ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Адреса наручиоца:

Немањина 22-26

Интернет страница наручиоца:

www.mpn.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке: добра - уџбеници и друге уџбеничке јединице за ученике основног
образовања и васпитања.
Назив и ознака из ОРН: 22112000 - уџбеници.

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:
/

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја у школској 2016/2017. години наставља са финансирањем набавке уџбеника, која се почев од школске 2009/2010. године реализовала на основу
Пројеката "Бесплатни уџбеници", о чему је Влада доносила закључке о прихватању пројекта.
Нови Закон о уџбеницима ("Службени гласник РС", број 68/15) уредио је ову област, тако што је у члану 9. Закона, поред осталог прописано да Влада у складу са расположивим средствима може да
донесе одлуку о финансирању, односно суфинансирању припреме и/или набавке уџбеника. Чланом 9. став 1. Закона о уџбеницима, прописано да у циљу омогућавања једнаке доступности
образовања и васпитања ученицима и полазницима из социјално/материјално угрожених породица, Влада може, у складу са расположивим средствима буџета Републике Србије, да донесе одлуку о
финансирању набавке и доделе, односно суфинансирању набавке, уџбеника, приручника и наставних материјала, за наредну школску годину.
Чланом 9. став 2. Закона о уџбеницима прописано је да Влада, ради обезбеђивања уџбеника и приручника и наставних материјала за основну школу на језицима националних мањина и за ученике са
сметњама у развоју и инвалидитетом, може донети одлуку о финансирању односно суфинансирању припреме и/или набавке и доделе тих уџбеника, приручника и наставних материјала, које је јавни
издавач обавезан да припреми, у складу са овим законом.
Чланом 9. став 3. Закона о уџбеницима прописано је да Уколико, уџбеник и приручник и наставни материјал из става 2. овог члана не буде одобрен, Влада може донети одлуку о финансирању
односно суфинансирању припреме и/или набавке и доделе тих уџбеника, приручника и наставних материјала приватног издавача за које се изјаснио највећи број ученика одређене генерације, а које
је приватни издавач обавезан да припреми, у складу са овим законом.
Чланом 9. став 4. Закона о уџбеницима, прописано је да Влада, ради обезбеђивања доступности свих уџбеника и приручника и наставних материјала утврђених планом уџбеника, може донети одлуку
о финансирању, односно суфинансирању припреме и/или набавке и доделе недостајућих уџбеника, приручника и наставног материјала за ученике и полазнике са сметњама у развоју и
инвалидитетом, припаднике националне мањине, као и за стручне предмете у стручним и уметничким школама, у складу са овим законом.
Полазећи од процењених потреба система образовања и васпитања и имајући у виду буџетска средства опредељена за ове намене за школску 2016/2017. годину, Влада је на предлог Министарства
донела Одлуку број 451-6190/2016 од 15. јула 2016. године (у даљем тексту Одлука), да се финансира: набавка уџбеника, односно уџбеничких јединица из уџбеничких комплета за ученике из
социјално/материјално угрожених породица и ученике са инвалидитетом (оштећеним видом) у свим разредима првог и другог циклуса основног образовања и васпитања; набавке и доделе
приручника и наставних материјала за основно образовање одраслих припремљених у оквиру пројекта "Друга шанса - Развој система функционалног основног образовања одраслих".
Као критеријум за доделу уџбеника ученицима који су социјално/материјално угрожени Одлуком је утврђено да су то ученици из породица које су корисници новчане социјалне помоћи, будући да је
овим видом социјалног давања обухваћен највећи број ученика који су слабог материјалног стања.
Одлуком се обезбеђује и набавка и додела приручника и наставних материјала за образовање одраслих који су припремљени у оквиру пројекта „Друга шанса – Развој система функционалног
основног образовања одраслих”, будући да већина полазника у основном образовању одраслих лошег материјалног стања и није у могућности да користи електронску верзију ових материјала која је
бесплатна и доступна на сајту Министарства.
