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                                    РРЕЕППУУББЛЛИИККАА  ССРРББИИЈЈАА                                                                                                  

ММИИННИИССТТААРРССТТВВОО  ССППООЉЉННИИХХ  ППООССЛЛООВВАА                                                                
                  Одељење за имовинско-правне  

                         и заједничке послове                                                                              
                        Број:  1246-11/16 

             Датум: 27.7. 2018. године 

             Београд,  Кнеза Милоша бр 24-26 

        

 

Предмет: Позив за подношење понуде  
 

Позивамо вас да доставите понуду за јавну набавку у преговарачком поступку без 

објављивања позива за подношење понуда у складу са члан 36. став 1. тачка 2) Закона о 

јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/15 и 68/15) и Мишљење 

Управе за јавне набавке, број: : 011-00-94/2018 од 22.6.2018. године,  за јавну набавку 

услуга - Набавка услуга уступања лиценци за коришћењe правног информационог система- 

базе прописа (дигитална база правних прописа) за потребе запослених у Министарству 

спољних послова и Дипломатско- конзуларним представништвима Републике Србије број 

ЈН 15/2018 

 

Број јавне набавке број ЈН 15/2018 
 

Опис предмета јавне набавке: 

 

Партија 2. Правно информациони систем ING PRO PROPISI  Издавач: ING-PRO DOO  

          Београд 

 

Интернет страница 

наручиоца: 

 

www.mfa.rs,  

 

Врста наручиоца: Орган државне управе 

 

Врста поступка јавне 

набавке: 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда  

 

Врста предмета 

 

услуга 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mfa.rs/
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Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену: 

  
Основ: Члан 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама: Наручилац може спроводити 

преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако због техничких, односно 

уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, 

набавку може извршити само одређени понуђач. 

 

Наручилац је на основу члана 36. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 

број 124/2012,14/15 и 68/15) упутио дана  29. маја 2018. године Управи за јавне набавке Захтев за 

мишљење о основаности примене преговарачког поступка број 1246-1/16.  

Управа за јавне набавке доставила је мишљење о основаности примене преговарачког поступка без 

објављивања позива за подношење понуда број : 011-00-94/18 од 22.6.2018. године . 

 

Разлог за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда:  

 

Министарству спољних послова Републике Србије поверено је обављање послова државне 
управе од изузетне важности, а који су предвиђени чланом 13. Закона о министарствима („Сл. 
Гласник PC" број 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015 – др. закон 62/2017)). To подразумева 
између осталог послове који се односе на спољну политику и одржавање односа Републике 
Србије с другим државама, међународним организацијама и институцијама; праћење 
међународних односа и билатералне сарадње с другим државама и њихов развој; 
закључивање, потврђивање и примену међународних уговора; заштиту права и интереса 
Републике Србије и њених држављана и правних лица у иностранству; област односа 
Републике Србије с дијаспором и Србима у региону; обавештавање стране јавности о 
политици Републике Србије; праћење делатности страних средстава јавног информисања које 
се односе на Републику Србију; прикупљање, анализу, процену и достављање података који 
се односе на стране државе, међународне организације, групе и појединце, од значаја за 
процес утврђивања и вођења спољне политике; припрему учешћа представника Републике 
Србије на међународним конференцијама или преговорима за закључивање међународних 
уговора; послове везане за акредитоване званичне представнике држава и међународних 
организација; прикупљање, чување и објављивање документације о спољној политици 
Републике Србије, као и друге послове који су одређени законом којим се уређују спољни 
послови и другим законима. 
 
Да би се омогућило ефикасно функционисање и квалитетан рад свих служби Министарства 

спољних послова, и Дипломатско конзуларних представништава Републике Србије у 

иностранству, потребно је да се обезбеди адекватна база прописа у изворном облику, тј. 

онако како су објављени у службеним гласилима, као и сви пречишћени текстови са 

хронолошким прегледом измена као и услуге коришћење свих прописа преко интернета, 

Правно информационог система „ИНГ-ПРО“ Издавачко-графичко д.о.о. Београд , издавача 

„ИНГ-ПРО“ Издавачко-графичко д.о.о. Београд из Београда . 
 

 

Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив за подношење понуда:  

 

-  ING PRO   - Издавачко-графичко д.о.о. Београд, ул. Веле Нигринове 16a; 
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Остале информације: 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.  

 

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране 

наручиоца до назначеног датума и часа у Позиву за подошење понуда 

 

Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса на којој је конкурсна документација 

доступна: конкурсна документација се преузима бесплатно са Портала јавних набавки 

www.portal.ujn.gov.rs или интернет странице наручиоца www.mfa.rs 

 
Начин подношења понуде и рок: Понуђачи подносе понуду лично или путем поште. Без обзира на 

начин подношења понуде, понуђач мора да обезбеди да понуда стигне на Писарницу наручиоца 

(канцеларија 045) до 6. августа  2018. године до 10:00 часова, на адресу: Министарство спољних 

послова, ул. Кнеза Милоша бр. 24-26, 11000 Београд. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти 

или кутији овереној печатом. На предњу страну коверте/кутије понуђач лепи попуњен Пропратни 

образац у који уписује податке о свом називу, адреси, броју телефона и телефакса, имејл адреси и 

имену и презимену овлашћеног лица за контакт. Пожељно је да сва документа у понуди буду 

повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или 

замењивати појединачни листови. Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће одржано  6. августа 2018. године у 

10,30 часова, на адреси: Министарство спољних послова, ул. Кнеза Милоша бр. 26, 11000 Београд, 

канцеларија број 018. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.  

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: У 

поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Пре 

почетка јавног отварања понуде, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања 

понуде дужни су да Комисији Наручиоца предају писана пуномоћја на основу којих ће доказати 

овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде. 

Поступак преговарања одржаће се 6. августа 2017. године одмах након окончања поступка отварања 

понуда, на адреси: Министарство спољних послова, ул. Кнеза Милоша бр. 26, 11000 Београд, 

канцеларија број 018. Представник понуђача који учествује у поступку преговарања, Комисији 

Наручиоца пре почетка преговарања, мора предати оверено и потписано овлашћење за учествовање у 

поступку преговарања. 

 

Лице за контакт Весна Маринковић телефон 011 306-8761 и 306 8266.  

  

 

 

 

 

                                                                                               К О М И С И Ј А 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.mfa.rs/

