
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

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:

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Остале информације:
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	Text5: Предмет јавне набавке: добра - Набавка уџбеника и других уџбеничких јединица за ученике основног образовања и васпитања (уџбеници и друге уџбеничке јединице објављене у Каталогу за школске 2016/2017. до 2018/2019. године, које су основне школе изабрале као обавезне, а који су одговарајућим прилагођавањем садржаја и/или формата, односно писма и формата приступачни за ученике са сметњама у развоју, односно инвалидитетом).Назив и ознака из ОРН: 22112000 - уџбеници.
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	Text7: Министарство просвете, науке и технолошког развоја у школској 2017/2018. години наставља са финансирањем набавке уџбеника, које се почев од школске 2009/2010. године реализовало у оквиру Пројеката „Бесплатни уџбеници“, а на основу одговарајућих акта Владе Републике Србије. Почев од школске 2017/18. години,  Одлуком о финансирању набавке  уџбеника средствима буџета  Републике Србије за школску 2017/2018. годину („ Службени гласник РС“ број 33 од 7. апила 2017.), право на бесплатне уџбенике имају и ученици са инвалидитетом и сметњама у развоју који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану. Према Закону о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016.-одлука УС) у члану 6. који регулише право на образовање и васпитање, прописано је  да лица са сметњама у развоју и са инвалидитетом имају право на образовање и васпитање које уважава њихове образовне и васпитне потребе у редовном систему образовања и васпитања, у редовном систему уз појединачну, односно групну додатну подршку или у посебној предшколској групи или школи, у складу са овим и посебним законом.  У члану 77. поменутог Закона, регулисано је да за дете и ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју,  инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, установа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси индивидуални образовни план.  Начини додатне подршке детету/ученику су регулисани Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање ( Службени гласник бр. 72/2010) . У  члану 4 поменутог Правилника је дефинисано да као мера подршке може да се прилагоде наставна средства, помагала и дидактички материјал. Нови Закон о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 68/15) уредио је ову област, чланом 4 , где је дефинисано да ученици са сметњама у развоју користе уџбеник чији је садржај и/ или формат прилагођен њиховим способностима , потребама и могућностима. Ученици са инвалидитетом користе уџбенике чији је формат односно писмо прилагођено њиховим потребама.Ближи услови у погледу поступка припремања, одобравања, издавања и финансирања прилагођених уџбеника и уџбеничког комплета регулисан је Правилником о прилагођавању уџбеника („Службени гласник РС“ број 55/2017). Прилагођени уџбеник у смислу овог Правилника, је претходно по закону одобрен уџбеник које је одговарајућим прилагођавањем садржаја и/или формата, односно писма и формата омогућена приступачност за ученике са сметњама у развоју , односно инвалидитетом , у складу са њиховим потребама и могућностима. Прилагођавање уџбеника за слепе ученике врши се на Брајевом писму у штампаном облику или у одговарајућем електронском облику. Прилагођавање уџбеника за слабовиде ученике врши се увећањем штампе или у одговарајућем електронском облику. Прилагођавање уџбеника за ученике са моторичким сметњама врши се прилагођавањем уџбеника у електронском облику , израдом аудио уџбеника, односно штампањем уџбеника на чврстој подлози.У оквиру пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа  покренута је процедура за обезбеђивање бесплатних уџбеника за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом који се образују по индивидуалном образовном плану. У оквиру информационог система "Доситеј" развјена је апликација за прикупљање података преко које су школе  добиле могућност да искажу потребе за прилагођеним уџбеницима. Прилагођени уџбеници се бирају са Листе одобрених уџбеника (који ће се користити  три школске године почев од школске 2016/17.(у складу са чланом 47. став 3. Закона о уџбеницима). 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. Кроз апликацију Доситеј, школе су достављале податке о прилагођеним уџбеничким јединицама за предмете за које се према Одлуци Владе набављају бесплатни уџбеници. Министарство у оквиру Пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа за школску 2017/18. годину, прикупило je податке о прилагођеним  уџбеничким јединицама по школама и издавачима. Полазећи од процењених потреба система образовања и васпитања и имајући у виду буџетска средства опредељена за ове намене за школску 2017/2018. годину, Влада је на предлог Министарства донела Одлуку број 451-2983/2017-1 од 06. априла 2017. године, да се финансира:- набавка уџбеника, односно уџбеничких комплета за школску 2017/2018. годину за ученике основних школа из социјално/материјално угрожених породица (примаоце новчане социјалне помоћи и ученике који су у породици треће и свако наредно рођено дете уколико су остала деца у систему школовања) и ученике са инвалидитетом и сметњама у развоју који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану и то:(1) у првом циклусу основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски/матерњи језик, свет око нас, природа и дрзштво и страни језик као обавезни предмет;(2) у другом циклусу основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски/матерњи језик, први страни језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.Будући да је познато који ученици имају право на  прилагођене уџбенике, као и који уџбеници могу бити предмет набавке, у следећој фази реализације Одлуке биће извршена набавка уџбеника. Имајући у виду напред наведено, Министарство просвете, науке и технолошког развоја се, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН, обраћа Управи за јавне набавке захтевом за мишљење о оправданости примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношње понуда.  Управа за јавне набавке је дана 15.08.2017. године дала мишљење број 404-02-2740/17  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 (уџбеници и друге уџбеничке јединице објављене у Каталогу за школске 2016/2017. до 2018/2019. године, које су основне школе изабрале као обавезне, а који су одговарајућим прилагођавањем садржаја и/или формата, односно писма и формата приступачни за ученике са сметњама у развоју, односно инвалидитетом).
	Text8: за партију 1: "АКРОНОЛО" д.о.о., 11000 Бeoград, Париска 1за партију 2: "БИГЗ ШКОЛСТВО" д.о.о.,11040 Београд, Булевар војводе Мишића 17/ IIIза партију 3: П.Д. "ГЕРУНДИЈУМ" д.о.о. 11000 Београд, Патриса Лумумбе 18за партију 4: "DATA STATUS" д.о.о.11000 Београд, Милутина Миланковића 1/45за партију 5:Предузеће за издаваштво, производњу и трговину,"ЕДУКА" д.о.о.,11000 Београд, Змаја од Ноћаја 10/1за партију 6: ЈП "ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ",11000 Београд, Обилићев венац 5за партију 7: "КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР" д.о.о.,11000 Београд, Градиштанска 8за партију 8: Издавачко друштво "КРУГ" д.о.о.,11000 Београд, Устаничка 244 г/ стан 5за партију 9: "МАТЕМАТИСКОП" д.о.о.,11000 Београд, Деспота Оливера 6за партију 10:Привредно друштво за издавачку делатност "НОВИ ЛОГОС" д.о.о.,11000 Београд, Цара Душана 48за партију 11: "САЗНАЊЕ",11070 Београд, др Агостина Нета 74/31за партију 12: Издавачка кућа"ФРЕСКА" д.о.о.,11000 Београд, Високог Стевана 14за партију 13: "KLETT" издавачка кућа д.о.о.,11000 Београд, Mаршала Бирјузова 3-5/IVза партију 14: "THE ENGLISH BOOK" д.о.о.,11000 Београд, Старо сајмиште 29
	Text9: Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 28.08.2017. године до 10:00 часова.Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 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 и биће враћена понуђачу неотворена, по окончању поступка оварања понуда, са назнаком да је подета неблаговремено.Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах по истеку рока за подношење понуда односно 28.08.2017. године у 11:00 часова у просторијама Наручиоца, улица Захумска 14, 2. спрат, сала 206.


