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Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26, НН 152/2022 
 

 

     

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  

РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 

   

 

 

НАБАВКА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ 

НАБАВКА БРОЈ 152/2022 

 

члан 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама 

 („Службени гласник РС“, број 91/2019), 

- набавка на коју се Закон не примењује - 
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ОБРАЗАЦ   ПОНУДЕ 

 

 

 У поступку јавне набавке број 152/2022, чији је предмет набавка 

библиотечке грађе, дајем понуду, како следи: 

 

 

 

 

Понуда број:  

Датум:  

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 
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ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ 

 

Пословно име 

или скраћени назив  
 

Адреса  

седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број привредног 

субјекта 
 

Порески  

идентификациони број  
 

Статус привредног субјекта 

(заокружити) 

  А) Правно лице 

Б) Предузетник 

В) Физичко лице 

Врста - величина правног 

лица  

(заокружити) 

  А) Велико 

  Б) Средње 

  В) Мало 

  Г) Микро 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Број текућег рачуна  

Назив пословне банке код које 

се води рачун 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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Подаци о 

наручиоцу: 

- Управа за заједничке послове републичких органа,  

- Београд, улица Немањина  број 22-26, 

- ПИБ 102199617, 

- Матични број 07001401, 

- ЈБКЈС 41100, 

 

Предмет 

набавке:  

Набавка библиотечке грађе. 

Назив и ознака из општег речника: 22113000-5 Књиге за 

библиотеке. 

 

 Сваки наслов у обрасцу Спецификације са структуром понуђене 

цене представља засебну партију. 

 Привредни субјект може понудити цену за једну, више или све 

партије. 

 Наручилац задржава право да одступи од количина наведених у 

спецификацији и наслова/партије. 

 

 1. Валута 

 Цена мора бити исказана у динарима, без и са ПДВ-ом, FCO 

Наручилац. 

 У цену је урачуната испорука као и сви зависни трошкови који се 

односе на реализацију предметне јавне набавке. 

 Цена је фиксна и не може се мењати.  

 

 2. Место испоруке добара 

 Испорука предметних добара извршиће се у библиотеци Управе за 

заједничке послове републичких органа у Београду, Немањина 22-26. 

 

 3. Начин и рок испоруке добара 
 Привредни субјект ће предметна добра испоручити  у складу са 

усменим или писаним захтевом овлашћеног лица Наручиоца.  

 Рок испоруке предметних добара не може бити дужи од 5 дана од 

дана усменог или писаног захтева Наручиоца. 

 

 4. Финансијска документација за плаћање 

 Привредни субјект је дужан да изда фактуру, у складу са чланом 42. 

Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС,“ бр. 84/04, 86/04-испр, 61/05, 

61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14-др. закон,  142/14, 5/15, 83/15, 5/16, 108/16, 7/17, 

113/17, 13/18, 30/18, 4/19, 72/19, 8/20, и 153/20). 

               Привредни субјект је дужан да изда фактуру у складу са одредбама 

Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од 

поверења у електронском пословању („Службени гласник РС“, бр. 94/2017 и 

52/2021). 

               Креирана и регистрована фактура и отпремница достављају се 

преко Система е-фактура (СЕФ-а) у електронској форми на е-адресу Наручиоца. 

              Свака креирана и регистрована фактура мора да садржи тачне 

идентификационе податке о Наручиоцу, број и датум закљученог Уговора, адресу-

место и датум пружене услуге.  

Саставни део е-фактуре је Отпремница. 

 Наручилац је дужан да изврши плаћање у року од 45 (четрдесетпет) 
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дана од дана пријема е-фактуре и записника/отпремнице, на текући рачун број 

(биће преузето из понуде) који се води код пословне банке (биће преузето из 

понуде). 

 У случају измене текућег рачуна и пословне банке, Привредни 

субјект је дужан да благовремено достави Наручиоцу обавештење о извршеним 

изменама, које ће бити саставни део Уговора и неће представљати основ за 

сачињавање Анекса уговора. 

  У случају више или мање зарачунате цене, фактура се враћа 

Привредном субјекту путем Система е-фактура (СЕФ-а) уз напомену о разлозима 

враћање фактуре. 

 Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној 

буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу 

бити одобрена за наредну буџетску годину. 

 

 5. Квалитет 

                        Добра која су предмет набавке морају у погледу квалитета 

задовољавати минимални  квалитет који се односи на повез, омот књиге и штампу. 

