novi Sad : Mediterran publishing,

145.

2017.
ISBN 978-86-6391-076-8
Kruženje elita : primena socioloških teorija / Vilfredo Pareto- Novi Sad :

146.

Mediterran publishing, 2017.
ISBN 978-86-6391-075-1
Preoblikovanje neoliberalizma : socijalna politika u Srbiji : sociološko-

147.

pravna analiza / Danilo Vuković- Novi Sad : Mediterran publishing, 2017.
ISBN 978-86-6391-072-0
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Mišel Fuko : iza strukturalizma i hermeneutike : sa pogovorom Mišela
148.

Fukoa i intervjuom sa njim / Hjubert L. Drajfus, Pol Rabinov - Novi Sad :
Mediterran publishing, 2017.
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ISBN 978-86-6391-066-9
Seks i represija u primitivnom društvu / Bronislav Malinovski- Novi Sad :
149.

Mediterran publishing, 2017.
ISBN 978-86-6391-065-2
Sociologija kulture : sa elementima kulturne antropologije / Žolt Lazar,

150.

Dragan Koković- Novi Sad : Mediterran publishing, 2017.
ISBN 978-86-6391-043-0
Ogledi iz sociologije savremenosti / Pavle Milenković. - Novi Sad :

151.

Mediterran publishing, 2016.
ISBN 978-86-6391-047-8
Loši samarićani : bogate zemlje, uboge politike i pretnja svetu u razvoju /

152.

Ha Džun Čang. - Beograd : Mali vrt, 2016.
ISBN 978-86-85639-28-9

153.

Pusta zemlja / Tomas Sterns Eliot. − Beograd : Mali vrt, 2011.
ISBN 978-86-85639-11-1
Teorija umetnosti kao teorija vrednosti = Teorija vrijednosti kao teorija

154.

umjetnosti / urednici zbornika Nataša Lah i Miško Šuvaković. - Beograd :
Orion Art, 2017.
ISBN 978-86-6389-060-2

155.

Smrt / Vladimir Jankelevič. – Beograd : Orion Art, 2017.
ISBN 978-86-6389-046-6
Globalizacijske izvedbe: književnost, mediji, teatar / Dubravka Đurić. −

156.

Beograd : Orion art, 2016.
ISBN 978-86-6389-042-8
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Житије кнеза Лазара / [приредила и коментарисала] Јелка Ређеп. −
157.

Нови Сад : Прометеј, 2010.
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ISBN 978-86-515-0432-0
Škola života : [vaš život nije generalna proba] / Bruno Šimleša. -Novi Sad :
158.

Psihopolis institut, 2017.
ISBN 978-86-6423-030-8
Zluradost : šadenfrojde: tamna strana ljudske prirode / Ričard H. Smit. –

159.

Novi Sad : Psihopolis institut, 2017.
ISBN 978-86-6423-038-4
O sebi : priča psihoterapeuta / Irvin Jalom. – Novi Sad : Psihopolis institut,

160.

2017.
ISBN 978-86-6423-037-7
Kako se dogovarati : sa sobom i drugima / Vilijem Jur– Novi Sad :

161.

Psihopolis institut, 2017.
ISBN 978-86-6423-044-5
Moje, tvoje i naše dete : do boljih odnosa u nebiološkoj porodici / Najdžel

162.

Lata– Novi Sad : Psihopolis institut, 2017.
ISBN 978-86-6423-042-1
Majke i sinovi : kako odgajiti muškarca? / Najdžela Lata. - Novi Sad :

163.

Psihopolis institut, 2017.
ISBN 978-86-6423-036-0
O homoseksualnosti na novi način : druga strana tolerancije / Ričard Koen.

164.

– Novi Sad : Psihopolis institut, 2017.
ISBN 978-86-6423-022-3
Oporavak od tuge : kako da prebolite smrt, razvod, gubitak zdravlja,

165.

karijere, vere--- / Džon V. Džejms, Rasel Fridman. - Novi Sad : Psihopolis
institut, 2017.
ISBN 978-86-6423-035-3
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Svakim danom sve bliže : proces terapije iz oba ugla / Irvin D. Jalom, Džini
166.

Elkin. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2016.
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ISBN 978-86-86653-89-5
Velika etika, I-II ; Eudemova etika, I-III, (IV-VI), VII-VIII / Aristotel. –
167.

Beograd : Paideia, 2017.
ISBN 978-86-7448-598-9

168.

Analitika 1-2 ; Kategorije ; O izrazu / Aristotel. - Beograd : Paideia, 2008.
ISBN 978-86-7448-334-3
Правне и политичке идеје у Источном римском царству : (од почетка
Константинове до краја Јустинијанове владавине) / Срђан Шаркић. -

169.

Београд : Службени гласник : Правни факултет Универзитета Унион :
Досије студио, 2017.
ISBN 978-86-519-2137-0 (СГ)
ISBN 978-86-6047-242-9 (ДС)
Crvena : istorija jedne boje / Mišel Pasturo. -Beograd : Službeni glasnik,

170.

2017 .
ISBN 978-86-519-2062-5
Ometena demokratija : globalna politika protesta / Ivan KrastevBeograd :

171.

Službeni glasnik, 2017.
ISBN 978-86-519-2053-3
Етнологија и антропологија : 70 изабраних појмова / аутори текстова

172.

Нина Аксић ... [и др.] ; уредник тома Љиљана Гавриловић. - Београд :
Службени гласник : Етнографски институт САНУ, 2017.
ISBN 978-86-519-2080-9
Rečnik zaljubljenika u rokenrol / Antoan de Kon. - Beograd : Službeni

173.

glasnik, 2017.
ISBN 978-86-519-0673-5

174.

Rečnik zaljubljenika u islam / Malik Šebel. – Beograd : Službeni glasnik,
2017.
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ISBN 978-86-519-1530-0

Sofisti. 1, Protagora, Ksenijad, Gorgija, Likofron, Prodik i Trasimah /
175.

priredila i prevela Aleksandra Zdravković Zistakis. - Beograd : Službeni
glasnik, 2017.
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ISBN 978-86-519-2097-7
Поражени : крваво наслеђе Првог светског рата : 1917-1923. / Роберт
176.

Герварт. - Београд : Службени гласник, 2017.
ISBN 978-86-519-2031-1
Nacionalno brendiranje / Svetislav Milovanović, Mario Lukinović. -

177.

Beograd : Službeni glasnik, 2017.
ISBN 978-86-519-2045-8
Анђео историје / Валтер Бењамин. - Београд : Службени гласник,

178.

2017.
Београд : Службени гласник, 2017.
ISBN 978-86-519-2068-7
Срби и пропаст Југославије : приручник / Чедомир Антић... [и др.]. -

179.

Београд : Завод за уџбенике : Службени гласник, 2017.
ISBN 978-86-17-19567-8
Трагедија једног народа : шта људе у Србији нагони да раде против

180.

себе / Момчило Ђорговић. - Београд : Службени гласник, 2017.
ISBN 978-86-519-1997-1
Leksikon ljubavi i seksualnosti / Ljubomir Erić . - Beograd : Službeni

181.

glasnik, 2017.
ISBN 978-86-519-0273-7
Стални песнички облици српског неосимболизма / Сања Париповић

182.

Крчмар. – Београд : Службени гласник, 2017.
ISBN 978-86-519-2041-0 (брош.)
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Еротско у романима Милоша Црњанског / Јелена Панић-Мараш. –
183.

Београд : Службени гласник : Учитељски факултет, 2017.
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ISBN 978-86-519-2072-4 (СГ)
Винаверова књижевна република / Жарка Свирчев. – Београд :
184.

Службени гласник, 2017.
ISBN 978-86-519-0276-8 (брош.)
Венац од трња за Данила Киша / Миливоје Павловић. – Београд :

185.

Службени гласник, 2017.
ISBN 978-86-519-1998-8 (брош.)
Historijska usmena predanja naroda Bosne i Hercegovine / Vlajko

186.

Palavestra. – Srpski genealoški centar 2003
ISBN 86-83679-14-4
Likovi u šaljivim pripovetkama: prilog tipologiji i indeksaciji likova u

187.

srpskoj narodnoj prozi, / Иван Златковић. – Београд : Српски
генеалошки центар, 2017.
ISBN 978-86-6401-020-7
Историја новога века : 1492-1815 / Васиљ Поповић. - Београд : Српска

188.

књижевна задруга, 2016.
ISBN 978-86-379-1317-7

189.

190.

Конкордат у скупштини Краљевине Југославије / Милорад Д.
Средојевић. - Београд : Српска књижевна задруга, 2016.
ISBN 978-86-379-1311-5
О неговању душевног мира и задовољства / Плутарх. - Београд :
Српска књижевна задруга, 2017.

Ком.

1

ISBN 978-86-379-1340-5
191.

192.

Пут српског језика и писма / Јелица Стојановић. – Београд : Српска
књижевна задруга, 2017
ISBN 978-86-379-1344-3
Бисери нове Русије : савремена руска проза / избор и превод с руског
Милена Тепавчевић. − Нови Сад : Stylos art, 2014.

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-7473-616-6
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Рускиње : савремена руска љубавна проза / избор и превод с руског
193.

Милена Тепавчевић. − Нови Сад : Stylos art, 2012.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-7473-593-0
Мрвице среће : савремена руска женска проза / избор и превод с
194.

руског Милена Тепавчевић. − Нови Сад : Stylos art, 2013.
ISBN 978-86-7473-591-6
Obrazovanje na daljinu / Miroslava Ristić, Danimir Mandić. - Beograd :

195.

Učiteljski fakultet, 2017.
ISBN 978-86-7849-247-1
Развијање социјалне компетенције ученика у школи / Мирсада С.

196.

Зукорлић. - Београд : Учитељски факултет, 2017.
ISBN 978-86-7849-245-7
Хипермедији у настави учења / Слободан Станојловић, Данимир

197.

Мандић. - Београд : Учитељски факултет, 2017.
ISBN 978-86-7849-223-5
Управљање развојним променама у васпитно-образовним установама /

198.

Младен Вилотијевић, Данимир Мандић. - Београд : Учитељски
факултет, 2017.
ISBN 978-86-7849-230-3
Модели развијајуће наставе. 1 / Младен Вилотијевић, Нада

199.

Вилотијевић. - Београд : Учитељски факултет, 2016.
ISBN 978-86-7849-224-2
Модели развијајуће наставе. 2 / Младен Вилотијевић, Нада

200.

Вилотијевић. - Београд : Учитељски факултет, 2016.
ISBN 978-86-7849-225-9
Методичке стратегије развоја дечјих потенцијала у савременој

201.

предшколској установи / Александар Стојановић, Драгана Богавац. Београд : Учитељски факултет, 2016.
ISBN 978-86-7849-211-2
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Komunikološki leksikon / Mirko Miletić, Nevena Miletić. - Beograd :
202.

Универзитет "Џон Незбит", 2017.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-7747-562-8
Стубови српске просвете : српске средње школе у Османском царству
203.

1878-1912. / Александра Новаков. - Београд : Завод за уџбенике, 2017.
ISBN 978-86-17-19475-6
Проблем Другог у позној модерни / Борис Братина. - Београд : Завод

204.

за уџбенике, 2017.
ISBN 978-86-17-19577-7
Nauka o ljubavi i izdaji / Robin Danbar. - Beograd : Zavod za udžbenike,

205.

2017.
ISBN 978-86-17-19566-1

206.

Историја модерне Србије 1800-1918. / Димитрије Ђорђевић. - Београд
: Завод за уџбенике, 2016.
Главит јунак и остала господа : анализе народних песама / Лидија

207.

Делић, Мирјана Детелић, Љиљана Пешикан Љуштановић. – Београд :
Завод за уџбенике, 2017
ISBN 978-86-17-19233-2
Српски језик под лупом науке / Милош Ковачевић. – Београд : Завод

208.

