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Опис предмета набавке, назив и
Министарству спољних послова и
ознака из општег речника набавке:
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48610000 – Системи база података
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)). 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 .
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 услугама сервисирања и одржавања фотокопир апарата у гарантном
року доделио наведеном добављачу, од Управе за јавне набавке добило
позитивно мишљење о основаности примене истог, број: 404-02-3716/19 од
15.08.2019. године.
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