
На основу члана 6. Одлуке о образовању Управе за имовину Аутономне 

покрајине Војводине („Сл. лист АП Војводине“, бр. 14/14, 16/14, 55/14 и 1/16) а у вези 

с чланом 55. став 1. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине објављује 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА  

СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕДОВНЕ ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

Редни број 1/2016 
 

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца:  

 

Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине 

Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16 

www.imovina.vojvodina.gov.rs 

  

Врста наручиоца: Органи државне управе 

 

За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 

набавке:  

 

Јавна набавка добара - стручна литература за редовне потребе запослених, и то:  

 

 Часописи: Буџет, Ревизор финансијски, Правник и Директор; 

 ИПЦ Финансије – електронски пакет; 

 ИПЦ Радни односи и пословно право - Пословно-правни електронски 

пакет: 

1) Радно право – прописи и пракса 

2) Пословно право – прописи и пракса; 

 ИПЦ Јавне набавке – пословни електронски пакет. 

 

Назив и ознака из Општег речника набавки: периодичне публикације – 22212000. 

 

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају 

преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 4) и 5) Закона: 

 

Наручилац не спроводи преговарачки поступак из члана 36. став 1. тачка 4) и 5) 

Закона о јавним набавкама. 

 

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову 

примену: 

 

Поступак јавне набавке добара - стручна литература за редовне потребе запослених 

спроводи се у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, 

сходно члану 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама из разлога што је ''ИПЦ'' 

Информативни пословни центар, Вишеградска 6/2 11000 Београд једини понуђач који 

може испоручити стручну литературу која је предмет јавне набавке, а чији су они 

искључиви издавачи и продавци. 

 

http://www.imovina.vojvodina.gov.rs/


Сходно члану 36. став 2. Закона о јавним набавкама Управа за имовину је 24. фебруара 

2016. године упутила Управи за јавне набавке захтев за мишљење о основаности 

примене преговарачког поступка. 

 

Управа за јавне набавке доставила је Управи за имовину 3. марта 2016. године 

Мишљење број: 404-02-623/16 од 29. фебруара 2016. године у којем се наводи да је 

основана примена преговарачког поступка без објављивањња позива за подношење 

понуда предвиђеног чланм 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама, за јавну 

набавку стручне литературе – публикација, издавача ''ИПЦ'' Информативно пословни 

центар из Београда. 

 

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење 

понуда:  

 

Позив за подношење понуде биће упућен ''ИПЦ'' Информативни пословни центар, 

Вишеградска 6/2 11000 Београд, с обзиром да је ''ИПЦ'' Информативни пословни центар 

искључиви издавач и продавац стручне литературе која је предмет јавне набавке. 

 

 

   

 
 


