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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:
Члан 36. Став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама(,,Службени гласник РС
“бр.124/12 и 14/15).
Јавна набавке се обавља у директним преговорима са издавачем јер је издавач
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примарни издавачи имају у виду истраживаче не само у улози читаоца, већ и
улози аутора
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