за уџбенике, 2017.
ISBN 978-86-17-19653-8 (брош.)
Методика наставе Српског језика и књижевности : методичка обрада

209.

књижевног дела / Гордана Штасни. – Београд : Завод за уџбенике,
2017
ISBN 978-86-17-19454-1
Antologija savremene nemačke drame. Knj. 3, 1989-2008 / priredile [i

210.

prevele] Bojana Denić, Drinka Gojković, Jelena Kostić-Tomović. −
Beograd : Zepter Book World, 2017.
ISBN 978-86-7494-142-3
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Antologija savremene nemačke drame. Knj. 2, 1968-1989 / priredile [i
211.

prevele] Bojana Denić, Drinka Gojković, Jelena Kostić-Tomović. −
Beograd : Zepter Book World, 2017.

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-7494-141-6
Antologija savremene nemačke drame. Knj. 1, 1945-1968 / priredile [i
212.

prevele] Bojana Denić, Drinka Gojković, Jelena Kostić-Tomović. −
Beograd : Zepter Book World, 2015.
ISBN 978-86-7494-131-7

*НАПОМЕНА:
Извршење уговора о јавној набавци за Партију бр. 2 вршиће се максимално до износа средстава
који је одређен за ове намене у Финансијском плану и Плану набавки наручиоца за 2017. годину.
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III
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

I) ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за
учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој
табели, и то:

Р.бр

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1.

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

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) ЗЈН)

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) ЗЈН);

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

ИЗЈАВА
(Образац бр. 1,2,3,4. и 5. у Конкурсној
документацији) којом којом понуђач
подизвођач/група понуђача под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из члана 75. став 1.
тачка 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом
конкурсном документацијом
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Да је поштовао обавезе које произлазе
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.
ЗЈН).

4.

II) ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатни
услов за учешће у поступку јавне набавке, дефинисан овом конкурсном документацијом, а
испуњеност додатниог услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

Р.бр.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1.

ДА НАД ПОНУЂАЧЕМ НИЈЕ
ПОКРЕНУТ ПОСТУПАК СТЕЧАЈА
ИЛИ ЛИКВИДАЦИЈЕ, ОДНОСНО
ПРЕТХОДНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК

ИЗЈАВА
(Образац бр. 1, 2. и 3. у Конкурсној
документацији) којом понуђач
подизвођач/група понуђача под пуном
материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава
услове за учешће у поступку јавне
набавке из члана 76. став 3. ЗЈН,
дефинисане овом конкурсном
документацијом.

* Напомена: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА


Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и додатног услова за
учешће у поступку предметне јавне набавке наведног у табеларном приказу додатних
услова под редним бројем 1 у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем
ИЗЈАВЕ (Образац бр. 1,2,3,4 и 5. у Конкурсној документацији), којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане
овом конкурсном документацијом.
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том
случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац бр. 2.
у Конкурсној документацији) потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и
оверену печатом.


Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају
заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац бр. 3. у Конкурсној документацији) мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено затражити од понуђача
чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у
року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију
тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
* Уколико наручилац буде захтевао, пре доношења одлуке о додели уговора, достављање
доказа о испуњености обавезних и додатног услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова) понуђач ће бити дужан да достави:
•

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу
обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод
из регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно
извод из одговарајућег регистра.
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2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу
обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда
на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно
лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и
кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да
достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу
обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе
и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног
органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
 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
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документује на прописани начин.
 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4)
ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази)
јавно доступни ((нпр. доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у
регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан
на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs).
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у
изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних
органа те државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде,
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у
којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће
дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
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Образац бр. 1
IV/1
ИЗЈАВA ПОНУЂАЧА
да понуђач _____________________________________________ из _________________________
испуњава обавезне и додатне законске услове (чл. 75. и чл. 76. ЗЈН) утврђене конкурсном
документацијом за учешће у поступку јавне набавке мале вредности добара ЈНМВ бр. Д03-2017 –
набавка књига за библиотеку:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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;
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;
4) да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни
стечајни поступак.

Сагласни смо да у случају захтева наручиоца, поднесемо доказе о испуњености
прописаних услова уместо изјаве.
Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, понуђач ову изјаву
подноси као доказ уместо захтеване документације.

Место: ___________________
Датум: ____.____. 20____. год.
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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Образац бр. 2
V/2
ИЗЈАВA ПОДИЗВОЂАЧА
да подизвођач ___________________________________ из ___________________ испуњава
обавезне законске услове (чл. 75. ЗЈН) утврђене конкурсном документацијом за учешће у
поступку јавне набавке мале вредности добара ЈНМВ бр. Д03-2017 – набавка књига за
библиотеку:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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;
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;
Сагласни смо да у случају захтева наручиоца, поднесемо доказе о испуњености
прописаних услова уместо изјаве.
Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, понуђач ову изјаву
подноси као доказ уместо захтеване документације.

Место: ___________________
Датум: ____.____. 20____. год.
Потпис овлашћеног лица
М.П.

НАПОМЕНА: У случају наступа понуђача са већим бројем подизвођача, умножити овај образац,
при чему је обавеза сваког подизвођача да исти попуни, овери печатом и потпише.
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Образац бр. 3
V/2
ИЗЈАВA ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
носилац групе:______________________________________________ из _____________________;
члан групе:_________________________________________________ из _____________________;
члан групе:_________________________________________________ из _____________________;
да носилац и сви чланови групе понуђача, односно сваки понуђач из групе понуђача испуњава
обавезне и додатне законске услове (чл. 75. и чл. 76. ЗЈН) утврђене конкурсном документацијом
за учешће у поступку јавне набавке мале вредности добара ЈНМВ бр. Д03-2017 – набавка књига
за библиотеку:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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;
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;
4) да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни
стечајни поступак.

Сагласни смо да у случају захтева наручиоца, поднесемо доказе о испуњености
прописаних услова уместо изјаве.
Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, понуђач ову изјаву
подноси као доказ уместо захтеване документације.

Место: ___________________
Датум: ____.____. 20____. год.
Носилац групе понуђача
М.П.
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Образац бр. 4
Члан 75. став. 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, 124/12, 14/2015 и 68/2015):

ИЗЈАВА

којом понуђач/ подизвођач/ члан групе:

(пословно име или скраћени назив понуђача)
из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада и заштити животне средине.

У случају потребе Изјаву копирати.

Напомена: Изјаву попунити, потписати и печатирати.

Место: ___________________
Датум: ____.____. 20____. год.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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Образац бр. 5

Члан 75. став. 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, 124/12, 14/2015 и 68/2015):

ИЗЈАВА

којом понуђач/ подизвођач/ члан групе:

___________________________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)
из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује
да нема забрану обављања делатности која је снази у време подношења понуде.

У случају потребе Изјаву копирати.

Напомена: Изјаву попунити, потписати и печатирати.

Место: ___________________
Датум: ____.____. 20____. год.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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Образац бр. 6
ИЗЈАВА
У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу ______% укупне
вредности набавке, а што се односи на:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Напомена:

Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може бити
већи од 50 %. Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке који ће се
извршити преко подизвођача.

Место: ___________________
Датум: ____.____. 20____. год.

Потпис овлашћеног лица
Понуђача
М.П.
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V
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

1.

Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа
понуђена цена“.
Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а
за сваку партију.

2.

Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем
пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
У случају исте најниже понуђене цене и истог понуђеног рока испоруке, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде
извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о
датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде
које имају једнаку најнижу понуђену цену исти рок плаћања и исти рок важења понуде.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству 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. Понуђачима који не присуствују овом поступку,
наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
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VI
ОБРАCЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Образац понуде (Образац бр. 7);
Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац бр. 8);
Образац изјаве о независној понуди (Образац бр. 10);
Образац овлашћења представника понуђача/носиоца групе понуђача (Образац бр. 11);
Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл.
75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном документацијом (Образац бр. 1);
Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац бр. 2);
Образац изјаве групе понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
- чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом (Образац бр. 3);
Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине (Образац бр. 4);
Образац изјаве да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време
поношења понуде (Образац бр. 5);
Образац изјаве о поверавању дела набавке подизвођачу у поступку набавке (Образац
бр. 6);
Модел уговора (Образац бр. 13).
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Образац бр. 7
VII
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ___________________ од ___.___.2017. године за учешће у поступку јавне
набавке мале вредности добара ЈНМВ бр. Д03-2017 – набавка књига за библиотеку:
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име
или скраћени назив
Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број (ПИБ)
Име особе за контакт
Електронска адреса понуђача
(е-mail)
Телефон
Телефакс
Број рачуна понуђача и назив
банке
Лице овлашћено за потписивање
уговора
Потпис овлашћеног лица
М.П.
_____________________________
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
1. ________________
2. ________________
3. ________________
[навести назив и седиште свих подизвођача]

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
1. ________________
2. ________________
3. ________________
[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди]

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача
3) 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:
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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:
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 у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
1)

Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:

2)

Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
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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 у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 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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Образац бр. 8
ОПИС ПОНУДЕ
у поступку набавке ЈНМВ број Д03-2017
Предмет јавне набавке је набавка књига за потребе библиотеке Филозофског факултета у Нишу обликована у
2 (две) партије.

I Партија – СТРАНЕ КЊИГЕ

Ред.
број

Назив књиге

1. 1
.

Јед.
мере

Количина

Ком.

1

Цена по ком.
(без ПДВ-а)

Цена укупно
(без ПДВ-а)

Psycholinguistics: Introduction and Applications / Lise Menn. Plural Publishing, 2017.
ISBN-10: 1597567124 ISBN-13: 978-1597567121
Multimodality: Foundations, Research and Analysis. A Problem-

2.

Oriented Introduction / John A. Bateman, Janina Wildfeuer,

Ком.

Tuomo Hippala. - De Gruyter, 2017.

1

ISBN-10: 3110479427 ISBN-13: 978-3110479423
Consecutive Interpreting: An Interdisciplinary Study / Alexander
3.

V. Kozin. - Palgrave Macmillan, 2017.

Ком.

1

Ком.

1

ISBN-10: 3319617257 ISBN-13: 978-3319617251
4.

Text and Image: A Critical Introduction to the Visual/Verbal
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Divide / John A. Bateman. - Routledge, 2014.
ISBN-13: 978-0415841986 ISBN-10: 0415841984
Foundations of Language: Brain, Meaning, Grammar, Evolution /
5.

Ray Jackendoff. - Oxford University Press, 2003.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN-13: 978-0199264377 ISBN-10: 0199264376
Semantics: A Cognitive Account of Linguistic Meaning / Zeki
6.

Hamawand. - Equinox, 2015.
ISBN-13: 978-1781792490 ISBN-10: 1781792496
Understanding Broadcast Journalism / Katy McDonald, Guy

7.

Starkey, Stephen Jukes. – Routledge, 2017.
ISBN-10: 1138240990
ISBN-13: 9781138241008
Photojournalism: The Professionals' Approach / Kenneth Kobre. -

8.

7th Edition. - Focal Press, 2017.
ISBN-13: 978-1138101364
ISBN-10: 1138101362
Media Life, Polity / Mark Deuze. - Cambridge, 2012.

9.

ISBN-10: 0745650007
ISBN-13: 978-0745650005

10.