 

                       6. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 

квалитета 

  Наручилац и Привредни субјект ће записнички констатовати 

испоруку добара.  

  У случају утврђених недостатака у квалитету и квантитету 

испоручених добара, Привредни субјект je дужан да у року од 5 дана отклони 

уочене недостатке, у противном Наручилац неће извршити плаћање.   

  Лице одговорно за праћење и контролисање извршења набавке 

библиотечке грађе је Јелена Васиљевић, email: јelеna.vasijlevic@uzzpro.gov.rs. 

 

 7. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана 

отварања понуда. 

 

 8. Критеријум за доделу уговора за све партије је економски 

најповољнија понуда. 

 Елеменат критеријума је цена. 

 Наручилац ће за сваки наслов/партију изабрати најповољнију 

понуду, на основу елемента критеријума – цена. 

   Привредни субјекат је дужан да попуни и потпише све захтеване 

податке у обрасцу понуде. 

  

          9. Понуде са истом понуђеном ценом 

 У случају да два или више привредних субјеката понуде исту цену, 

Наручилац ће наруџбеницу доделити привредном субјекту који понуди краћи рок 

испоруке предметних добара, за све партије. 

 

 

 10. Мере заштите 

 Привредни субјекат је дужан да приликом испоруке предметних 

добара, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о 

безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 

113/2017-др. закон). 
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 11. Заштита података наручиоца 

 Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које 

Привредним субјектима ставља на располагање. 

 Саставни део Обрасца понуде је Изјава о чувању поверљивих 

података. 

   Привредни субјект је дужан да у понуди достави попуњену и 

потписану прописану изјаву.  

 Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их 

чува и штити, без обзира на степен те поверљивости. 

 

 12. Заштита података привредног субјекта  

 Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о привредним 

субјектима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви 

и које је као такве привредни субјекат означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. 

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости 

података добијених у понуди.  

 Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних 

услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената 

критеријума и рангирање понуде.  
 

 

 13. Употреба печата 

 Чланом 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова ("Службени гласник Републике Србије", бр. 86/2015 и 41/2019) прописано 

је да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 
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И З Ј А В А 
о испуњености критеријума за 

квалитативни избор привредног субјекта 

 

 ПОТВРЂУЈЕМ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

одговорно лице Привредног субјекта ____________________________________________ 

_____________________________________________да не постоје основи за искључење на 

основу члана 111. ЗЈН у поступку јавне набавке број 152/2022, чији је предмет Набавка 

библиотечке грађе и то: 

 

1) 

Да привредни субјект и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од 

дана истека рока за подношење понуда, није правноснажно осуђен, осим ако 

правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне 

набавке, за: 

(1) 
за кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично 

дело удруживања ради вршења кривичних дела; 

(2) 

за кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у 

вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, 

кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе 

службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и 

кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања 

и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне 

делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног 

подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за 

вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело 

прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и 

кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу; 

2) 

Да је привредни субјект измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално 

осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним 

прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане 

казне; 

3) 

Да привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење 

понуда није повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног 

права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или 

других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних 

конвенција;  

4) 
Да не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим 

мерама; 

5) 

Да привредни субјект није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања 

наручиоца или дошао до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у 

поступку јавне набавке или доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које 

се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора; 

  

 Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка 

набавке ако у поступку јавне набавке утврди да постоје основи за искључење 

наведени у овој Изјави, а може да одустане од искључења привредног субјекта из 

поступка из преовлађујућих разлога који се односе на јавни интерес као што је јавно 

здравље или заштита животне средине.  

 

ДАТУМ  Потпис овлашћеног лица 
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Р О К 

ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

 

 

 

  Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана, од дана 

отварања понуда. 

 

Понуда коју подносим у предметном поступку набавке важи 

 

_______________________________  дана од дана отварања понуда. 

(уписати број дана важења понуде) 

                                               

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  

Привредни субјекат је дужан да попуни све колоне за ставке/партије из обрасца спецификације, за које даје понуду. 

 

СВАКИ ОД НАВЕДЕНИХ  НАСЛОВА ПРЕСТАВЉА ЗАСЕБНУ ПАРТИЈУ. 

Ред. 

бр. 

парије 

Писац Наслов дела 

К
о
л

и
ч

и
н

а
/к

о
м

 Издавач и 
година 

издавања 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 
(4х6) 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

(4х7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 – Правна литература                                                      

1 Златко Стефановић Коментар Закона о привредним 

друштвима: према стању 

законодавства од 1. јуна 2022. 

