
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:


	Blank Page

	Text1: УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
	Text2: Република Србија - Аутономна покрајина Војводина21000 Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 16
	Text3: www.uprava.vojvodina.gov.rs
	Text5: Предмет јавне набавке су добра стручна литература за 2017. годину – годишња претплата за 2017. годину, обликована у више посебних истоврсних целина (партија) од 1-6, и то:• Партија 1 – часописи: БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО, ПРАВНИ САВЕТНИК И ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА;• Партија 2 - часопис: РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА; • Партија 3 -  часопис: ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК; • Партија 4 -  ПАКЕТ ПРОПИСА У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ ИНГ-ПРО-ПРОПИСИ НЕТ; • Партија 5 -   ПАКЕТ ПРОПИСА У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ ПАРАГРАФ LEX + ЧАСОПИСИ У ЕЛЕКТРОНСКОМ  ОБЛИКУ – БУЏЕТСКИ ИНСТРУКТОР И ПРАВНИ ИНСТРУКТОР;• Партија 6 -  часописи БУЏЕТ, РЕВИЗОР, ПРАВНИК И ДИРЕКТОР  - ИПЦ ФИНАНСИЈЕ НЕТ          - КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ         - ПРИМЕНА КОНТНОГ ПЛАНА ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ                  - БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ЕВИДЕНТИРАЊЕ ИМОВИНЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИНазив и ознака из ОРН: 22212000 – Периодичне публикације
	Text6: /
	Dropdown1: [Органи државне управе]
	Dropdown2: [Добра]
	Text7: Примењује се преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, сходно члану 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) из разлога: што су наведени понуђачи једини понуђачи који могу испоручити стручну литературу која је предмет набавке, а чији су они искључиви издавачи и продавци.Сходно члану 36. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац је дана 30.03.2017. године, под бројем 404-103/2017 године упутио Управи за јавне набавке Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка.Управа за јавне набавке је својим актом број 404-02-1268/17 од 07.04.2017. године, који је Наручилац примио дана 10.04.2017. године, дала позитивно мишљење о основаности примене предметног преговарачког поступка.                                                       
	Text8: ПНаручилац ће упутити позив за подношење понуда следећим понуђачима из разлога што су они једини понуђачи који могу испоручити стручну литературу која је предмет набавке и то:ПАРТИЈА 1. НИП ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР из БеоградаПАРТИЈА 2.РАЧУНОВОДСТВО ДОО из  БеоградаПАРТИЈА 3.ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ДОО из БеоградаПАРТИЈА 4.''ИНГ-ПРО'' ДОО из БеоградаПАРТИЈА 5.''PARAGRAF CO'' ДОО из Новог СадаПАРТИЈА 6.''ИПЦ'' ИНФОРМАТИВНИ ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР из Београда.
	Text9: 