Dražen Begić: Psihopatologija / Dražen Begić, 3. izd. Medicinska naklada, 2016.
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ISBN 9789531767453
Odnosi s javnošću : teorija i praksa / Zoran Tomić. – Zagreb –
11. Sarajevo : Synopsis, 2016.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN: 978-953-7968-30-4 (Zagreb)978-9958-01-027-9 (Sarajevo)
Osnove političkog komuniciranja / Zoran Tomić. - Zagreb12. Sarajevo : Synopsis, 2012.
ISBN: 978-953-7035-91-4978-9958-587-67-2
O učenom neznanju / Nikola Kuzanski. – Zagreb : Institut za
13. filozofiju, 2007.
978-953-7137-05-2
Istraživanja o istini i interpretaciji / Donald Davidson. – Zagreb :
14. Demetra, 2000.
ISBN: 953-6093-79-0
Rasprava o prvom principu / Duns Skot. – Zagreb : Demetra,
15. 1997.
ISBN 9536093324
Evolucija slobode / Daniel C. Dennett. – Zagreb : Algoritam,
16. 2009.
ISBN: 978-953-220-923-5
17.

Kraj čarolije / Daniel c. Dennett. – Zagreb : Jesenski i Turk, 2009.
ISBN: 978-953-222-327-9
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18.

Logika i dokazi / Sandro Skansi. – Zagreb : Element, 2016.
ISBN: 9789531976091

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Teorija pravne argumentacije. Teorija racionalnog diskursa kao
19.

teorija pravnog utemeljenja / Robert Alexy. – Zagreb : Naklada
Breza, 2015.
ISBN: 9789537036881
Mala filozofija mozga / Hans Lenk. – Zagreb : Naklada Jurčić,

20. 2012.
ISBN: 9789532450613
Argumentacija / Ivo Škarić. – Zagreb : Nakladni zavod Globus,
21. 2011.
ISBN: 978-953-167-239-9
Uvod u logiku prvog reda / Leigh s. Cauman. – Zagreb : Jesenski i
22. Turk, 2004.
ISBN:953-222-175-1
Priručnik za rad s hiperaktivnom djecom u školi / Tena Velki. 23. Jastrebsko: Naklada Slap, 2013.
ISBN 978-953-191-753-7
Disciplina bez straha / Wolfgang Bergmann. -Jastrebsko: Naklada
24. Slap, 2009.
ISBN

978-953-191-379-9
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Teorijske osnove intervencija / Antonija Žižak, Alenka Kobolt. 25. Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2010.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 953-641-864-9, 978-953-641-864-0
Zajednice koje brinu / J. Bašić i S. Grozić Živolić. - Edukacijsko26. rehabilitacijski fakultet, 2010.
ISBN
Izazovi grupnog rada s djecom, mladima i odraslima u riziku /
27.

Antonija Žižak. - Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet,
2009.
ISBN 953-641-862-2

Participacija korisnika u procesu procjene potreba i planiranja
intervencija: socijalnopedagoški pristup /N.Koller-Trbović i A.
28. Žižak. - Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2005.
ISBN 953-6418-26-6
Od primarne prevencije do ranih intervencija /J. Bašić, J., Ferić,
29.

M. i V. Kranželić. - Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet,
2001.
ISBN 953-6418-14-2
Od rizika do intervencija / A. Žižak, N. Koller-Trbović. i M.

30.

Lebedina-Manzoni. - Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet,
2001.
953-6418-15-0
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Poremećaji u ponašanju i rizična ponašanja: pristupi i pojmovna
31.

određenja / J. Bašić, N. Koller-Trbović i S. Uzelac. - Zagreb:
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2000.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 953-6418-24-X
32.

Osnoveposebnepedagogije / Heinz Bach. – Zagreb :Educa, 2005.
ISBN 978-953-6101-65-3

Različitiučenici, različitimozgovi / Eric Jensen.- Zagreb :Educa,
33. 2004.
ISBN 978-953-6101-59-9
Grammaire du Français / Delphine DENIS, Anne SANCIER34.

CHATEAU. − Le livre de poche, 1997.
ISBN-10: 2253160059
ISBN-13: 978-2253160052
Grammaire textuelle du français / Harald WEINRICH. − Didier,

35.

1985.
ISBN-10: 2278036815
ISBN-13: 978-2278036813
Grammaire de l’ancien français. Morphologie – Syntaxe / Gérard
MOIGNET. − Éditions Klincksieck, Paris, 2002.

36. ISBN-10: 2252033738
ISBN-13: 978-2252033739
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ЦЕНА УКУПНО (без ПДВ-а): __________________ динара
Износ ПДВ-а: __________________ динара
ЦЕНА УКУПНО (са ПДВ-ом): __________________ динара
Напомена: Понуда треба да буде комплетна тј. са ценама и износима за све ставке које су наведене у табели. У
супротном, понуда ће бити одбијена као непотпуна и неприхватљива.
У цену треба урачунати трошкове испоруке књига на адресу Наручиоца.
РОК ИСПОРУКЕ:
Рок испоруке књига је _______ (________________) дан/а од достављања наруџбенице.
МЕСТО ИСПОРУКЕ КЊИГА – FCO (franco) Филозофски факултет у Нишу, улица Ћирила и Методија бр. 2.
РОК ПЛАЋАЊА:
Од понуђача се тражи да наведе у ком је року, изражено у данима, наручилац дужан да изврши плаћање.
Рок плаћања је ______(________________) дана од дана пријема исправне фактуре.
(по Закону, не може бити краћи од 15 дана ни дужи од 45 дана од дана достављања фактуре).
*Напомена: Понуђач ће фактурисање извршити по испоруци свих наслова и плаћање по том основу ће се
извршити након комплетне испоруке свих књига.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
Рок важења понуде је ______ (________________) дана.
(не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда).
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Место: __________
ПОНУЂАЧ
Дана:___.___.20___. године
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
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II Партија – ДОМАЋЕ КЊИГЕ

Ред. број

Назив књиге

Јед.
мере

Количина

Ком.

1

Ком.

1

Ком

1

Ком.

1

Цена по ком.
(без ПДВ-а)

Цена укупно
(без ПДВ-а)

Rekvijem za američki san : deset principa koncentracije
1. 1.

bogatstva i moći / Noam Čomski. - Novi Sad : Akademska
knjiga, 2017.
ISBN 978-86-6263-182-4
Teorija komunikativnog delovanja, 1. Racionalnost delovanja i
društveno racionalizovanje / Jirgen Habermas ; preveli s

2.

nemačkog Miroslav Milović, Zoran Đinđić, Života Filipović ;
redakcija prevoda Časlav D. Koprivica. - Novi Sad :
Akademska knjiga, 2017.
ISBN 978-86-6263-175-6
Teorija komunikativnog delovanja. 2. Kritika
funkcionalističkog uma / Jirgen Habermas ; preveli s nemačkog

3.

Miroslav Milović, Zoran Đinđić, Života Filipović ; redakcija
prevoda Časlav D. Koprivica. - Novi Sad : Akademska knjiga,
2017.
ISBN 978-86-6263-178-7

4.

Како су живели Византинци / Литаврин Генадиј Г. - Нови
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Сад : Академска књига, 2017.
ISBN 978-86-6263-164-0
Rat : asimetrični ratovi i teorija pravednog rata / priredio Petar
5.

Bojanić. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2017.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-6263-162-6
Angažman : uvod u studije angažovanosti / priredile Adriana
6.

Zaharijević, Jelena Vasiljević. - Novi Sad : Akademska knjiga,
2017.
ISBN 978-86-6263-158-9
Trauma i religija : između moći i smisla / Srđan Sremac, R.

7.

Ruard Ganzevoort. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2017.
ISBN 978-86-6263-153-4
Besedе o ruskoj kulturi : svakodnevica i tradicije ruskog

8.

plemstva : (XVIII vek - početak XIX veka) / J. M. [Jurij
Mihajlovič] Lotman. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2017.
ISBN 978-86-6263-142-8
O mitovima u psihologiji : deca-vukovi, majmuni koji govore i

9.

fantomski blizanci / Kotaro Suzuki, Žak Vokler. - Novi Sad :
Akademska knjiga, 2017.
ISBN 978-86-6263-140-4

10.

Religija i društvo u Evropi : sekularizacija u XIX i XX veku :
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1789-2000 / Rene Remon. - Novi Sad : Akademska knjiga,
2017.
ISBN 978-86-6263-104-6
Debata o luksuzu : Volter / Žan Žak Ruso. - Novi Sad :
11.

Akademska knjiga, 2017.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-80484-09-9
Oficiri, služavke i dimničari / Dolar Mladen. - Novi Sad :
12.

Akademska knjiga, 2017. psihoanaliza
ISBN 978-86-6263-155-8
Rusija-Zapad: hiljadu godina rata : rusofobija od Karla Velikog

13.

do ukrajinske krize / Gi Metan. - Novi Sad : Akademska knjiga,
2017.
ISBN 978-86-6263-149-7
Каваљер Светог духа : o једном недовршеном роману Иве

14.

Андрића / Жанета Ђукић Перишић. – Нови Сад :
Академска књига, 2017.
ISBN 978-86-6263-179-4
Na sunčanoj strani / Ivo Andrić.− Novi Sad : Akademska

15.

knjiga, 2017
ISBN 978-86-6263-183-1

16.

Повратак причи : огледи о савременој српској прози /
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Недић Марко. - Нови Сад : Академска књига, 2017.
ISBN 978-86-6263-163-3
Пелен и мед : српска дидактичка поезија од барока до
17.

романтизма / Александра Павловић. - Нови Сад :
Академска књига, 2017.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-6263-152-7
Од Будима до Константинопоља : Via Traiana у светлу
18.

путописне литературе у периоду од 14. до 16. века /
Михаило Ст. Поповић. -Нови Сад : Академска књига, 2017.
ISBN 978-86-6263-141-1
Осматрачница : књижевне и опште теме / Славко

19.

Гордић. – Нови Сад : Академска књига, 2016.
ISBN 978-86-6263-116-9 (брош.)
Постајати други : Црњански, Матић, Антић : разговори /

20.

Драшко Ређеп.- Нови Сад ; Зрењанин : Агора, 2017.
ISBN 978-86-6053-215-4
Филозофија ентропије : [филозофска студија] / Никола

21.

Кајтез. - Нови Сад ; Зрењанин : Агора, 2016.
ISBN 978-86-6053-192-8

22.

Elementi epistemologije bioetike / Karel Turza. - Beograd :
Albatros plus, 2017.
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ISBN 978-86-6081-265-2
Ljudska prava, demokratija i mir : perspektive globalne
23.

organizacije / Ingeborg Maus. - Albatros plus, 2017.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-6081-264-5
Rečnik osnovnih termina filozofije politike / Slobodan Divjak. 24.

Albatros plus, 2016.
ISBN 978-86-6081-234-8
Јесењин - рускадуша / ЉубаВукмановић. - Београд :

25.

Албатрос плус, 2017.
ISBN 978-86-6081-256-0 (брош.)
Србија у дубровачким тестаментима : (1414-1436) :
Testamenta Notariae, књиге 10, 11, 12. / сабрали и
приредили Андрија Веселиновић, Дејан Јечменица ;

26.

[превод на енглески језик Тијана Ковачић ; превод на
италијански језик Милован Писари]. - Београд : Архив
Србије, 2016.
ISBN 978-86-81511-93-0
Srbi i Albanci kroz vekove. Tom 1 / Petrit Imami. - Beograd :

27.

Samizdat, 2016.
ISBN 978-86-7963-442-9

28.

Srbi i Albanci kroz vekove. T. 2 / Petrit Imami. - Beograd :
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Samizdat, 2017.
ISBN 978-86-7963-448-1
Srbi i Albanci kroz vekove. Tom 3, Srpsko-albanske kulturne
29.

veze i drugi prilozi / Petrit Imami. - Beograd : Samizdat, 2017.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-7963-453-5
Mapiranje Stare Srbije : stopama putopisaca, tragom narodne
30.

pesme / Srđan Atanasovski. - Beograd : Biblioteka XX vek,
2017.
ISBN 978-86-7562-137-9
Samo Bosne nema : mladi i stvaranje države u posleratnoj

31.

