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                                    РРЕЕППУУББЛЛИИККАА  ССРРББИИЈЈАА                                                                                                  
ММИИННИИССТТААРРССТТВВОО  ССППООЉЉННИИХХ  ППООССЛЛООВВАА                                                                
                  Одељење за имовинско-правне  
                         и заједничке послове                                                                                
        Београд,  Кнеза Милоша бр 24-26 
 Број: 2197-10/16 
Датум: 18.10.2015.  године       
 
 
 
 

Институт за међународну политику и привреду 
ул. Македонска бр. 25  

Београд 
 Предмет: Позив за подношење понуде 
 
 
Позивамо вас да доставите понуду за јавну набавку у преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда у складу са члан 36. став 1. тачка 2) Закона о 
јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/15 и 68/15) и Мишљење 
Управе за јавне набавке, број: 404-02-3144/17 од 02.10.2017. од године. 
 
 
Број јавне набавке 21/2017 - Научна стручна литература издавача Института за 
међународну политику и привреду  
 
Интернет страница 
наручиоца: 

 
www.mfa.rs 
 

Врста наручиоца: Орган државне управе 
 

Врста поступка јавне 
набавке: 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 
јавне набавке број 21/2017 

 
Врста предмета 

 
добра 

 
 Опис предмета, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника 
набавке:  
 
Предмет јавне набавке је научна стручна литература издавача Института за међународну политику и 
привреду  
Ознака из општег речника: 22110000 штампане књиге, 22120000 публикације  
 
 



 2

Члан 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012 
14/15 и 15/68) (ако због уметничких разлога или из разлога повезаних са заштитом 
искључивих права набавку може изврштити само одређени понуђач)  и Мишљење Управе за 
јавне набавке, број: 404-02-3144/17 од 02.10.2017. од године.  

Министарству спољних послова Републике Србије поверено је обављање послова државне 
управе од изузетне важности, а који су предвиђени чланом 13. Закона о министарствима („Сл. 
Гласник РС“ број 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015 – др.закон и 62/2017). То између осталог 
подразумева  послове који се односе на: спољну политику и односe Републике Србије с 
другим државама, међународним организацијама и институцијама; праћење међународних 
односа и билатералне сарадње с другим државама и њихов развој; учествовање у 
закључивању, потврђивању и примени међународних уговора, према закону којим се уређује 
закључивање међународних уговора и према делокругу министарстава који је одређен овим 
законом; заштиту права и интереса Републике Србије и њених држављана и правних лица у 
иностранству; обавештавање стране јавности о политици Републике Србије; праћење 
делатности страних средстава јавног информисања које се односе на Републику Србију; 
припрему учешћа представника Републике Србије на међународним конференцијама или 
преговорима за закључивање међународних уговора; послове везане за акредитоване 
званичне представнике држава и међународних организација; прикупљање, чување и 
објављивање документације о спољној политици Републике Србије, као и друге послове који 
су одређени законом којим се уређују спољни послови и другим законима.  

Министарство спољних послова обавља послове државне управе у области односа Републике 
Србије са дијаспором и Србима у региону, као и друге послове који су одређени законом 
којим се уређује остваривање веза дијаспоре и Срба у региону са матичном државом и 
другим законима. 

Крајем 2013. године, почео је процес унапређења рада Одељења за аналитику и подршку 
спољно-политичком планирању (ОАСП), што се пре свега манифестовало кадровским 
попуњавањем али и техничко информатичким осавремењавањем одељења, са  крајњим 
циљем стварања јаке информативно-аналитичке службе, а у функцији правовременог, 
објективног и квалитетног информисања државног врха о свим питањима од интереса за 
Републику Србију. 
Одељење за аналитику и подршку спољно-политичком планирању обавља 
истраживачко-аналитичке послове који се односе на:  

1. укупно спровођење спољне политике Републике Србије, јачање њеног 
међународног положаја, заштиту интереса Републике Србије и њених грађана и 
односе Републике Србије са другим државама и међународним организацијама; 

2. политичка, економска и друга међународна кретања, регионалне и глобалне односе; 
3. усмеравање и  дистрибуцију информација  из  дипломатско-конзуларних 

представништава  корисницима  у  Републици Србији;  
4. припрему билтена и других публикација за интерно коришћење; 
5. анализу информација из страних медија које се односе на Републику Србију и њену 

политику; 
6. друге послове из области аналитике и подршке спољно-политичком планирању. 

       Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену: 
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Институт за међународну политику и привреду из Београда, Македонска 25, основан је 
1947. године. Од самог почетка, Институт ради на задацима научног проучавања 
процеса и појава у области међународне политике и привреде, као и правних и 
безбедносних аспеката међународних односа од интереса за положај и спољну 
политику  државе.  

Својим досадашњим радом Институт  je пружио значајан допринос угледу државе у 
свету. Богатом истраживачком традицијом, веома плодном научном и издавачком 
делатношћу, широким дијапазоном међународних веза успостављених са више 
научноистраживачких, универзитетских и специјализованих дипломатских установа 
при министарствима спољних послова у свету, организацијом политички више 
значајних међународних конференција у последњих неколико деценија, као и 
организацијом форума на којима предавања држе представници дипломатског кора, 
Институт се сврстао у једну од најпрестижнијих научних установа за стратегијска 
истраживања у свету. 

Компаративна предност Института за међународну политику и привреду у односу на 
друге истраживачке установе у нашој земљи представља чињеница да Институт 
поседује библиотеку која је документациона база за свестрано аналитичко, научно 
признато и методолошки  прихватљиво проучавање процеса и појава из области 
међународних односа.  Библиотека је у ствари највећа специјализована библиотека те 
врсте у Југоисточној Европи која пружа могућност за сериозно проучавање 
међународних односа 

За разлику од других института друштвених наука у нашој земљи, Институт за 
међународну политику и привреду има регистровану издавачку делатност. Сама 
чињеница да је Институт до данас објавио више од 500 научних књига, да поседује 
специјализовану књижару за промоцију домаћих публикација из области међународне 
политике и привреде и четири званично призната научна часописа националног 
значаја (Међународни проблеми, Међународна политика, Review of International Affairs 
и Европско законодавство), указује на  још једну компаративну предност Института за 
међународну политику и привреду из Београда.  

 
 Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:  
 
Институт за међународну политику и привреду, ул. Македонска бр. 25 из Београда. 
Остале информације: 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.  
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од 
стране наручиоца до назначеног датума и часа у позиву за подношење понуде, објављеном на 
Порталу јавних набавки..  
Понуда се доставља у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, 
затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први 
пут отвара.  
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у  обрасце, који су саставни 
део конкурсне документације.  
Ако се у понуди врше исправке потребно је да исте буду парафиране и оверене печатом 
понуђача. Понуда мора да буде поднета на преузетом обрасцу конкурсне документације, јасна 
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и недвосмислена, са свим прилозима који представљају саставни део документације. 
Писану понуду, са свим доказима, доставити у затвореној коверти или кутији овереној 
печатом. Понуђач подноси понуду лично или путем поште. Понуђач је дужан , да без обзира 
на начин подношења понуде, обезбеди да иста стигне на Писарницу наручиоца најкасније  8. 
дана од дана објављивања на Порталу за јавне набавке, до 10 часова на адресу: 
 

 Република Србија,  Министарство спољних послова, 11000 Београд, ул. Кнеза Милоша 
24-26, Одељење за  имовинско-правне и заједничке послове, канцеларија 045. 

 
На омоту назначити предмет јавне набавке – ''Понуда за јавну набавку   број   21/2017 –  
„ Научна стручна литература издавача Института за међународну политику и привреду “ .  
 
Коверат или кутија са понудом мора на предњој страни имати ознаку: „ПОНУДА - НЕ 
ОТВАРАТИ“, а на полеђини пун назив понуђача, адресу, телефон и лице за контакт. 
 
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до 
назначеног датума и часа.  
Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђу, неотворену, 
неблаговремену поднету понуду, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
 
Рок за достављање понуда истиче 26.октобра 2017. године у 10,00 часова.  
 
Jавно отварање понуда одржаће се дана 26.октобра 2017. године , са почетком у 10,15 часова 
у Министарству  спољних послова. Кнеза Милоша број 24-26 у Београду канцеларија број 
018. 
 
Поступак преговарања обавиће се дана 26. октобра 2017. године у 10,30 часова у 
Министарству  спољних послова, Кнеза Милоша број 24-26 у Београду канцеларија број 018. 
 
Поступку отварања и преговарања могу приступити законски заступник понуђача или друго 
овлашћено лице. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који 
ће присуствовати поступку, дужни су да наручиоцу предају писана пуномоћја, на основу 
којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку отварања понуда и преговарања.  
 
 
Лице за контакт Весна Маринковић телефон 011 306-8761 и 306 8266.  
 

                                                                                                      


