
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: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања има потребу за свеобухватном информисаношћу, са посебним акцентом на информације из сфере делатности овог министарства, и потребу да преузете сервисе користи за интернет презентације и онлајн платформе, друге интерне потребе и документацију. Садржај сервиса новинске агенције ТАНЈУГ представља ауторска дела те агенције над којима има искључива имовинска, ауторска и сродна права, те ни један други понуђач не може приступити истим и пружити услуге, те се сматра оправдана примена преговарачког поступка.Сервис вести:Континуирано емитовање информација из области унутрашње политике, спољне политике, економије, културе и спорта (из Србије и света), 24 часа дневно. Дистрибуирање у форми вести и извештаја са конференција за новинаре, саопштења за јавност и изјава званичника са догађаја који су најављени у оквиру редовне  најаве догађаја и других форми новинарског извештавања. Дневно емитовање између 300-400 информација.Фото сервис:Праћење догађаја у земљи и свету, дневно у просеку око 150 фотографија, из сфера политике, привреде, друштва, културе, спорта, и друго. приближно 1200 фотографија добијених кроз међуагенцијску сарадњу са иностраним партнерима (Associated Press, Xinhua, Yonhap и др.)Видео сервис:Дневно око 100 видео-извештаја, видео вести и видео снимака/прилога са значајних догађаја у Србији,  региону, и свету сопствених и добијених путем међуагенцијске сарадње. У складу са наведеним, наручилац је покренуо преговарачки поступак без објављивања јавног позива у складу са чланом 36. ст. 1. тач. 2) Закона, а на основу Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-5283/18 од 26. децембра 2018. године.
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