Bosni i Hercegovini / Azra Hromadžić. - Beograd : Biblioteka
XX vek, 2017.
ISBN 978-86-7562-135-5
Белешке о Кишу и философији / Илија Марић. - Београд ;

32.

Стари Бановци : Бернар, 2017.
ISBN 978-86-6431-047-5 (брош.)
Бура информација : зашто "лајкујемо"? : објашњење
индивидуалног понашања на друштвеној мрежи / Винсент

33.

Ф. Хендрикс, Пеле Г. Хансен ; превод са енглеског Марија
Новаковић. - Београд : Центар за промоцију науке, 2017.
ISBN 978-86-88767-26-2
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Psihološki aspekt savremene srpske organizacije : trendovi,
34.

problemi i rešenja / Jasmina Knežević, Dragana Mitrić
Aćimović. - Beograd : Centar za primenjenu psihologiju, 2017.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-89377-27-9
Uvod u socijalnu psihologiju / Boris Kordić. - Beograd : Centar
35.

za primenjenu psihologiju, 2017.
ISBN 978-86-89377-23-1
Русија 1917. : пропаст царства / Олег Ајрапетов. - Београд :

36.

Clio, 2017.
ISBN 978-86-7102-572-0
Industrija sreće : kako su nam državne uprave i velike

37.

korporacije prodale blagostanje / Vilijam Dejvis. - Beograd :
Clio, 2017.
ISBN 978-86-7102-563-8
Pedagogija autonomije : neophodno znanje za obrazovnu

38.

praksu / Paulo Freire. –
Beograd : Clio, 2017.
ISBN 978-86-7102-556-0

39.
40.

Kultura / Teri Iglton. - Beograd : Clio, 2017.
ISBN 978-86-7102-554-6
Psihologija patnje : strah, pohlepa, krivica, obmanjivanje,
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izdaja i osveta / Salman Ahtar. - Beograd : Clio, 2017.
ISBN 978-86-7102-555-3
Gospodari medija : spin doktori i manipulacija javnošću u
41.

službi vlasti / Marčelo Foa. - Beograd : Clio, 2017.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-7102-558-4
Diskurs novih tehnologija / Aleksandar Luj Todorović. 42.

Beograd : Clio, 2017.
ISBN 978-86-7102-559-1
Пут у Сарајево : Кајзер Вилхелм II и узроци Првог светског

43.

рата / Џон Рол. – Београд : Clio : Медија центар "Одбрана",
2017.
ISBN 978-86-7102-553-9

44.

Otvoreni pristup / Piter Suber. –Beograd : Clio, 2016.
ISBN 978-86-909677-3-5
Umetnost kao tautologija / Davor Džalto. - Beograd : Clio :

45.

Institut za filozofiju i društvenu istoriju, 2016.
ISBN 978-86-7102-547-8
Историја арапских народа / Алберт Хурани. - Београд :

46.

Clio, 2016.
ISBN 978-86-7102-540-9

47.

Свето и пропадљиво : тело у српској хагиографској
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књижевности / Смиља Марјановић-Душанић. − Београд :
Clio, 2017.
ISBN 978-86-7179-099-4 (БИСАНУ; брош.)
Tragedija inicijacije ili Nepostojani princ / Ivan Medenica. −
48.

Beograd : Clio : Fakultet dramskih umetnosti, Institut za
pozorište, film, radio i televiziju, 2016.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-7102-549-2 (Clio; karton s omotom)
Duša misli u slikama : integrativna art psihoterapija / Snežana
49.

Milenković. - Beograd : Čigoja štampa, 2017.
ISBN 978-86-531-0288-3
Metodika nastave društvenih predmeta između teorije i prakse /

50.

priredile Zorica Kuburić, Ljiljana Ćumura, Ana Zotova. Beograd : Čigoja štampa, 2017.
ISBN 978-86-531-0226-5
Vreme neispunjenih obećanja : teme u izbornim kampanjama u

51.

Srbiji 1990-2014. / Zoran Đ. Slavujević, Siniša Atlagić. Beograd : Dobar naslov, 2015.
ISBN 978-86-86471-43-7
Da li je Jugoslavija morala da umre : ...ili kako su etničke

52.

komunističke elite kontinuitetom svojih svađa dovele do
neizbežnog kraha SFRJ / Sergej Flere i Rudi Klanjšek. -
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Beograd : Dan graf, 2017.
ISBN 978-86-83517-96-1
Marketing menadžment / Filip Kotler, Kevin Lejn Keler. 53.

Beograd : Data status : Ekonomski fakultet Univerziteta, 2017.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-7478-423-5
Platonovi podkasti : antički vodič kroz savremeni život / Mark
54.

Vernon. – Beograd : Dereta, 2016.
ISBN 978-86-6457-072-5
Две српске султаније : Оливера Лазаревић (1373-1444),
Мара Бранковић (1418-1487) : две биографије као прилог

55.

историји српско-османских односа : 1389-1487. / Никола
Гиљен. - Београд : Дерета, 2016.
ISBN 978-86-6457-054-1
Путописи / Станислав Краков ; приредио Мирко Демић. -

56.

Београд : Дерета, 2017.
ISBN 978-86-6457-110-4
Књига о Камију : поетика мере / Јасмина Ахметагић. -

57.

Београд : Дерета, 2017.
ISBN 978-86-6457-123-4 (брош.)

58.

Фикција као сведочанство : искуство Првог светског рата у
прози српских модерниста Београд / Дуња Душанић. -
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Београд : Досије студио, 2017.
ISBN 978-86-6047-226-9 (брош.)
Kant i zasnivanje moderne estetike : o osećaju prosuđivanja
59.

svrhovite forme lepog predmeta / Nebojša Grubor. – Beograd :
Draslar, 2016.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-6475-014-1
Rad dokolice : kultura slobodnog vremena / Kris Rodžek. 60.

Beograd : Ekonomski fakultet, Centar za izdavačku delatnost,
2014.
ISBN 978-86-403-1398-8
О погрешном образовању / Ноам Чомски. - Београд : Eduka,

61.

2017.
ISBN 978-86-6013-308-5
Savršeni sluga : evnusi u Vizantiji i društvena konstrukcija roda

62.

/ Ketrin M. Ringrouz. - Beograd : Evoluta, 2016.
ISBN 978-86-85957-91-8
Србија 1217. : настанак краљевине / Синиша Мишић,

63.

Радивој Радић. - Београд : Еволута, 2016.
ISBN 978-86-85957-89-5

64.

Do šizofrenije i nazad / Arnhil Lauveng. 2016.

Beograd : Evoluta,
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ISBN 978-86-85957-87-1
Утицај Аустроугарске империје на стварање албанске
65.

нације : 1896-1908 / Теодора Толева. - Београд : "Филип
Вишњић" : Институт за европске студије, 2016.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-6309-128-3
Једини пут : силе Антанте и одбрана Србије 1915. године /
66.

Милош Ковић. - Београд : "Филип Вишњић", 2016.
ISBN 978-86-6309-151-1
Habermasova odbrana moderne / Đorđe Vukadinović. -

67.

Beograd : "Filip Višnjić", 2016.
ISBN 978-86-6309-152-8
Revolucija i građanski rat u Španiji 1936-1939 / Pjer Brue,

68.

Emil Temim. - Beograd : "Filip Višnjić", 2016.
ISBN 978-86-6309-133-7
Чарање и плетење приче : огледи о савременој српској

69.

прози / Марко Недић. − Београд : "Филип Вишњић", 2017.
ISBN 978-86-6309-168-9
Šta je populizam? / Jan-Verner Miler. - Beograd : Fabrika

70.

knjiga : Peščanik, 2017.
ISBN 978-86-7718-166-6

71.

Dnevnik globalne krize / Milutin Mitrović. - Beograd : Fabrika
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knjiga : Peščanik, 2016.
ISBN 978-86-7718-163-5
Ката Несиба и коментари / Ивaн Jaнкoвић. - Београд :
72.

Фабрика књига, 2017.

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-7718-167-3
Pohodi na birače u ime države i naroda : izborne kampanje u
73.

Srbiji od 1990. do 2016. godine. Tom 1 / Zoran Đ. Slavujević. Beograd : Univerzitet, Fakultet političkih nauka, 2017.
ISBN 978-86-6425-013-9
Pohodi na birače u ime države i naroda : izborne kampanje u

74.

Srbiji od 1990. do 2016. godine. Tom 2 / Zoran Đ. Slavujević. -

Ком.

Beograd : Univerzitet, Fakultet političkih nauka, 2017.

1

ISBN 978-86-6425-029-0
Filozofija medija. Tom 2 : ontologija, estetika, kritika / Divna
75.

Vuksanović. - Beograd : Fakultet dramskih umetnosti, Institut
za pozorište, film, radio i televiziju : Čigoja štampa, 2011.

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-82101-41-3
Filozofija medija. 3 : Ontologija, estetika, kritika / Divna
76.

Vuksanović. - Beograd : Fakultet dramskih umetnosti, Institut
za pozorište, film, radio i televiziju : Čigoja štampa, 2017.
ISBN 978-86-82101-64-2
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(Ка)Ко смо : студије културе памћења и политике
идентитета у Србији / Весна Ђукић ; коаутори текстова
77.

Биљана Ђукић, Ивана Волић, Милица Кочовић, Данијела
Вићентијевић, Урош Ђурић. - Београд : Факултет драмских

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

уметности, 2017.
ISBN 978-86-82101-63-5
Redefinisanje identiteta : (istorija, zablude, ideologije u
78.

srpskom filmu) / Aleksandar S. Janković. - Beograd : Filmski
centar Srbije : Fakultet dramskih umetnosti, 2017.
ISBN 978-86-7227-097-6
Mreže, društva, sfere : razmatranja jednog teoretičara aktera-

79.

mreže / Bruno Latur. - Beograd : Fakultet za medije i
komunikacije, 2017.
ISBN 978-86-87107-82-3
Šta da radimo sa našim mozgom? / Ketrin Malabu. - Beograd :

80.

Fakultet za medije i komunikacije, 2017.
ISBN 978-86-87107-85-4
Nacistički mit / Dekonstrukcija hrišćanstva / Žan-Lik Nansi. -

81.

Beograd : Fakultet za medije i komunikacije, 2017.
ISBN 978-86-87107-83-0

82.

Periferije političkog : o afektima. stvarima i zajednicama /
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priredili Jelisaveta Blagojević, Mirjana Stošić, Jovana
Timotijević. - Beograd : Fakultet za medije i komunikacije,
2017.
ISBN 978-86-87107-81-6
Prezreni na svetu / Franc Fanon. - Beograd : Fakultet za medije
83.

i komunikacije, 2017.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-87107-74-8
Posthumano / Rozi Brajdoti. - Beograd : Fakultet za medije i
84.

komunikacije, 2016.
ISBN 978-86-87107-71-7
Leva hemisfera : kartografija novih kritičkih mišljenja / Razmig

85.

Kešejan. - Beograd : Fakultet za medije i komunikacije, 2016.
ISBN 978-86-87107-72-4
Razgovor, jezik, mogućnosti : postmoderni pristup terapiji /

86.

Harlin Anderson. - Beograd : Centar za medije i komunikacije,
Fakultet za medije i komunikacije, 2016.
ISBN 978-86-87107-50-2
Pedagoška psihologija : udžbenik sa priručnikom za vežbe /

87.

Arsenović Pavlović Slobodanka ,Antić, Zorana Jolić
Marjanović. - Beograd : Fakultet za specijalnu edukaciju i
rehabilitaciju Izdavački centar (ICF), 2017.
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ISBN 978-86-6203-091-7

Реформски потенцијал оцењивања у настави / Милица
88.

Митровић. - Београд : Универзитет, Филозофски факултет,
Институт за педагогију и андрагогију, 2017.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-82019-88-6
Домени естетске преференције : од естетског стимулуса до
естетског доживљаја / Слободан Марковић. - Београд :
89.

