
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: Јавна набавка 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, који су одговарајућим прилагођавањем садржаја и/или формата, односно писма и формата, учињени приступачним за ученике са сметњама у развоју, односно инвалидитетом.  Назив и ознака из ОРН: 22112000 - уџбеници. Јавна набавка је обликована у 12 партија
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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. Почев од школске 2017/2018. годинe, право на бесплатне прилагођене уџбенике имају ученици са инвалидитетом и сметњама у развоју који основно школско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, а Одлуком о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2019/2020. годину од 22.03.2019. године ("Службени гласник РС", број 20/19), а за школску 2019/2020. годину право на бесплатне прилагођене уџбенике имају и ученици који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем  уџбеника (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат). Према Закону о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) у члану 7. Општи принципи образовања и васпитања прописано је да систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле, између осталог и jеднакост и доступност остваривања права на образовање и васпитање заснованом на социjалноj правди и принципу jеднаких шанси без дискриминациjе. Чланом 76. Закона прописано је да детету, ученику и одраслом коме jе услед социjалне ускраћености, сметњи у развоjу, инвалидитета, тешкоћа у учењу, ризика од раног напуштања школовања и других разлога, потребна додатна подршка у образовању и васпитању, установа обезбеђуjе отклањање физичких и комуникациjских препрека, прилагођавање начина остваривања школског програма и израду, доношење и остваривање индивидуалног образовног плана. Начини пружања додатне подршке детету, ученику и одраслом су регулисани Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом ("Службени гласник РС", број 80/2018). У члану 4. Правилника дефинисана је мера подршке: прилагођавање и набавка уџбеника.Закон о уџбеницима ("Службени гласник РС", број 27/18, у даљем тексту Закон) уредио је ову област чланом 6. у ком је прописано да је прилагођени уџбеник претходно по закону одобрени уџбеник, који је прилагођен образовним потребама ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом, а вид прилагођавања уџбеника утврђује тим за инклузивно образовање школе коју ученик похађа. Ближи услови у погледу поступка припремања, одобравања, издавања и финансирања прилагођених уџбеника и уџбеничког комплета регулисани су Правилником о прилагођавању уџбеника ("Службени гласник РС", број 55/2017).Прилагођени уџбеник, у смислу овог Правилника, је претходно по закону одобрен уџбеник који одговарајућим прилагођавањем садржаја и/или формата, односно писма и формата, омогућава приступачност за ученике са сметњама у развоју, односно инвалидитетом, а 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. Уџбенике које издавачи прилагођавају потребама ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом школе бирају из Каталога уџбеника  ("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 9/16 и 5/18), Каталога уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања ("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 4/18 и 2/19), Каталога уџбеника за други и шести разред основног образовања и васпитања ("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 6/19) и Допуне каталога уџбеника на језицима националних мањина ("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 9/16). Сходно одредбама Закона у свим одељењима истог разреда исте школе, за исти наставни предмет користи се исти уџбеник једног издавача, а уџбенички комплети морају бити састављени од уџбеника и других наставних средстава истог издавача. 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 образложени предлог стручног већа за област 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. Имајући у виду да је у пројекту "Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа" покренута процедура за обезбеђивање бесплатних уџбеника за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, у оквиру информационог система "Доситеј" Министарство је развило апликацију за прикупљање података преко које су школе добиле могућност да искажу потребе за прилагођеним уџбеницима. Полазећи од 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 донела Одлуку о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2019/2020. годину од 22. марта 2019. године, да се финансира набавка уџбеника, односно уџбеничких комплета за школску 2019/2020. годину за ученике основних школа и то ученика из социјално/материјално угрожених породица (примаоце новчане социјалне помоћи), ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом који основно школско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану и ученике и ученике који васпитно образовни 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/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 је познато који ученици имају право на бесплатне прилагођене уџбенике, као и који уџбеници могу бити предмет набавке, у следећој фази реализације Одлуке биће извршена набавка уџбеника. Имајући у виду напред наведено, Управа за јавне набавке је дана 13.08.2019. године дала мишљење број 404-02-3637/19 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 и других наставних средстава за ученике првог и другог циклуса основног образовања и васпитања, који су одговарајућим прилагођавањем садржаја и/или формата, односно писма и формата, учињени приступачним за ученике са сметњама у развоју, односно инвалидитетом, обликовану у 12 партија.
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