
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 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. 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 прописано да Влада Републике Србије у складу са расположивим средствима буџета Републике Србије, у циљу омогућавања једнаке доступности образовања и васпитања, доноси одлуку о финансирању припреме и/или набавке и доделе, односно суфинансирању припреме и/или набавке и доделе 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. 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 предмета, односно стручног већа за разредну 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. Министарство просвете, науке и технолошког развоја прикупило је податке о изабраним уџбеницима и другим наставним средствима (у даљем тексту: уџбеницима) који могу бити предмет набавке,  а које су изабрале школе у складу са Законом и које ће користити у школској 2019/2020. години. Прикупљање података реализовано је преко посебне апликације Министарства у оквиру информационог система "Доситеј" и то за предмете за које се према Одлуци Владе набављају бесплатни уџбеници. Означавањем на листи одобрених уџбеника, сачињеној у складу са каталогом одобрених уџбеника, школе су уносиле податке о уџбеницима које ће користити у настави. У школској 2019/2020. години за ученике првог, другог, петог и шестог разреда настава се остварује по новом плану и програму наставе и учења, те је за ове разреде избор уџбеника вршен на основу Каталога уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања ("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 4/18 и 2/19) и Каталога уџбеника за други и шести разред основног образовања и васпитања ("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 6/19). Ученици осталих разреда, односно трећег, четвртог, седмог и осмог разреда наставу остварују на основу старих наставних планова и програма, те се у настави користе уџбеници које је школа, почев од школске 2015/2016. године, бирала из Каталога уџбеника  ("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 9/16 и 5/18). Полазећи од процењених потреба система образовања и васпитања и имајући у виду буџетска средства опредељена за ове намене за школску 2019/2020. годину, Влада је на предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја донела Одлуку о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2019/2020. годину ("Службени гласник РС", број 20/19), 05 број 451-2660/2019, од 21. марта 2019. године (у даљем тексту: Одлука). Овом одлуком утврђен је ниво и врста образовања, разред и предмет за који ће се финансирати набавка уџбеника за школску 2019/2020. годину за ученике основних школа, и то ученике из социјално/материјално угрожених породица (примаоце новчане социјалне помоћи), ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом који основно школско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану и ученике који образовно-васпитни рад не остварују 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 језик/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 језик и књижевност/матерњи језик, односно српски језик/матерњи језик, први страни језик, географија, историја, хемија, физика и биологија. Одлуком је утврђено да су предмет набавке уџбеници које ће школе користити у настави у школској 2019/2020. години и да право на доделу уџбеника остварују ученици из породица корисника новчане социјалне помоћи, ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану и ученици који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат), као и ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему систему образовања и васпитања Републике Србије, који се у својим школама пријаве за доделу бесплатних уџбеника. Одлука је ступила на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије. 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. У овом поступку извршиће се набавка уџбеника које ће школе користити у настави у школској 2019/2020. години 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 индивидуалном образовном плану и користе тзв. стандардне уџбенике. Имајући у виду напред наведено, Управа за јавне набавке је дана 14.08.2019. године дала мишљење број 404-02-3636/19 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 за ученике првог и другог циклуса основног образовања и васпитања, обликовану у 17 партија.
	Text8: За партију 1: ЈП "ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ" 11000 Београд, Обилићев венац 5За партију 2: "KLETT" издавачка кућа д.о.о. 11000 Београд, Mаршала Бирјузова 3-5/IVЗа партију 3: "КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР" д.о.о. 11000 Београд, Градиштанска 8За партију 4: "THE ENGLISH BOOK" д.о.о. 11000 Београд, Старо сајмиште 29За партију 5: "DATA STATUS" д.о.о. 11000 Београд, Милутина Миланковића 1/45За партију 6: "АКРОНОЛО" д.о.о. 11000 Бeoград, Париска 1За партију 7: Привредно друштво за издавачку делатност "НОВИ ЛОГОС" д.о.о.11000 Београд, Цара Душана 48За партију 8: "АLBAS" д.о.о. Црнотинце, 17523 ПрешевоЗа партију 9: "МАТЕМАТИСКОП" д.о.о. 11000 Београд, Деспота Оливера 6За партију 10: "БИГЗ ШКОЛСТВО" д.о.о. 11040 Београд, Булевар војводе Мишића 17/ IIIЗа партију 11: "ГЕРУНДИЈУМ" д.о.о. 11000 Београд, Војводе Мицка Крстића 1Б/16За партију 12: Предузеће за издаваштво, производњу и трговину,"ЕДУКА" д.о.о.11000 Београд, Змаја од Ноћаја 10/1За партију 13: Издавачко друштво "КРУГ" д.о.о. 11000 Београд, Устаничка 244 г/стан 5За партију 14: Издавачка кућа "ФРЕСКА" д.о.о. 11000 Београд, Високог Стевана 14За партију 15: "САЗНАЊЕ" 11070 Београд, др Агостина Нета 74/31За партију 16: "ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО" д.о.о. 11000 Београд, Господара Вучића 245За партију 17: "EDUCATIONAL CENTRE" 11000 Београд, Кнеза Милоша 17
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