Филозофски факултет, Универзитет у Београду : Досије
студио, 2017.
ISBN 978-86-6427-071-7 (ФФ)
ISBN 978-86-6047-236-8 (ДС)
Roditeljstvo pod rizikom : sociokulturna analiza stigmatizacije
obolelih od retkih bolesti / Isidora Jarić. - Beograd :
Univerzitet, Filozofski fakultet, Odeljenje za etnologiju i

90.

antropologiju, Centar za antropologiju javnih i praktičnih
politika : Dosije studio, 2017.
ISBN 978-86-6427-063-2 (FF)
ISBN 978-86-6047-234-4 (DS

91.

Tok : psihologija optimalnog iskustva / Mihalj Čiksentmihalji. Beograd : Fedon, 2017.
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ISBN 978-86-86525-80-2
Sto godina psihoterapije - a svet sve gori i gori / Džejms
92.

Hilman i Majkl Ventura. -Beograd : Fedon, 2017.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-86525-81-9
Analiza snova : beleške sa seminara održanog 1928-1930. Tom
93.

1 / Karl Gustav Jung. – Beograd : Fedon, 2017.
ISBN 978-86-86525-82-6
Analiza snova : beleške sa seminara održanog 1928-1930. Tom

94.

2 / Karl Gustav Jung. – Beograd : Fedon, 2017.
ISBN 978-86-86525-83-3
Ničeov Zaratustra : [seminar održan 1934-1939. godine]. Tom

95.

1, Maj 1934 - mart 1935 / Karl Gustav Jung. – Beograd :
Fedon, 2016.
ISBN 978-86-86525-79-6
Vreme : šta ono čini nama i šta mi činimo od njega / Ridiger

96.

Zafranski. – Beograd : Geopoetika, 2017.
ISBN 978-86-6145-261-1
Geofilozofija mediterana / Katerina Resta. – Beograd:

97.

Geopoetika, 2017.
ISBN 978-86-6145-260-4

98.

Filozofija usamljenosti / Laš Fr. H. Svensen. – Beograd :
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Geopoetika, 2017.
ISBN 978-86-6145-253-6
Priroda u savremenoj fizici / Verner Hajzenberg. - Beograd : B.
99.

Kukić ; Čačak : Gradac K, 2017.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-89901-26-9
Kapitalizam kao religija : profit za sva vremena / Kristof
100.

Flajšman. - Čačak : Gradac K, 2017.
ISBN 978-86-89901-22-1
Limes : istorijska margina i poreklo posebnosti Jugoistočne

101.

Evrope / Nikola Samardžić. - Beograd : Heraedu, 2017.
ISBN 978-86-7956-111-4
Pisma iz Carigrada = Dispacci di Constantinopoli : 1688-1698.

102.

/ priredili Marija Kocić i Nikola Samardžić. - Beograd : Novi
balkanološki institut : Heraedu, 2016.
ISBN 978-86-6483-000-3
Tvrđava dosade : o nestanku univerziteta / Refik Šećibović. -

103.

Beograd : HERAedu, 2016.
ISBN 978-86-7956-103-9
Sumrak starog Mediterana : 1774-1815. / Haris Dajč. - Beograd

104.

: Heraedu, 2016.
ISBN 978-86-7956-100-8
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Антропологија зла / Бојан Јовановић. - Београд : Herаedu,
105.

2016.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-7956-092-6
Turska u međunarodnim odnosima : 1688-1699 : put u
106.

evropsku diplomatiju / Marija Kocić. - Beograd : Hisperiaedu,
2014.
ISBN 978-86-7956-077-3
Muškarci u Srbiji : druga strana rodne ne/ravnopravnosti /

107.

Marina Hughson. - Beograd : Institut za kriminološka i
sociološka istraživanja, 2017.
ISBN 978-86-80756-01-1
Село Балкана : континуитети и промене кроз историју /
уредници Срђан Рудић, Светлана Ћалдовић-Шијаковић. -

108.

Београд : Историјски институт ; Сирогојно : Музеј на
отвореном "Старо Село", 2017.
ISBN 978-86-7743-124-2
Земљорадња у Србији : (1878-1912) / Гордана Гарић

109.

Петровић. - Београд : Српски генеалошки центар :
Историјски институт, 2017.
ISBN 978-86-7743-121-1

110.

Држава и политике управљања : (18-20. век) / уредник
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издања петар В. Крестић. - Београд : Историјски институт,
2017.
ISBN 978-86-7743-120-4
"Добри људи" у српској средњовековној држави / Милош
111.

Ивановић. - Београд : Историјски институт, 2017.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-7743-119-8
Споменица др Тибора Живковића / уредник издања Ирена
112.

Р. Цвијановић. - Београд : Историјски институт, 2016.
ISBN 978-86-7743-117-4
Нове улоге наставника у школи која учи : међународни
стандарди и национални оквири / Нада Трифковић. -

113.

Београд : Институт за економију и право : СКАНУ [Српска
краљевска академија научника и уметника], 2015.
ISBN 978-86-89929-12-6
Постфолклорна епска хроника : жанр на граници и границе

114.

жанра / Смиљана Ђорђевић Белић. − Београд : Чигоја
штампа : Институт за књижевност и уметност, 2016.
ISBN 978-86-531-0278-4 (ČŠ; брош.)
Platon i Kant : saveti za dobar život / Ivan Vuković. - Sremski

115.

Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana
Stojanovića, 2016.
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ISBN 978-86-75433-29-3
Профитабилне страсти, Кaпитaлизaм и перверзијa. 1 /
116.

Петер Клепец. - Нови Сад ; Сремски Кaрловци : Издaвaчкa
књижaрницa Зорaнa Стојaновићa, 2016.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 97-886-7543-326-2
Проблеми комике и смеха / Владимир Проп. - Сремски
117.

Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана
Стојановића, 2017.
ISBN 978-86-7543-334-7
Ђаво у свакодневици, легенди и књижевности средњег века

118.

/ Александар Амфитеатров. - Нови Сад ; Сремски Карловци
: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2017.
ISBN 978-86-7543-333-0
Поетика Н. В. Гогоља / Јуриј Ман. - Нови Сад ; Сремски

119.

Карловци : Издавачка књижарница Зорана Стојановића,
2017.
ISBN 978-86-7543-330-9 (брош.)
Филолошка истраживања словенских старина : остаци

120.

многобоштва у источнословенском култу Николаја
Мирликијског / Б. A. Успенски.-Сремски Карловци ; Нови
Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2016.
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ISBN 978-86-7543-323-1 (брош.)
Време и душа : поетика и етика српске прозе друге
121.

половине 20. века / Mилан Радуловић.- Београд : Јасен,
2017.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-6293-063-7
Елипса у српском и енглеском / Вера Вујевић. – Београд :
122.

Јасен, 2017.
ISBN 978-86-6293-061-3
Историја руског књижевног језика : (црквенословенскоруска преплитања) / Ксенија Кончаревић, Слободанка

123.

Перкучин, Марија Марковић, Митра Рељића. – Београд :
Јасен, 2016.
ISBN 978-86-6293-052-1 (брош.)
Безличнo-предикативне лексеме у руском језику / Милена

124.

Маројевић. – Београд : Јасен, 2016.
ISBN 978-86-6293-049-1 (брош.)
Prilog kritici patrijarhalnog uma / Selija Amoros. - Loznica :

125.

Karpos, 2017.
ISBN 978-86-6435-065-5

126.

Треба ли заиста сецкати историју на периоде? / Жак ле
Гоф. - Лозница : Карпос, 2017.

______________________________________________________________________
Конкурсна документација ЈНМВ бр. Д03-2017 – набавка књига за библиотеку
/ Страна 81 од 118/

ISBN 978-86-6435-064-8
Politike obrazovanja : od paideje do bildunga / Zoran Dimić. –
127.

Loznica : Karpos, 2017.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-6435-054-9
Шта је средњи век? / Лејдулф Мелве. - Лозница : Карпос,
128.

2017.
ISBN 978-86-6435-058-7
Žak Derida : biografija / Benoa Peters. - Loznica : Karpos,

129.

2017.
ISBN 978-86-6435-066-2

130.

Dijalog o ljubavi / Plutarh. – Loznica : Karpos, 2017.
ISBN 978-86-6435-041-9
Опсада и пад Константинопоља 1453. / Николо Барбаро,

131.

Леонардо са Хиоса, Исидор Кијевски. - Лозница : Карпос,
2016.
ISBN 978-86-6435-036-5
Право на лењост : оповргавање "Права на рад" из 1848.

132.

године / Пол Лафарг. - Лозница : Карпос, 2016.
ISBN 978-86-6435-032-7

133.

Античко наслеђе и његова рецепција у европској култури /
приредили Матилде Скоје и Јерт Вестрхејм. − Лозница :
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Карпос, 2016.
ISBN 978-86-6435-043-3
Правопис српског језика : школско издање / Милорад
134.

Дешић. − Београд : Klett, 2015.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-7762-536-8
Ležanje na kauču / Irvin D. Jalom. - Beograd : Kosmos
135.

izdavaštvo ; Podgorica : Nova knjiga, 2017.
ISBN 978-86-6369-032-5
Protiv dvostruke ucene / Slavoj Žižek. - Beograd : Laguna,

136.

2016.
ISBN 978-86-521-2318-6
Iluzije : nove ruske drame / izabrao i preveo s ruskog Novica

137.

Antić. − Beograd : LOM, 2017.
ISBN 978-86-7958-177-8
Жанровска укрштања српске и англофоне књижевности :
преводна рецепција и књижевнотеоријска интерпретација /

138.

уредници Владислава Гордић Петковић, Зоран Пауновић. –
Нови Сад : Матица српска, 2017.
ISBN 978-86-7946-190-2 (брош.)

139.

Српска књижевна периодика : 1766-1850 / Миодраг
Матицки. - Нови Сад : Матица српска, 2016.
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ISBN 978-86-7946-189-6 (картон)
Историја српске књижевне критике : 1768-2007. Том 1 /
140.

Предраг Палавестра. − Нови Сад : Матица српска, 2008.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-87079-13-7 (пласт.)
Историја српске књижевне критике : 1768-2007. Том 2 /
141.

Предраг Палавестра. − Нови Сад : Матица српска, 2008.
ISBN 978-86-87079-14-4 (картон)
Stranac u humanističkom nasleđu / [priredili Dušan Marinković

142.

i Dušan Ristić]. - Novi Sad : Mediterran publishing, 2017.
ISBN 978-86-6391-088-1
О anarhizmu / Noam Čomski. - Novi Sad : Mediterran

143.

publishing, 2017.
ISBN 978-86-6391-078-2
Globalni urbani procesi : stanja, koncepti i alternative / Ana

144.

Pajvančić-Cizelj. - Novi Sad : Mediterran publishing, 2017.
ISBN 978-86-6391-077-5
Normalno i patološko / Žorž Kangilem- Novi Sad : Mediterran

145.

publishing, 2017.
ISBN 978-86-6391-076-8

146.

Kruženje elita : primena socioloških teorija / Vilfredo ParetoNovi Sad : Mediterran publishing, 2017.
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ISBN 978-86-6391-075-1
Preoblikovanje neoliberalizma : socijalna politika u Srbiji :
147.

sociološko-pravna analiza / Danilo Vuković- Novi Sad :
Mediterran publishing, 2017.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-6391-072-0
Mišel Fuko : iza strukturalizma i hermeneutike : sa pogovorom
148.

Mišela Fukoa i intervjuom sa njim / Hjubert L. Drajfus, Pol
Rabinov - Novi Sad : Mediterran publishing, 2017.
ISBN 978-86-6391-066-9
Seks i represija u primitivnom društvu / Bronislav Malinovski-

149.

