
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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	Text7: Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство) се дописом број 404-02-133/2019-17 од 17.10.2019. године обратило Управи за јавне набавке захтевом за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда предвиђеног чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН. Предмет наведеног захтева за мишљење је јавна набавка бесплатних уџбеника за ученике првог и другог циклуса основног образовања и васпитања васпитања - на основу података о недостајућим уџбеницима (количинама) прикупљених и потврђених од стране школа, обликована у 17 партја. У образложењу захтева наведено је да се Министарство  дописом  број 404-02-84/2019-17 од 1.08.2019. године обратило Управи за јавне набавке образложеним захтевом за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда предвиђеног чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН.(у даљем тексту: Захтев), у коме је наведено да Министарство у школској 2019/2020. години наставља са финансирањем набавке уџбеника, које се почев од школске 2009/2010. године реализовало у оквиру Пројеката "Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа", а на основу одговарајућих аката Владе Републике Србије. Ове године Влада је донела Одлуку 05 број 451-2660/2019 о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2019/2020. годину ("Службени гласник РС", број 20/19). У складу са добијеним позитивним мишљењем Управе за јавне набавке број 404-02-3636/19 од 14.08.2019. године, Министарство је спровело преговарачки поступак и закључило уговоре за свих 17 партија, о чему је на Порталу јавних набавки објављено одговарајуће обавештење. Међутим, са почетком испоруке уџбеника Министарству, односно Сектору иницијатору поступка јавне набавке, обратио се знатан број школа којима нису испоручене потребне количине уџбеника. Наиме, увидом у информациони систем „ДОСИТЕЈ“ закључено је да школе нису поступале у складу са новооуведеном процедуром уноса података о ученицима који остварују право на бесплатне уџбенике, која је по први пут подразумевала и поступак контроле и потврђивања података, а што је представљало нужан корак за комплетирање процеса уноса, односно за коначно снимање записа. Даљом анализом утврђено је да је 10% основних школа изоставило овај корак те да је овим проблемом погођено око 9% ученика који остварују право на бесплатне уџбенике. У вези са свим наведеним, Министарство је поново поднело захтев (број 404-02-133/2019-17) за мишљење о оправданости примене преговарачког поступка предвиђеног чланм 36. став 1. тачка 2) ЗЈН на основу података о недостајућим уџбеницима (количинама) прикупљеним и потврђеним од стране школа. Управа за јавне набавке је размотрила наводе из новог захтева за мишљење и утврдила да постоје разлози повезани са заштитом ауторских права издавача уџбеника због којих само понуђачи наведени у захтеву могу да изврше предметну набавку. Имајући у виду да из образложења захтева и приложене документације произилази да уџбенике и друга наставна средства за ученике првог и другог циклуса основног образовања и васпитања могу понудити само наведени издавачи истих, Управа за јавне набавке је дана 22.10.2019. године донела мишљење да је основана примена преговарачког поступка предвиђеног чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН за набавку наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника за ученике првог и другог циклуса основног образовања и васпитања - на основу података о недостајућим уџбеницима (количинама) прикупљених и потврђених од стране школа.
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