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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.
Разлог за примену: 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)). То између осталог подразумева послове

који се односе на: спољну политику и односe Републике Србије с другим
државама, међународним организацијама и институцијама; праћење
међународних односа и билатералне сарадње с другим државама и њихов развој;
учествовање у закључивању, потврђивању и примени међународних уговора,
према закону којим се уређује закључивање међународних уговора и према
делокругу министарстава који је одређен овим законом; заштиту права и интереса
Републике Србије и њених држављана и правних лица у иностранству;
обавештавање стране јавности о политици Републике Србије; праћење
делатности страних средстава јавног информисања које се односе на Републику
Србију; 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.
Министарство спољних послова обавља послове државне управе у области
односа Републике Србије са дијаспором и Србима у региону, као и друге послове
који су одређени законом којим се уређује остваривање веза дијаспоре и Срба у
региону са матичном државом и другим законима.
Крајем 2013. године, почео је процес унапређења рада Одељења за
аналитику и подршку спољно-политичком планирању (ОАСП), што се пре свега
манифестовало кадровским попуњавањем али и техничко информатичким
осавремењавањем одељења, са крајњим циљем стварања јаке информативноаналитичке службе, а у функцији правовременог, објективног и квалитетног
информисања државног врха о свим питањима од интереса за Републику Србију.
Одељење за аналитику и подршку спољно-политичком планирању обавља
истраживачко-аналитичке послове који се односе на:
1. укупно спровођење спољне политике Републике Србије, јачање њеног
међународног положаја, заштиту интереса Републике Србије и њених
грађана и односе Републике Србије са другим државама и
међународним организацијама;
2. политичка, економска и друга међународна кретања, регионалне и
глобалне односе;
3. усмеравање и дистрибуцију информација из дипломатскоконзуларних представништава корисницима у Републици Србији;
4. припрему билтена и других публикација за интерно коришћење;
5. анализу информација из страних медија које се односе на Републику
Србију и њену политику;
6. друге послове из области аналитике и подршке спољно-политичком
планирању.
Одредбом члана 10. Закона о јавним набавкама, прописано је да наручилац
не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег
понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом
преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова,
техничких спецификација и критеријума а чланом 36. став 2. Закона прописано је
да наручилац може спровести преговарачки поступак без објављивања јавног

позива ако због техничких односно уметничких разлога предмета јавне набавке
или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може
извршити само одређени понуђач.
Министарство спољних послова је за спровођење преговарачког поступка у
складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, којим би се
уговор о набавци научне стручне литературе издавача Институт за међународну
политику и привреду доделио наведеном добављачу, од Управе за јавне набавке
добило позитивно мишљење о основаности примене истог, број: 404-02-1159/20
од 10.03.2020. године.
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