Novi Sad : Mediterran publishing, 2017.
ISBN 978-86-6391-065-2
Sociologija kulture : sa elementima kulturne antropologije /

150.

Žolt Lazar, Dragan Koković- Novi Sad : Mediterran publishing,
2017.
ISBN 978-86-6391-043-0
Ogledi iz sociologije savremenosti / Pavle Milenković. - Novi

151.

Sad : Mediterran publishing, 2016.
ISBN 978-86-6391-047-8

152.

Loši samarićani : bogate zemlje, uboge politike i pretnja svetu u
razvoju / Ha Džun Čang. - Beograd : Mali vrt, 2016.
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ISBN 978-86-85639-28-9
153.

Pusta zemlja / Tomas Sterns Eliot. − Beograd : Mali vrt, 2011.
ISBN 978-86-85639-11-1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Teorija umetnosti kao teorija vrednosti = Teorija vrijednosti
154.

kao teorija umjetnosti / urednici zbornika Nataša Lah i Miško
Šuvaković. - Beograd : Orion Art, 2017.
ISBN 978-86-6389-060-2

155.

Smrt / Vladimir Jankelevič. – Beograd : Orion Art, 2017.
ISBN 978-86-6389-046-6
Globalizacijske izvedbe: književnost, mediji, teatar / Dubravka

156.

Đurić. − Beograd : Orion art, 2016.
ISBN 978-86-6389-042-8
Житије кнеза Лазара / [приредила и коментарисала] Јелка

157.

Ређеп. − Нови Сад : Прометеј, 2010.
ISBN 978-86-515-0432-0
Škola života : [vaš život nije generalna proba] / Bruno Šimleša.

158.

-Novi Sad : Psihopolis institut, 2017.
ISBN 978-86-6423-030-8
Zluradost : šadenfrojde: tamna strana ljudske prirode / Ričard

159.

H. Smit. – Novi Sad : Psihopolis institut, 2017.
ISBN 978-86-6423-038-4
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O sebi : priča psihoterapeuta / Irvin Jalom. – Novi Sad :
160.

Psihopolis institut, 2017.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-6423-037-7
Kako se dogovarati : sa sobom i drugima / Vilijem Jur– Novi
161.

Sad : Psihopolis institut, 2017.
ISBN 978-86-6423-044-5
Moje, tvoje i naše dete : do boljih odnosa u nebiološkoj

162.

porodici / Najdžel Lata– Novi Sad : Psihopolis institut, 2017.
ISBN 978-86-6423-042-1
Majke i sinovi : kako odgajiti muškarca? / Najdžela Lata. -

163.

Novi Sad : Psihopolis institut, 2017.
ISBN 978-86-6423-036-0
O homoseksualnosti na novi način : druga strana tolerancije /

164.

Ričard Koen. – Novi Sad : Psihopolis institut, 2017.
ISBN 978-86-6423-022-3
Oporavak od tuge : kako da prebolite smrt, razvod, gubitak

165.

zdravlja, karijere, vere--- / Džon V. Džejms, Rasel Fridman. Novi Sad : Psihopolis institut, 2017.
ISBN 978-86-6423-035-3

166.

Svakim danom sve bliže : proces terapije iz oba ugla / Irvin D.
Jalom, Džini Elkin. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2016.
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ISBN 978-86-86653-89-5
Velika etika, I-II ; Eudemova etika, I-III, (IV-VI), VII-VIII /
167.

Aristotel. – Beograd : Paideia, 2017.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-7448-598-9
Analitika 1-2 ; Kategorije ; O izrazu / Aristotel. - Beograd :
168.

Paideia, 2008.
ISBN 978-86-7448-334-3
Правне и политичке идеје у Источном римском царству :
(од почетка Константинове до краја Јустинијанове
владавине) / Срђан Шаркић. - Београд : Службени гласник :

169.

Правни факултет Универзитета Унион : Досије студио,
2017.
ISBN 978-86-519-2137-0 (СГ)
ISBN 978-86-6047-242-9 (ДС)
Crvena : istorija jedne boje / Mišel Pasturo. -Beograd : Službeni

170.

glasnik, 2017 .
ISBN 978-86-519-2062-5
Ometena demokratija : globalna politika protesta / Ivan

171.

KrastevBeograd : Službeni glasnik, 2017.
ISBN 978-86-519-2053-3

172.

Етнологија и антропологија : 70 изабраних појмова / аутори
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текстова Нина Аксић ... [и др.] ; уредник тома Љиљана
Гавриловић. - Београд : Службени гласник : Етнографски
институт САНУ, 2017.
ISBN 978-86-519-2080-9
Rečnik zaljubljenika u rokenrol / Antoan de Kon. - Beograd :
173.

Službeni glasnik, 2017.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-519-0673-5
Rečnik zaljubljenika u islam / Malik Šebel. – Beograd :
174.

Službeni glasnik, 2017.
ISBN 978-86-519-1530-0
Sofisti. 1, Protagora, Ksenijad, Gorgija, Likofron, Prodik i

175.

Trasimah / priredila i prevela Aleksandra Zdravković Zistakis. Beograd : Službeni glasnik, 2017.
ISBN 978-86-519-2097-7
Поражени : крваво наслеђе Првог светског рата : 1917-

176.

1923. / Роберт Герварт. - Београд : Службени гласник, 2017.
ISBN 978-86-519-2031-1
Nacionalno brendiranje / Svetislav Milovanović, Mario

177.

Lukinović. - Beograd : Službeni glasnik, 2017.
ISBN 978-86-519-2045-8

178.

Анђео историје / Валтер Бењамин. - Београд : Службени
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гласник, 2017.
Београд : Службени гласник, 2017.
ISBN 978-86-519-2068-7
Срби и пропаст Југославије : приручник / Чедомир Антић...
179.

[и др.]. - Београд : Завод за уџбенике : Службени гласник,
2017.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-17-19567-8
Трагедија једног народа : шта људе у Србији нагони да
180.

раде против себе / Момчило Ђорговић. - Београд :
Службени гласник, 2017.
ISBN 978-86-519-1997-1
Leksikon ljubavi i seksualnosti / Ljubomir Erić . - Beograd :

181.

Službeni glasnik, 2017.
ISBN 978-86-519-0273-7
Стални песнички облици српског неосимболизма / Сања

182.

Париповић Крчмар. – Београд : Службени гласник, 2017.
ISBN 978-86-519-2041-0 (брош.)
Еротско у романима Милоша Црњанског / Јелена Панић-

183.

Мараш. – Београд : Службени гласник : Учитељски
факултет, 2017.
ISBN 978-86-519-2072-4 (СГ)
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Винаверова књижевна република / Жарка Свирчев. –
184.

Београд : Службени гласник, 2017.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-519-0276-8 (брош.)
Венац од трња за Данила Киша / Миливоје Павловић. –
185.

Београд : Службени гласник, 2017.
ISBN 978-86-519-1998-8 (брош.)
Historijska usmena predanja naroda Bosne i Hercegovine /

186.

Vlajko Palavestra. – Srpski genealoški centar 2003
ISBN 86-83679-14-4
Likovi u šaljivim pripovetkama: prilog tipologiji i indeksaciji

187.

likova u srpskoj narodnoj prozi, / Иван Златковић. – Београд :
Српски генеалошки центар, 2017.
ISBN 978-86-6401-020-7
Историја новога века : 1492-1815 / Васиљ Поповић. -

188.

Београд : Српска књижевна задруга, 2016.
ISBN 978-86-379-1317-7

189.

190.

Конкордат у скупштини Краљевине Југославије / Милорад
Д. Средојевић. - Београд : Српска књижевна задруга, 2016.
ISBN 978-86-379-1311-5
О неговању душевног мира и задовољства / Плутарх. Београд : Српска књижевна задруга, 2017.

Ком.

1

ISBN 978-86-379-1340-5
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191.

192.

Пут српског језика и писма / Јелица Стојановић. – Београд :
Српска књижевна задруга, 2017
ISBN 978-86-379-1344-3
Бисери нове Русије : савремена руска проза / избор и
превод с руског Милена Тепавчевић. − Нови Сад : Stylos
art, 2014.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-7473-616-6
Рускиње : савремена руска љубавна проза / избор и превод
193.

с руског Милена Тепавчевић. − Нови Сад : Stylos art, 2012.
ISBN 978-86-7473-593-0
Мрвице среће : савремена руска женска проза / избор и

194.

превод с руског Милена Тепавчевић. − Нови Сад : Stylos
art, 2013.
ISBN 978-86-7473-591-6
Obrazovanje na daljinu / Miroslava Ristić, Danimir Mandić. -

195.

Beograd : Učiteljski fakultet, 2017.
ISBN 978-86-7849-247-1
Развијање социјалне компетенције ученика у школи /

196.

Мирсада С. Зукорлић. - Београд : Учитељски факултет,
2017.
ISBN 978-86-7849-245-7

197.

Хипермедији у настави учења / Слободан Станојловић,
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Данимир Мандић. - Београд : Учитељски факултет, 2017.
ISBN 978-86-7849-223-5
Управљање развојним променама у васпитно-образовним
198.

установама / Младен Вилотијевић, Данимир Мандић. Београд : Учитељски факултет, 2017.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-7849-230-3
Модели развијајуће наставе. 1 / Младен Вилотијевић, Нада
199.

Вилотијевић. - Београд : Учитељски факултет, 2016.
ISBN 978-86-7849-224-2
Модели развијајуће наставе. 2 / Младен Вилотијевић, Нада

200.

Вилотијевић. - Београд : Учитељски факултет, 2016.
ISBN 978-86-7849-225-9
Методичке стратегије развоја дечјих потенцијала у
савременој предшколској установи / Александар

201.

Стојановић, Драгана Богавац. - Београд : Учитељски
факултет, 2016.
ISBN 978-86-7849-211-2
Komunikološki leksikon / Mirko Miletić, Nevena Miletić. -

202.

Beograd : Универзитет "Џон Незбит", 2017.
ISBN 978-86-7747-562-8

203.

Стубови српске просвете : српске средње школе у

______________________________________________________________________
Конкурсна документација ЈНМВ бр. Д03-2017 – набавка књига за библиотеку
/ Страна 93 од 118/

Османском царству 1878-1912. / Александра Новаков. Београд : Завод за уџбенике, 2017.
ISBN 978-86-17-19475-6
Проблем Другог у позној модерни / Борис Братина. 204.

Београд : Завод за уџбенике, 2017.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-17-19577-7
Nauka o ljubavi i izdaji / Robin Danbar. - Beograd : Zavod za
205.

udžbenike, 2017.
ISBN 978-86-17-19566-1

206.

Историја модерне Србије 1800-1918. / Димитрије
Ђорђевић. - Београд : Завод за уџбенике, 2016.
Главит јунак и остала господа : анализе народних песама /

207.

Лидија Делић, Мирјана Детелић, Љиљана Пешикан
Љуштановић. – Београд : Завод за уџбенике, 2017
ISBN 978-86-17-19233-2
Српски језик под лупом науке / Милош Ковачевић. –

208.

Београд : Завод за уџбенике, 2017.
ISBN 978-86-17-19653-8 (брош.)
Методика наставе Српског језика и књижевности :

209.

