
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка 
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:



Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Остале информације:
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	Text7: Основ за примену преговарачког поступка: Члан 36. тачка 2) Закона о јавним набавкама– ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.   Подаци који оправдавају његову примену:  На основу решења Покрајинског секретаријата за финансије број 102-401-183/2014-01/29 од 09.04.2014., а у вези са Решењем о преносу средстава Министарства културе и информисања број 451-04-368/2014-02 од 20.03.2014, одобрен је пренос средстава у износу од 980.000,00 динара кориснику средстава: Градска библиотека Вршац за конзервацију и рестаурацију 34 старе и ретке књиге. Средства су добијена на основу пројекта „КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА 34 СТАРЕ И РЕТКЕ КЊИГЕ“. Овим пројектом предложене су 34 раритетне књиге које припадају Фонду старе и ретке књиге у Градској библиотеци у Вршцу за конзервацију и рестаурацију. Реч је о књигама из 17, 18. и 19. века (књиге су из периода од 1646. до 1864). Предложене књиге за рестаурацију испуњавају критеријуме за културна добра од изузетног значаја и културна добра од великог значаја. Рестаурација и конзервација, у складу са законом( члан 28. Закона о старој и реткој библиотечкој грађи – Сл. гласник РС број 52/11) може да се обави у једној од две овлашћене конзерваторске лабораторије – Народне библиотеке Србије или Библиотеке Матице српске.Дописом из Народне библиотеке Србије број 1101 687/2 од 20.05.2014. године, који је послат Градској библиотеци Вршац – та институција нас обавештава да није у могућности да током 2014. године обави послове конзервације и рестаурације књига због великог броја пројеката заштите у којима учествује, тако да на основу чињеница једино Библиотека Матице српске је ове године у могућности да обави наведени посао,  и једино решење је да се  на основу наведеног спроведе преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда. 
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