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Датум: 19. мај 2016. године
Београд

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Министарство спољних послова

Адреса наручиоца:

Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 24-26

Интернет страница наручиоца:

www.mfa.rs

Врста наручиоца:

Орган државне управе

Врста поступка јавне набавке:

Преговарачки поступак без објављивања
позива за подношење понуда –у складу са
чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник Републике
Србије" бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и
Мишљења Управе за јавне набавке, број:
404-02-1315/16 од 04.05.2016..године,

Врста предмета:

добра

Дигитална база правних прописа за
потребе запослених у Министарству
спољних
послова
и
ДипломатскоОпис предмета набавке, назив и ознака
конзуларним
представништвима
из општег речника набавке:
Републике Србије, редни број ЈН 15/2016
48610000 - Системи базе података
Партија 1. База прописа Paraaraf Lex

Издавач: PARAGRAF LEX DOO, Нови
СаД
Партија 2. Правно информациони систем
JNG PRO PROPISI Издавач: PNG-PRO
DOO Београд
Предметна јавна набавка обликована је у Партија 3. Експерт - дигитална база
три партије и то:
прописа, службених мишљења, судске
праксе и модела аката" привредног
друштва за издавачку делатност „Cekos in"
д.о.о. из Београда

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову
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 и 14/2015). 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 обезбеде
адекватне базе 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, База прописа Paraaraf Lex издавача
PARAGRAF LEX DOO. из Новог Сада, Правно информациони систем ING PRO
PROPISI, издавача rNG-PRO DOO Београд и Експерт - дигитална база прописа,
службених мишљења, судске праксе и модела аката" привредног друштва за издавачку
делатност „Cekos in" д.о.о. из Београда
- PARAGRAF LEX DOO. ул. Јована Бошковића број 5 Нови Сад;

Назив и адреса лица - ING PRO - Издавачко-графичко д.о.о. Београд, ул.
Веле Нигринове 16a;
којима
ће
наручилац послати - „Cekos in" д.о.о. Привредно друштво за издавачку делатност и
економси консалтинг, ул Светогорска бр.28
позив за подношење
Београд
понуда

Лице за контакт

Весна Маринковић: тел: 306 8761

КОМИСИЈА