методичка обрада књижевног дела / Гордана Штасни. –
Београд : Завод за уџбенике, 2017
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ISBN 978-86-17-19454-1
Antologija savremene nemačke drame. Knj. 3, 1989-2008 /
210.

priredile [i prevele] Bojana Denić, Drinka Gojković, Jelena
Kostić-Tomović. − Beograd : Zepter Book World, 2017.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

ISBN 978-86-7494-142-3
Antologija savremene nemačke drame. Knj. 2, 1968-1989 /
211.

priredile [i prevele] Bojana Denić, Drinka Gojković, Jelena
Kostić-Tomović. − Beograd : Zepter Book World, 2017.
ISBN 978-86-7494-141-6
Antologija savremene nemačke drame. Knj. 1, 1945-1968 /

212.

priredile [i prevele] Bojana Denić, Drinka Gojković, Jelena
Kostić-Tomović. − Beograd : Zepter Book World, 2015.
ISBN 978-86-7494-131-7

ЦЕНА УКУПНО (без ПДВ-а): __________________ динара
Износ ПДВ-а: __________________ динара
ЦЕНА УКУПНО (са ПДВ-ом): __________________ динара
Напомена: Понуда треба да буде комплетна тј. са ценама и износима за све ставке које су наведене у табели. У
супротном, понуда ће бити одбијена као непотпуна и неприхватљива.
У цену треба урачунати трошкове испоруке књига на адресу Наручиоца.
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РОК ИСПОРУКЕ:
Рок испоруке књига је _______ (________________) дан/а од достављања наруџбенице.
МЕСТО ИСПОРУКЕ КЊИГА – FCO (franco) Филозофски факултет у Нишу, улица Ћирила и Методија бр. 2.
РОК ПЛАЋАЊА:
Од понуђача се тражи да наведе у ком је року, изражено у данима, наручилац дужан да изврши плаћање.
Рок плаћања је ______(________________) дана од дана пријема исправне фактуре.
(по Закону, не може бити краћи од 15 дана ни дужи од 45 дана од дана достављања фактуре).
*Напомена: Понуђач ће фактурисање извршити по испоруци свих наслова и плаћање по том основу ће се
извршити након комплетне испоруке свих књига.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
Рок важења понуде је ______ (________________) дана.
(не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда).

Место: __________
ПОНУЂАЧ
Дана:___.___.20___. године
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
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Образац бр. 10
VII
ОБРАЗАЦ
СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ – ЈНМВ бр. Д03-2017

Ред.
бр.

Цена укупно
(без ПДВ-а)

Опис

1.

Стране књиге

2.

Домаће књиге

ПДВ-е

Цена укупно
(са ПДВ-ом)

УКУПНО:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће унети збирну цену изражену у
ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ-а, износ ПДВ-а и ЗБИРНУ ЦЕНУ СА ПДВ-ом и тај податак овери
печатом и потпише у обрасцу на месту одређеном за то.

Место: ___________________
Датум: ____.____. 20____. год.
Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________________________________________________________
Конкурсна документација ЈНМВ бр. Д03-2017 – набавка књига за библиотеку
/ Страна 98 од 118/

Образац бр. 11
VIII
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ______________________, у поступку
јавне набавке добара – набавка књига за библиотеку ЈНМВ бр. Д03-2017, доставља укупан
износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
РЕД. БРОЈ

ИЗНОС ТРОШКОВА У
ДИНАРИМА

НАЗИВ ТРОШКОВА

УКУПНО:
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама понуђачу
надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком
спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.
Напомена: Достављање ове изјаве није обавезно.

Место: ___________________
Датум: ____.____. 20____. год.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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Образац бр. 12
IX
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС",
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) понуђач ______________________________ (назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара – набавка књига за библиотеку ЈНМВ бр. Д03-2017, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место: ___________________
Датум: ____.____. 20____. год.

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи
меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати
до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став
1. тачка 2. Закона.
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Образац бр. 13
X
ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊА
ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

__________________________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из _____________________ ул. _______________________________________________________
број л.к. ___________________________ ПУ_________________________________овлашћује се
да у име ___________________________________________________________________________
(назив понуђача/носиоца групе понуђача)
из ________________, може да учествује у поступку јавне набавке добара – набавка књига за
библиотеку ЈНМВ бр. Д03-2017.
Пуномоћник има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања
понуда.
Овлашћење мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од
стране овлашћеног лица понуђача. Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне
набавке и у друге сврхе се не може користити.

Место: ___________________
Датум: ____.____. 20____. год.
ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)

______________________________________________________________________
Конкурсна документација ЈНМВ бр. Д03-2017 – набавка књига за библиотеку
/ Страна 101 од 118/

XI
МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом (на начин да попуни празна
поља и парафира сваку страну модела уговора) чиме потврђује да прихвата елементе модела
уговора

* У случају потписивања уговора са понуђачем који је у својој понуди навео једног или
више подизвођача, у уговору морају бити наведени сви подизвођачи.
* У случају потписивања уговора са подносиоцима заједничке понуде, у уговору морају
бити наведени сви учесници заједничке понуде.
* Садржина потписаног уговора неће се разликовати од садржине модела уговора.
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Образац бр. 9

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
Улица Ћирила и Методија број 2.
18000 Ниш
Број: _________
Датум: ___.___.20___. године

МОДЕЛ УГОВОРА
за јавну набавку књига за библиотеку Факултета

Закључен у Нишу, дана ___.___.20___. године између уговорних страна:

1)
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ, улица Ћирила и Методија бр. 2, ПИБ: 100664758,
МБ: 07174730, текући рачун бр. 840-1818660-10 отворен код Управе за трезор, кога заступа
проф. др Наталија Јовановић, декан (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) и
2)
ПОНУЂАЧ:______________________________________________________________ кога
заступа______________________________________(у даљем тексту: ПОНУЂАЧ).

Уговорне стране споразумеле су се даље како следи:

Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Одлуком наручиоца бр. 399/2-01 од 01.12.2017. године покренут поступак
јавне набавке мале вредности добара – набавка књига за потребе библиотеке Факултета у току
2017/18. године;
- да је Понуђач доставио своју понуду, за Партију бр. (попуњава наручилац) _____
која је заведена код Наручиоца под бројем (попуњава наручилац)____________дана
___.___.2017. године, која чини саставни део овог уговора;
- да је Наручилац донео Одлуку број (попуњава наручилац)___________од
___.___.2017. године којом се понуда понуђача за Партију бр. _____ прихвата као најповољнија.

______________________________________________________________________
Конкурсна документација ЈНМВ бр. Д03-2017 – набавка књига за библиотеку
/ Страна 103 од 118/

Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка књига за библиотеку Факултета, у свему према
понуди Наручиоца и условима и захтевима из конкурсне документације који чине саставни део
овог уговора.
Извршење уговора о јавној набавци вршиће се максимално до износа средстава који
је одређен за ове намене у Финансијском плану и Плану набавки наручиоца за 2017. годину.
У складу са чланом 7. став 2. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе
расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који,
због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. гласник РС“, бр. 21/2014 од
22.02.2014. год.) обавезе које по овом уговору доспевају у наредној буџетској години биће
реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској
години.
Члан 3.
Понуђач гарантује и обавезује се да обезбеди све књиге за библиотеку које су
предмет ове набавке, коју је понуђач специфицирао у понуди, односно за којом се накнадно
појави потреба код Наручиоца.
Уговорне стране су сагласне да се цена књига, који је предмет набавке по овом
уговору, одређује на основу понуде коју је Извршилац посла као понуђач доставио у поступку
јавне набавке мале вредности.
Цене из понуде остају фиксне за време трајања уговорног периода и не могу се
мењати.
Понуђач се обавезује да испоруку књига врши FCO (franco) Филозофски факултет у
Нишу, улица Ћирила и Методија бр. 2, Ниш, а у свему сагласно понуди са којом је учествовао у
поступку јавне набавке.
Цена за испоруку књига за Партију бр. 1. износи ____________ динара без ПДВ-а,
односно _____________ динара са ПДВ-ом.
Цена за испоруку књига за Партију бр. 2. износи ____________ динара без ПДВ-а,
односно _____________ динара са ПДВ-ом.
Члан 4.
Понуђач се обавезује да књиге из спецификације испоручи у року који је навео у
понуди, односно у року од ______ (словима:____________________) (биће преузето из понуде)
дана од дана наручивања.
Ако Понуђач не испоручи добра до рока одређеног претходним ставом овог
Уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну од 0,2% од уговорене цене за сваки дан
закашњења.
Приликом исплате Наручилац ће умањити износ на рачуну у случају кашњења
испоруке за износ уговорене казне дефинисане ставом 1. овог члана или упутити налог да му
извршилац посла уплати износ у висини уговорне казне.
За умањење износа рачуна из наведеног разлога Наручилац није обавезан да тражи
сагласност Понуђача, али је дужан да га у року од 8 (осам) дана писмено обавести о разлозима
извршеног умањења.
Уколико постоје објективне потешкоће у испоруци које не зависе од понуђача,
понуђач је обавезан да одмах по сазнању за ове околности обавести наручиоца.
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Члан 5.
Наручилац ће плаћање за комплетно испоручене књиге извршити по испостављеном
рачуну Понуђача, уплатом на текући рачун, у року од _______ (биће преузето из понуде)
(словима:___________________) дана од дана пријема фактуре.
Члан 6.
Уколико је примерак књиге оштећен односно коришћен, има какав други недостатак
или не задовољава техничке карактеристике наведене у понуди, односно у конкретној
поруџбини или није фактурисан по цени из понуде, Наручилац га може вратити понуђачу у
року од 8 (осам) дана по испоруци, тако што ће Понуђача писмено обавестити и обавезати да
преузме неодговарајуће примерке о трошку понуђача.
Понуђач се обавезује да у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 15
(петнаест) дана од дана пријема рекламације испоручи други примерак без недостатака.
Уколико тако не поступи понуђач не остварује право на наплату цене коштања
књиге, односно дужан је да у истом року врати износ уплаћене цене коштања књиге односно
сразмеран његов део и накнади износ штете, а пре свега увећан до износа набавке књиге у
датом моменту код другог понуђача ког је дужан да пронађе и наручиоцу предложи понуђач из
овог уговора.
Понуђач преузима пуну одговорност за редовност испоруке објављених поручених
књига и дужан је да о свом трошку води евиденцију и о томе благовремено, у циљу испоруке
недостајућих примерака, обавести издаваче, те да о евиденцији и предузетим повезаним
радњама по потреби обавештава наручиоца.
Члан 7.
Понуђач гарантује да је овлашћен за дистрибуцију књига на територији Републике
Србије, да поседује сва права неопходна за обезбеђивање дистрибуције књига за библиотеку из
понуде, да поштује све домаће, стране и међународне прописе из области ауторских и сродних
права у вези са дистрибуцијом књига за библиотеку из понуде, те да у свему послује у
сагласности са прописима који важе у Републици Србији, а односе се на ауторска и друга права,
као и пореске и друге обавезе у вези са дистрибуцијом књига за библиотеку из понуде.
Члан 8.
Уговор се закључује на период од годину дана и ступа на снагу даном потписивања
обе уговорне стране. Уколико потписивање Уговора није истовремено, Уговор ступа на снагу
на дан другог потписа по временском редоследу.
Утрошком средстава предвиђених за ове намене уговор престаје да важи и пре
истека рока из претходног става.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 9.
Овај Уговор предвиђа сарадњу само између уговорних страна, те Извршилац посла
не може нити једно право нити обавезу коју има по овом Уговору пренети на неко друго правно
или физичко лице.
Члан 10.
Уколико Понуђач не испуни уговор (не отклони недостатке уочене код књига, не
испоручи тражене књиге или на други начин повреди одредбе овог уговора) Наручилац има
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право да захтева снижење цене, повраћај уплаћене цене и накнаду штете или раскине уговор о
чему писмено обавештава Понуђача.
Наручилац може раскинути уговор и без остављеног накнадног рока ако га је
Понуђач обавестио да неће испунити уговор, односно када је очигледно да Понуђач неће моћи
да испуни уговор ни у накнадном остављеном року.
Уговор се може раскинути у случају поступка ликвидације, стечаја или принудног
поравнања понуђача.
Уговор се може раскинути и у случају неблаговременог измирења уговорних обавеза
од стране наручиоца.
Уговорне стране су се споразумеле да у случају наступања околности које не зависе
од воље уговорних страна и које отежавају испуњење уговорних обавеза, Уговор могу
раскинути уз претходно писмено обавештавање друге уговорне стране.
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу
уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 30 (тридесет) дана од дана
пријема писменог обавештења о раскиду Уговора.
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису регулисани
овим уговором непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и осталих
важећих законских прописа и подзаконских аката. Уговорне стране сагласно констатују да
ништавост појединачне одредбе овог уговора не повлачи и ништавост уговора у целини.
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове решавати споразумно, у
духу добре пословне сарадње, у супротном уговарају месну надлежност стварно надлежног
суда у Нишу.
Члан 13.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
Члан 14.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерака од којих по 2 (два)
примерка задржава свака уговорна страна.
Саставни део овог Уговора чине:
- понуда понуђача број __________ од дана ___.___. 2017.године.
- конкурсна документација ЈНМВ БР. Д03-2017

ПОНУЂАЧ
_______________________

НАРУЧИЛАЦ
М.П.

