ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Канцеларија за сарадњу с медијима

Адреса наручиоца:

Немањина 11, Београд

Интернет страница наручиоца:

/

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Услуге

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:
Предмет јавне набавке је услуга сервиса вести Новинске агенције БЕТА редни број ЈН 02/2019
Ознака из општег речника: Услуге новинских агенција – 92400000
Услуге сервиса вести Новинске агенције БЕТА подразумевају следеће:
ДНЕВНИ СЕРВИС ВЕСТИ укључује:
• актуелне информације из области политике, медија и свих сфера друштва
• извештаји агенцијских дописника и земље, региона и света
• преглед писања штампе
• најава догађаја – недељна и дневна најава догађаја у земљи, региону и свету
ЕКОНОМСКИ СЕРВИС ВЕСТИ укључује:
• актуелне информације из области економије и привреде
• вести о приватизацији, компанијама и инвеститорима
• берзански извештаји
• курсне листе
• извештаји бетиних дописника из земље, региона и света
• најава економских и привредних догађаја – дневна и недељна

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:
Канцеларија за сарадњу с медијима Владе Републике Србије обавља послове информисања
јавности о раду Владе, презентује све активности премијера, потпредседника и министара,
као рад министарстава. Осим тога, битан сегмент рада Кацеларије за сарадњу с медијима
је анализа заступљености информација о Влади Србије у медијима, ради припремљености
владиних представника за комуникацију са јавношћу.
За квалитетно обављање овог посла неопходно је да се оствари добра правовремена
информисаност и константно праћење информација ( вести, анализа, чланака, коментара,
фотографија, видео материјала) у свим домаћим и страним медијима.
Имајући у виду да у Србији функционише недовољно новинских агенција које квалитетом
информација задовољавају потребе Канцеларије за сарадњу с медијима и Владе Србије, и
да су све специфичне по профилу и квалитету информација, Канцеларија за сарадњу с
медијима, у складу са чланом 36. став1. тачка 2) Закона, спроведи преговарачки поступак
без објављивања јавног позива са Новинско издавачком агенцијом БЕТА , која задовољава
потребе коминикације Владе Србије с јавношћу.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Новинска агенцију БЕТА из Београда, ул. Дечанска бр.8, III спрат .

Остале информације:

