
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА 
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

Ред.бр. 2. 
Назив наручиоца, адреса и интернет страница : Скупштина Аутономне покрајине Војводине, Нови 
Сад, Владике Платона бб, www.skupstinavojvodine.gov.rs 
Врста наручиоца: Орган аутономне покрајине 
Врста предмета, предмет набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Добра, Изборни и 
остали пратећи материјал за спровођење избора за посланике у Скупштину АПВ у 2020.години, 
ОРН:22820000 обрасци, ОРН:30190000 разна канцеларијска опрема и потрепштине 
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену: 
Примењује се преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда сходно 
члану 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 
68/15) из следећих разлога:  
Набавка се покреће у преговарачком поступку без објављивања позива, услед изузетне хитности 
проузроковане ванредним околностима. 
Председник Скупштине Аутономне покрајине Војводине, донео је дана 03. марта 2020. године, 
Одлуку о расписивању избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине за 26. 
април 2020. године (“Службени лист АПВ“ бр. 15/20). Поступак јавне набавке за набавку изборног 
и осталог пратећег материјала за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне 
покрајине Војводине заказаних за 26. април 2020. године, који је био покренут 12.03.2020. године 
је обустављен из разлога што су због увођења ванредног стања у Републици Србији дана 
16.03.2020. године на основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник 
РС“,бр.29/20), Уредбе о мерама за време ванредног стања ("Службени гласник РС", број 31/20) 
која је ступила на снагу 16. марта 2020. године и Решења Покрајинске изборне комисије о прекиду 
свих изборних радњи у спровођењу избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине 
Војводине расписаних за 26. април 2020. године („Службени лист АПВ“ 18/20), прекинуте све 
изборне радње у спровођењу избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине. 
Како је јавна набавка део изборних радњи Наручилац није био у могућности да исту спроведе у 
објављеним роковима за испоруку добара, те је Наручилац  донео Одлуку о обустави поступка у 
складу са Законом о јавним набавкама а поступак ће бити поново спроведен по доношењу одлуке 
о престанку ванредног стања,када се за то стекну услови (одлука донета 6.5.2020.године и 
објављена у „Службеном гласнику РС“ бр.65/20 ). 
Председник Скупштине АПВ 10. маја 2020. године доноси Одлуку о измени одлуке о расписивању 
избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ 26/20) и 
доношењем Решења о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за посланике у 
Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних 3. марта 2020. године („Службени лист 
АПВ“ 27/20), Одлуке о изменама и допунама упутства за спровођење избора за посланике у 
Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 26. април 2020. године, („Службени 
лист АПВ“ 27/20) и Роковника за извршавање изборних радњи у поступку спровођења избора за 
посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине расписаних за 21. јуни 2020. године 
(„Службени лист АПВ“ 27/20), стекли су се услови да Наручилац покрене поступак јавне набавке 
изборног и осталог пратећег материјала за спровођење избора за посланике у Скупштину 
Аутономне покрајине Војводине у 2020. години заказаних за 21. јуни 2020. године. 
С обзиром на кратак рок од дана наставка спровођења изборних радњи у поступку избора за 
посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине до дана одржавања избора, не постоји 
могућност за поступање у роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак.  

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

1. Planeta Print doo Beograd, Виноградски венац 9/10, Београд,  
2. Штампарија Дунав доо Београд, Задругарска 14 а Београд, Земун, 
3. ЈП „Службени Гласник“ Београд, Јована Ристића 1. 
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