М.П. ___________________________
Декан
Проф. др Наталија Јовановић
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XII
УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику
Понуда и сва документа у понуди морају бити на српском језику. Уколико је
документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране
овлашћеног судског тумача.

2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који
су саставни део конкурсне документације.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат са
свим преузетим нумерисаним странама укључујући и странице документације које
понуђач не попуњава.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном
документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени
правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе
који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем.
У том случају „Образац подаци о понуђачу“ се не попуњава.

3. Подношење понуде
Понуђач понуду подноси непосредно или препоручено путем поште.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде
примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.
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Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
12.12.2017. године до 12 часова.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
Понуда се доставља у писаном облику на српском језику у затвореној коверти
или кутији, затворена на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
Понуда у штампаном облику подноси се у затвореној и запечаћеној коверти, са
тачно наведеним називом понуђача, адресом, контакт особом, бројем телефона, и-мејл
адресом и назнаком: ''НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАБАВКА КЊИГА ЗА ПОТРЕБЕ БИБЛИОТЕКЕ ФАКУЛТЕТА,
ЈНМВ БР. Д03-2017 – Партија бр. ____“.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати
потврду о пријему понуде.
У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће
се неблаговременом.
Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
* Образац понуде (Образац бр. 7);
* Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац
бр. 10);
* Образац трошкова припреме понуде (Образац бр.11);
* Образац изјаве о независној понуди (Образац бр. 12);
* Образац овлашћења представника понуђача/носиоца групе понуђача
(Образац бр. 13)
* Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном документацијом (Образац бр.
1);
* Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац бр.
2);
* Образац изјаве групе понуђача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом (Образац
бр. 3);
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* Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине
(Образац бр. 4);
* Образац изјаве да понуђач нема забрану обављања делатности која је на
снази у време поношења понуде (Образац бр. 5);
* Модел уговора.
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, изузев
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу
(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. ЗЈН), који морају
бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

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

5. Начин измене, допуне и опозива понуде
Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове
своју понуду и то непосредно или путем поште.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде путем поште треба доставити на адресу:
Филозофски факултет у Нишу, улица Ћирила и Методија бр. 2, 18000 Ниш, са назнаком:
„Измена / Допуна / Опозив понуде за јавну набавку добара – набавка књига за потребе
библиотеке Факултета, ЈНМВ БР. Д03-2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
6. Обавештење понуђачу у вези подношења 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 да учествује у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац бр. 7. у поглављу VI ове конкурсне документације)
понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално,
или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. Понуда са подизвођачем
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу.
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Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поврити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75.
став 1. тач. 1), 2), 3) Закона о јавним набавкама), И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, а за испуњеност обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5)
Закона, понуђач је дужан да достави доказ за подизвођача за део набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из подтачке 5) наведених услова
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко тог подизвођача којем је поверио
извршење тог дела набавке.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се
извршава преко тог подизвођача.
НАПОМЕНА: Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није
навео у понуди, у супротном наручилац ће раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора
наручилац претрпео знатну штету. У случају да понуђач ангажује подизвођача који није
наведен у понуди, наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту
конкуренције. У изузетним случајевима, добављач може ангажовати као подизвођача лице
које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала
трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и
уколико добије претходну сагласност наручиоца.
У случају ангажовања физичких лица за обављање тражених послова
потребно је да понуђач достави:
- Уговор о извршењу посла закључен с тим лицима.

8. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Споразумом се уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном
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документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени
правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара
или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих
зависи прихватљивост понуде
9.1. Захтев у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање се врши уплатом на текући рачун понуђача.
Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна испостављеног за
испоручена добра, односно књиге.
Минимални рок плаћања је 15 (петнаест) дана од дана пријема рачуна, а
максимални рок плаћања је 45 (четрдесетпет) дана (у складу са чланом 4. Закона о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, „Сл. гласник РС” бр. 119/2012
и 68/2015) на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука
добара.
Наручилац ће платити само испоручена добра, извршене услуге или изведене
радове - понуђачу није дозвољено да захтева авансно плаћање.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду.

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у
понуди
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Понуде понуђача који нису у систему ПДВ-а и понуђача који су у систему
ПДВ-а оцењују се тако што се упоређују њихове укупне цене исказане без ПДВ-а.
У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове (трошкове
испоруке), као и све евентуалне попусте (попуст на цену, уколико постоји, посебно
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исказати). Попуст који није урачунат у коначну цену неће бити узет у обзир приликом оцене
понуда, али може бити узет у обзир приликом закључења уговора уколико понуда тог
понуђача буде изабрана као најповољнија у складу са предвиђеним критеријумом.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може
повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.
Јединичне цене књига из понуде остају фиксне за време трајања уговора и не
могу се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће детаљно образложење
свих њених саставних делова које сматра меродавним и исте, по добијању образложења,
проверити.

11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима
финансијског обезбеђења испуњења обавеза понуђача
За овај поступак јавне набавке неће се користити средства финансијског
обезбеђења којим ће понуђач обезбедити испуњење својих обавеза.

12. Заштита података наручиоца
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
13. Заштита података понуђача
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача
треба да у горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, уз назнаку којим посебним
прописом су ти подаци утврђени као поверљиви. Уколико подносилац понуде не наведе по
ком пропису су подаци у понуди утврђени као поверљиви, са њима ће се поступати као да
нису поверљиви.
Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане
у понуди који су посебно утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у
понуди.
Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду
поверљивости података добијених у понуди.
Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и поднете
понуде до истека рока за отварање понуда.
Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената
критеријума и рангирање понуде неће се сматрати поверљивим, сагласно члану 14. Закона о
јавним набавкама.

14. 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
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наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор
објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Питања треба упутити препорученом поштом на адресу: Филозофски факултет
у Нишу, улица Ћирила и Методија број 2, 18000 Ниш, уз напомену "Објашњења – јавна
набавка књига за потребе библиотеке Факултета, ЈНМВ број Д03-2017“ или предајом на
Писарници наручиоца, односно слањем електронски на е-mail: javnenabavke@filfak.ni.ac.rs,
радним данима од понедељка до петка у радно време наручиоца у периоду од 08.00 до 15.00
часова.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам 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.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона о јавним набавкама и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца
или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна
дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола
код понуђача односно његовог подизвођача
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и 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 понуда.
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.

16. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача са
детаљним упутством о садржини потпуног захтева
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне
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набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца
противно одредбама овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем
тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском
поштом на e-mail: javnenabavke@filfak.ni.ac.rs или препорученом пошиљком са повратницом
на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
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 најкасније 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. ЗЈН 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 претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. ЗЈН или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, 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 понуда, а подносилац захтева га није
поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци
наручиоца (ЈНМВ бр. Д03-2017);
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
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1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права (ЈНМВ бр. Д03-2017) ;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права (ЈНМВ бр. Д03-2017);
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде
о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и
другим прописом.
*Детаљније упутство о уплати таксе се може пронаћи кликом на следећи линк –
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

17. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица
Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних
прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa, снoси пoнуђaч.
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18. Стручна оцена понуда
Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су
предате благовремено и које су одговарајуће и прихватљиве.
Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.
а) Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у
позиву за подношење понуда;
б) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно
испуњава све услове из техничке спецификације;
в) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Понуда ће бити одбијена:
1) уколико није благовремена;
2) уколико поседује битне недостатке;
3) уколико није одговарајућа;
4) уколико ограничава права наручиоца;
5) уколико условљава права наручиоца;
6) уколико ограничава обавезе понуђача;
7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке.
БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:
1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

19. Предност за домаће понуђаче и добра
У случају примене критеријума економски најповољније понуде, а у ситуацији
када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове,
наручилац мора изабрати понуду најповољнијег домаћег понуђача под условом да разлика у
коначном збиру пондера између најповољније понуде страног понуђача и најповољније
понуде домаћег понуђача није већа од 5 у корист понуде страног понуђача.
У случају примене критеријума економски најповољније понуде, а у ситуацији
када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде
добра страног порекла, наручилац мора као најповољнију понуду изабрати понуду понуђача
који нуди добра домаћег порекла под условом да разлика у коначном збиру пондера између
најповољније понуде понуђача који нуди добра страног порекла и најповољније понуде
понуђача који нуди добра домаћег порекла није већа од 5 у корист понуде понуђача који
нуди добра страног порекла.
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У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје
понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора
изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5 % у
односу на најнижу понуђену цену страног понуђача.
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје
понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра
страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег
порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу
понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.
Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре
рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да
се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.
Предност дата у ст. 1. до 4. овог члана у поступцима јавних набавки у којима
учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној
Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.
Правилником о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра
домаћег порекла (''Службени гласник РС'' број 33/13 од 10.04.2013. године), ближе се уређује
начин на основу којег се у поступцима јаних набавки доказује да је понуду за испоруку
добара поднео понуђач који нуди добра домаћег порекла.
Доказ о домаћем пореклу добара доставља се уз понуду понуђача.
Доказ издаје Привредна комора Србије на писмени захтев подносиоца, у складу са
прописима којима се уређује царински систем.

20. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се
налазе на списку негативних референци
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити
као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач
добио негативну референцу.
Понуђач који се налази на списку негативних референци, који води Управа за
јавне набавке у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке и уколико таквом понуђачу буде
додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу једну
сопствену бланко меницу за добро извршење посла, у висини 15% од укупне вредности
уговора без ПДВ-а са роком важења 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење
свих уговорних обавеза, печатирану и потписану од стране овлашћеног лица понуђача и
менично овлашћење које садржи клаузуле „безусловно“, „платива на први позив“, „без права
на приговор“, фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање
средствима на рачуну са ОП обрасцима за исте, и потврду банке о извршеној регистрацији
менице.
Наручилац ће меницу уновчити уколико добављач не буде извршавао своје
уговорне обавезе у року и на начин предвиђен уговором.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.

21. Обустава поступка набавке
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и
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доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба
наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године,
односно у наредних шест месеци.
Одлука о обустави поступка мора бити образложена и мора нарочито садржати
разлоге обуставе и упутство о правном средству, при чему је наручилац дужан да одлуку о
обустави поступка објави у року од три дана од дана доношења на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници.
Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу Закона о
заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу Закона о тајности података,
ти подаци из одлуке се неће објавити, у ком случају се одлука у изворном облику доставља
Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

22. Обавештење о закључењу уговора
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен
уговор у року од осам дана, од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права, а
може и пре истека наведеног рока, ако су испуњени услови из члана 112. став 2. Закона о
јавним набавкама.
Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи
уговор о јавној набавци и достави потписане примерке уговора наручиоцу у року од седам
дана од дана пријема, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим
понуђачем (члан 113. став 3. ЗЈН).
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