Након спроведеног поступка избора уџбеника, преко школа су прибављени подаци о заинтересованим ученицма који испуњавају услове за доделу уџбеника у складу са Одлуком Владе.
Министарство располаже и подацима о изабраним уџбеницима који могу бити предмет набавке, будући да је у периоду од јануара до априла 2016. године спроведен поступак избора уџбеника у
складу са одредбама Закона о уџбеницима.
Избор је реализован преко посебне апликације Министарства за избор уџбеника. Школе су са Листе одобрених уџбеника бирале уџбеничке комплете који ће се користити наредне три школске године
(у складу са чланом 47. став 3. Закона о уџбеницима), док су се према претходном закону уџбеници бирали сваке године. Сходно одредбама новог закона у свим одељењима истог разреда исте
школе, за исти наставни предмет користиће се исти уџбеник једног издавача, а уџбенички комлети морају бити састављени од уџбеника и других наставних средстава истог издавача. Будући да према
новом законском решењу уџбеник није обавезно наставно средство, школе су приликом избора имале могућност да означе да неке или све уџбенике и друга наставна средства из уџбеничког
комплета неће користити у настави. Школе су биле обавезне да изаберу најмање три уџбеника, односно уџбеничка комплета за сваки предмет у сваком разреду, а рангирају их према приоритету у
посебном списку. Услов за уврштавање у Каталог уџбеника стекли су уџбеници, односно уџбенички комплети које су изабрале школе које похађа најмање 5% ученика генерације која је у тренутку
реализовања избора уџбеника похађала разред за које се бирао уџбеник. Сви одобрени уџбеници на језику и писму националне мањине аутоматски се уврштавају у Каталог. На основу достављених
одлука школа о избору уџбеника, односно уџбеничких комплета, Министарство је објавило Каталог уџбеника ("Службени гласник РС", број 9/16 од 1. јула 2016. године).
Чланом 35. Закона о уџбеницима, поред осталог прописано је и да министар на предлог комисије доноси одлуку о највишој малопродајној цени уџбеника са ПДВ-ом, међутим ова одредба закона не
примењује се на уџбенике изабране за школске 2016/2017. до 2018/2019. године, тако ни на набавку која ће се извршити у складу са Одлуком Владе, већ ће се, након доношења одговарајућег
подзаконског акта, примењивати на уџбенике који буду припремљени и одобрени по овом закону.
Будући да је унапред познато који уџбеници могу бити предмет набавке, а да су количине утврђене у складу бројем ученика који су остварили право на уџбенике чија се набавка финансира
средствима Буџета Републике Србије, у следећој фази реализације Одлуке потребно је извршити набавку уџбеника.
Имајући у виду напред наведено Министарство се у складу са чланом 36. став 2. обратило Управи за јавне набавке захтевом за мишење о основаности примене преговарачког посутпка без
објављивања позива за подношење понуда.
Управа за јавне набавке је дана 16.08.2016. године дала мишљење број 404-02-2529/16 да је основана примена преговарачког поступка без објављивања позива за подношење поднуда предвиђеног
чланом 36. став 1 тачка 2) ЗЈН за јавну набавку добара - уџбеника и других уџбеничких јединица за ученике основног образовања и васпитања.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
1: "АКРОНОЛО" д.о.о.,11000 Бeoград, Крушедолска 1б
2: "БИГЗ ШКОЛСТВО" д.о.о.,11040 Београд, Булевар војводе Мишића 17/ III
3: П.Д. "ГЕРУНДИЈУМ" д.о.о.,11000 Београд, Патриса Лумумбе 18
4: "DATA STATUS" д.о.о.,11000 Београд, Милутина Миланковића 1/45
5: Предузеће за издаваштво, производњу и трговину,"ЕДУКА" д.о.о., 11000 Београд, Змаја од Ноћаја 10/1
6: Јавно предузеће "ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ",11000 Београд, Обилићев венац 5
7: "КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР" д.о.о.,11000 Београд, Градиштанска 8
8: Издавачко друштво "КРУГ" д.о.о.,11000 Београд, Устаничка 244 г/ стан 5
9: "МАТЕМАТИСКОП" д.о.о.,11000 Београд, Деспота Оливера 6
10 Привредно друштво за издавачку делатност "НОВИ ЛОГОС" д.о.о., 11000 Београд, Цара Душана 48
11:"САЗНАЊЕ",11070 Београд, др Агостина Нета 74/31
12: Издавачка кућа"ФРЕСКА" д.о.о.,11000 Београд, Високог Стевана 14
13: "АLBAS" д.о.о.,Црнотинце, 17523 Прешево
14: "KLETT" издавачка кућа д.о.о.,11000 Београд, Mаршала Бирјузова 3-5/IV

Остале информације:
/

