
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 FoNet 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.Новинска агенција FoNet  омогућава коришћење услуга:- Online дневни (писани) сервис вести FoNet који подразумева свакодневно 120-150 најважнијих вести, извештаја, изјава и интервјуа, о главним догађајима у земљи, региону и свету. Сервис се у електронском TXT формату емитује преко Интернет презентације FoNet www.fonet.rs  или електонском поштом на адресу корисника. Посебан део писане продукције вести FoNet су специјализовани сервиси FoNet Евросервис (о европским интеграцијама Србије), FoNet Региони (о најважнијим догађајима у регионима Србије), FoNet Citizen (о активностима организација цивилног друштва) и FoNet Општине (о најважнијим догађајима у општинама Србије);  - Онлине сервис тв/видео вести FoNet који подразумева свакодневно најмање 100 ТВ клипова, са изјавама или интервјуима најважнијих личности на домаћој јавној сцени, као и ТВ записе најважнијих догађаја у земљи. Ова дигитална тв-продукција преузима се у електронском MPEG2 или Флеш формату преко Интернет презентације FoNet www.fonet.rs. - Онлине дневни сервис фото вести FoNet који подразумева свакодневно најмање 200 колор фотографија са најважнијих догађаја у земљи, региону и свету, из сопствене фото-продукције и сервиса агенција Асошијетед прес и ЕПА. Ова дигитална фото-продукција преузима се у електронском JPEG формату преко Интернет презентације FoNet www.fonet.rs.- Онлине Сервис Тонских Вести  FoNet који подразумева свакодневно 30-40 фоно и радијских извештаја својих новинара и дописника са најважнијих догађаја у земљи, региону и свету. Овај дигитализовани тонски сервис преузима се у електронском MP3 формату преко Интернет презентације FoNet www.fonet.rs.- Интернет тв вести, Fonetweb.tv  – коришћење Интернет телевизије на порталу www.fonetweb.tv са телевизијским извештајима, изјавама и интервјуима о најважнијим догађајима у земљи, региону и свету који се односе на Србију. Fonetweb.tv, са континуинирано ажурираним најновијим снимцима и телевизијским извештајима FoNet, право неограниченог некомерцијалног коришћења за интерне потребе, документацију и потребе Интернет презентације, У складу са наведеним, наручилац покреће 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 Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-5254/18 од 25. децембра 2018. године.
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