
 

На основу чл. 36.став 1. тачка 2) и члана 55. став 1. тачка 7) и Прилога 3E Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15, 68/15), Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке број 02-1889/9 од 17.11.2016. године и Решења о образовању комисије 

за јавну набавку за ЈН бр. Д6/2016, Архитектонски факултет у Београду,  о б ј а в љ у ј е 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ 

ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

  

 Aрхитектонски факултет у Београду, седиште Београд, Булевар краља Александра 

73/II, у својству наручиоца (просвета), покренуo је преговарачки поступак без објављивања 

позива за подношење понуда  који има за предмет набавку добара: Стручна литература за 

образовање запослених, ЈН бр Д6/2016 (назив и ознака из општег речника: Службене новине – 

22211100).  

Набавка је обликована у партије, и то: 

Партија 1. претплата за 2017. годину на стручни часопис - „Радно-правни саветник„ 

Партија 2. Претплата за 2017. годину на стручне часописе „Привредни саветник“ и 

додатак „Регистар прописа“  

Партија 3. Претплата за 2017. годину на Електронску правну базу “Paragraf lex“  

Партија 4. Претплата за 2017. годину на Збирку прописа у електронској форми- 

„Прописи.Нет“     

Партија 5. Претплата за 2017. годину на часописе: „ИПЦ. јавне набавке у пракси“ 

(електронски извор), „ИПЦ. финансије“ (електронски извор), „Буџет“,  и  „Правник“  

Конкурсна документација по овој јавној набавци доступна је на Порталу јавних набавки 

и на интернет страници наручиоца: www.arh.bg.ac.rs  

 Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење 

понуда: из разлога повезаних са заштитом искључивих права, пошто набавку може извршити 

само одређени понуђач, сходно одредбама члана 36. став. 1. тачка 2) Закона о јавним 

набавкама, а у складу са добијеним мишљењем Управе за јавне набавке број 011-00-322/16 од 

09.11.2016. године; 

Наручилац ће послати Позив следећим понуђачима: 

- „Пословни биро д.о.о.“ , Београд , Раковица, Опленачка 24Е; 

- „ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК д.о.о.“, привредно друштво издавачке делатности - Београд, 

Булевар краља Александра 86; 

- „Paragraf lex“ д.о.о., Јована Бошковића 5, Нови Сад;    

- „ИНГ-ПРО“, Издавачко-графичко д.о.о. Београд, Веле Нигринове 16а; 

- „ИПЦ“ – информативно пословни центар, Београд, Вишеградска 6/II. 

    

 

 

                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                   КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ       

 

http://www.arh.bg.ac.rs/