године 

2      

2 Горан Илић; Миодраг 

Мајић 

Коментар Законика о кривичном 

поступку: према стању прописа од 

 2. фебруара 2022. године 

2      

3 Зоран Томић Коментар Закона о општем 

управном поступку: са судском 

праксом и регистром појмова: треће 

допуњено издање 

2      

4 Вук Радовић Коментар Закона о стечају: са 

одабраном судском праксом и 

подзаконским прописима: према 

стању прописа од 25. априла 2022. 

године 

2      
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Ред. 

бр. 

парије 

Писац Наслов дела 

К
о
л

и
ч

и
н

а
/к

о
м

 Издавач и 
година 

издавања 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 
(4х6) 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

(4х7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Стеван Лилић Коментар Закона о опшем 

управном поступку: критичка 

анализа: (са моделима аката и 

регистром појмова) 

2      

6 Зоран Стојановић Коментар Кривичног законика: 

према стању Кривичног законика 

од 1. децембра 2019. године и према 

стању законодавства од 15. маја 

2022. године  

2      

7 

 

Гордана Станковић;  

Милена Трговчевић 

Прокић  

Коментар Закона о ванпарничном 

поступку: са одабраном судском 

праксом и примерима поднесака, 

решења и јавнобележничких 

исправа: према стању 

законодавства од 8. фебруара 2022. 

године  

2      

8 Александра Илић Коментар Закона о извршењу 

кривичних санкција: према стању 

законодавства од 1. јуна 2022. 

године 

2      

9 Гордана Станковић;  

Душица Палачковић; 

Александра Трешњев 

Коментар Закона о извршењу и 

обезбеђењу: према стању 

законодавства од 15. јуна 2022. 

године 

2      

 2 – Хуманистичке науке  

10 Сали Макеј; Нил Балфур Кнез Павле Карађорђевић 1      

11 Дезмон Динан Све ближа Унија 1      
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Ред. 

бр. 

парије 

Писац Наслов дела 

К
о
л

и
ч

и
н

а
/к

о
м

 Издавач и 
година 

издавања 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 
(4х6) 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

(4х7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 Тања Мишчевић Нова ера међународних 

организација 

1      

13 Момчило Пудар Ко доминира светом 1      

14 Алесандро Барико Емаус 1      

15 Алесандро Барико Ова прича 1      

16 Алесандро Барико Свила 1      

17 Леван Бердзенишвили Свети мрак: последњи дани Гулага 1      

18 Зошка Папужанка Вертеп 1      

19 Корнелије Квас Зенонов пут 1      

20 Франц Кафка Сабране приче 1: Објављене за 

живота 

1      

21 Франц Кафка Сабране приче 2: Необјављено за 

живота 

 

 

1      

22 Франц Кафка Сабране приче 3: Необјављено за 

живота 

1      

23 Владимир Медински  Зидине 1      

24 Владимир Вучковић Хроми 1      

25 Гилберт Кит Честертон Човек који је био Четвртак 1      

26 Бернардин Еваристо Девојка, жена, друго 1      

27 Лазар Јовановић Шифра Рајс 1      

28 Сергеј Шаргунов Моји 1      

29 Вил Гомперц Размишљај као уметник 1      
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Ред. 

бр. 

парије 

Писац Наслов дела 

К
о
л

и
ч

и
н

а
/к

о
м

 Издавач и 
година 

издавања 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 
(4х6) 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

(4х7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30 Радина Вучетић Невидљиви непријатељ: variola vera 

1972 

1      

31 Јан Пеликан Новим путевима: Косово 1958-1969 1      

32 Драгиша Бојовић Свети Сава у српској књижевности 

и култури 

1      

33 Сања Домазет На кафи код Шекспира 1      

 

 

 

 

 

Потпис овлашћеног лица 
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РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ 

 

 

 

 У случају да два или више привредних субјеката понуде исту цену  

наручилац ће изабрати понуду привредног субјекта који понуди краћи рок испоруке. 

 

 

Испоруку предметних добара извршићу у року од ______________________дана од 

дана усменог или писаног захтева Наручиоца.         (Уписати рок испоруке) 

 

 

  

   

 Рок испоруке предметних добара не може бити дужи од 5 дана од дана 

усменог или писаног захтева Наручиоца. 

