
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: добара - Уџбеници и друга наставна средства.Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава за ученике првог и другог циклуса основног образовања и васпитања које ће школе користити у настави у школској 2018/2019. години за ученике основних школа из социјално/материјално угрожених породица (примаоце новчане социјалне помоћи као и за ученике основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања Републике Србије), као и за ученике који раде по индивидуалном образовном плану и користе стандардне уџбенике. Назив и ознака из ОРН: 22112000 - уџбеници.Јавна набавка је обликована у 18 партија.
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	Text7: Министарство просвете, науке и технолошког развоја у школској 2018/2019 години наставља са финансирањем набавке уџбеника, које се почев од школске 2009/2010 године реализовало у оквиру Пројеката „Набавка уџбеника и других наставних средстава з ученике основних школа“, а на основу одговарајућих аката Владе Републике Србије.Нови Закон о уџбеницима ("Службени гласник РС", број 27/18), у даљем тексту: Закон, уредио је ову област, тако да је чланом 10. став 1. Закона о уџбеницима, прописано а Влада у складу са расположивим средствима буџета Републике Србије, у циљу омогућавања једнаке достаупности образовања и васпитања доноси одлуку о финансирању припреме и/или набавке и доделе, односно суфинансирању припреме и/или набавке и додели уџбеника и приручника, а нарочито за ученике и полазнике који су социјално и материјално угоржени, као и за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом.Министарство располаже подацима о изабраним уџбеницима који могу бити предмет набавке за ученике другог, трећег, четвртог, шестог, седмог и осмог разреда од школске 2016/2017 године, а које се користе и ове школске године, као и податке  о изабраним уџбеницима који могу бити предмет набавке, за ученике првог и петог разреда, будући да је до 15.05.2018. године спроведен поступак избора уџбеника у складу са одредбама Закона, за ученике првог и петог разреда који у школској 2018/2019 години раде по новом Плану и програму наставе и учења.Избор је реализован преко посебне апликације Министарства за избор уџбеника. Школе су са Листе одобрених уџбеника бирале уџбеничке комплете који се користе претходне три школске године, почев од школске 2016/2017 године (у складу са чланом 47. став 3. Закона), за све разреде осим за први и пети.У школској 2018/2019 години ученици првог и петог разреда раде по новом Плану и прогрму наставе и учења, па самим тим за те разреде је вршен избор на основу Каталога уџбеника ("Службени гласник РС - Просветни гласник" бр. 9/16 и 5/18). Прикупљање података о изабраним уџбеницима који могу бити предмет набавке завршено је до 15.05.2018. године па се и ови уџбеници налазе у апликацији Министарства за избор уџбеника.У складу са чланом 34. Закона, школа из Каталога уџбеника бира уџбеник за сваки предмет, у сваком разреду о чему обавештава Савет родитеља. Одлуку о избору уџбеника доноси наставничко веће на образложен предлог стручних већа за области предета, односно стручног већа за раредну наставу. У свим одељењима истог разреда исте школе за исти предмет по правилу се користи исти уџбеник једног издавача. Одлуку о избору уџбеника школа доставља Министарству.На основу достављених одлука школа о избору уџбеника, односно уџбеничких комплета Министарство је прикупило податке о уџбеничким јединицама за ученике другог, трећег, четвртог, шестог, седмог и осмог разреда почев од школске 2016/2017 године, а закључно са 2018/2019 годином (Каталог), као и за ученике првог и петог разреда почев од школске 2018/2019 године на основу новог Плана и програма наставе и учења.Кроз апликацију Доситеј, школе су достављале податке о обавезним уџбеничким јединицама за предмете за које се према Одлуци Владе набављају бесплатни уџбеници.Полазећи од процењених потреба система образовања и васпитања и имајући у виду буџетска средства опредељена за ове намене за школску 2018/2019 годину, Влада је на предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја донела Одлуку 05 број 451-5855/2018 од 21. јуна 2018. године (у даљем тексту: Одлука) да се финансира:набавка уџбеника и других наставних средстава које  ће школе користити у настави у школској 2018/2019. годину за ученике основних школа из социјално/материјално угрожених породица (примаоце новчане социјалне помоћи, ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношолско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат), као и за ученике основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања Републике Србије) и то: 1) у првом циклусу основног образовања и васпитања за предмете математика, српски/матерњи језик, свет око нас, природа и друштво 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 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.У овом поступку извршиће се набавка уџбеника и других наставних средстава које  ће школе користити у настави у школској 2018/2019. годину за ученике основних школа из социјално/материјално угрожених породица (примаоце новчане социјалне помоћи), за ученике основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања Републике Србије), као и за ученике који раде по индивидуално образовном плану и користе стандардне уџбенике.Набавка уџбеника и других наставних средстава које ће школе користити у настави у школској 2018/2019. годину за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношолско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат) ће бити реализована накнадно када ће Министарство, као Наручилац поново поступити у складу са одредбама члана 36. став 2. ЗЈН.Имајући у виду напред наведено, Управа за јавне набавке је дана 23.07.2018. године дала мишљење број 404-02-3089/18 да је основана примена преговарачког поступка без објављивања позива за подношење поднуда предвиђеног чланом 36. став 1 тачка 2) ЗЈН за јавну набавку добара - уџбеници и друга наставна средства - Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе; Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава за ученике првог и другог циклуса основног образовања и васпитања, обликовану у 18 партија.
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