 

 

_____________________________________________________ 

(уписати начин плаћања – профактура или фактура) 

 

  

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 

Немањина 26-26, Београд 

ПИБ: 102199617 

Матични број: 07001401 

ЈБКЈС 41100 

Број: (попуњава наручилац)  

Датум: (попуњава наручилац)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДАЦИ О ПРОДАВЦУ 

(биће преузето из понуде) 

 

Број: (попуњава Наручилац)  

Датум: (попуњава Наручилац) 

 
  На основу Обавештења о издавању наруџбенице од (попуњава Наручилац) 

издаје се:  

 

 

Н А Р У Џ Б Е Н И Ц А  

 

Члан 1.  

 

 Наручилац је  спровео поступак набавке чији је предмет набавка библиотечке 

грађе, број 152/2022, на основу члан 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, број 91/2019). 

 Продавцу (попуњава Наручилац), издаје се наруџбеница, чији је предмет 

набавка библиотечке грађе у свему према Понуди број (биће преузето из понуде) за 

Партију/е, која је саставни део Наруџбенице.  

(спецификација ће бити преузета из Обрасца понуде) 

 

Члан 2. 

 

  Укупна уговорена цена добара износи (попуњава Наручилац), FCO Наручилац. 

У цену су урачунати сви зависни трошкови потребни за реализацију предмета набавке.    

  Понуђена цена је фиксна и не може се мењати. 

 

Члан 3. 

 

            Продавац је дужан да изда профактуру/фактуру, у складу са чланом 42. Закона о 

порезу на додату вредност („Сл. гласник РС,“ бр. 84/04, 86/04-испр, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 

6/14, 68/14-др. закон,  142/14, 5/15, 83/15, 5/16, 108/16, 7/17, 113/17, 13/18, 30/18, 4/19, 72/19, 8/20, 

и 153/20). 

               Продавац је дужан да изда фактуру у складу са одредбама Закона о 

електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском 

пословању („Службени гласник РС“, бр. 94/2017 и 52/2021). 

               Креирана и регистрована фактура и отпремница достављају се преко Система е-

фактура (СЕФ-а) у електронској форми на е-адресу Наручиоца. 

              Свака креирана и регистрована фактура мора да садржи тачне идентификационе 

податке о Наручиоцу, број и датум закљученог Уговора, адресу-место и датум пружене услуге.  

Саставни део е-фактуре је Отпремница. 

 Наручилац је дужан да изврши плаћање у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана 
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пријема е-фактуре и записника/отпремнице, на текући рачун број (биће преузето из понуде) 

који се води код пословне банке (биће преузето из понуде). 

 У случају измене текућег рачуна и пословне банке, Продавац је дужан да 

благовремено достави Наручиоцу обавештење о извршеним изменама, које ће бити саставни део 

Уговора и неће представљати основ за сачињавање Анекса уговора. 

  У случају више или мање зарачунате цене, фактура се враћа Продавцу путем 

Система е-фактура (СЕФ-а) уз напомену о разлозима враћање фактуре. 

 Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години 

биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну 

буџетску годину. 

 

                                                         Члан 4. 

 

  Наручилац и Продавац ће записнички констатовати испоруку добара.  

  У случају утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара,                              

Продавац je дужан да у року од 5 дана отклони уочене недостатке, у противном Наручилац неће 

извршити плаћање.   

  Лице одговорно за праћење и контролисање извршења набавке библиотечке 

грађе је Јелена Васиљевић, email: јelеna.vasijlevic@uzzpro.gov.rs. 

 

Члан 5. 

 

 Продавац је дужан да изврши испоруку добара у року од (биће преузето из 

понуде) дана од дана усменог или писаног захтева Наручиоца. 
  Место испоруке добара је у библиотеци Управе за заједничке послове 

републичких органа у Београду, Немањина 22-26. 

 

Члан 6. 

 

                        Добра која су предмет Наруџбенице морају у погледу квалитета задовољавати 

минимални  квалитет који се односи на повез, омот књиге и штампу. 

 

Члан 7. 

 

  У случају евентуалног спора надлежан је Привредни суд у Београду. 

 

Члан 8. 

 

  Наруџбеница је сачињена у шест истоветних примерака, од којих по три 

примерка задржава свака страна, потписница Наруџбенице.  

 

 

НАРУЧИЛАЦ 

 

 

 ПРОДАВАЦ 

 

Дејан Матић, в.д. директора  , директор 

 

mailto:јelеna.vasijlevic@uzzpro.gov.rs

