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            Поводом вашег захтева број 39/9-3/2014 од 26.05.2014. године, којим се 

обраћате Управи за јавне набавке за мишљење о основаности примене 

преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, 

обавештавамо вас о следећем: 

 Чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ број 124/12, у даљем тексту: Закон) предвиђено је да наручилац може 

спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, 

ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из 

разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само 

одређени понуђач. 

 Ставом 2. истог члана Закона прописано је да је наручилац дужан да пре 

покретања преговарачког поступка из става 1. тач. 2) до 6) захтева од Управе за 

јавне набавке мишљење о основаности примене преговарачког поступка.  

 Ставом 4. истог члана Закона предвиђено је да је Управа за јавне набавке 

дужна да у року од десет дана од дана пријема комплетног захтева из става 2. овог 

члана, испита постојање основа за спровођење преговарачког поступка, а током 

испитивања може од наручиоца захтевати додатне информације и податке 

неопходне за утврђивање чињеница које су од значаја за давање мишљења. 

 У допису који сте нам доставили навели сте да имате потребу за набавком 

портрета Јакова Јаше Бајлонија из 1939. године, рад Кристијана Крековића (1901-

1980), уље на платну, димензија 60 х 40 цм, за вашу ликовну збирку. Као понуђача 

којем бисте доделили уговор навели сте господина Душана Витаса из Београда. Уз 

захтев приложили сте предлог за откуп ИМС од 14.04.2014. године и извештај 

комисије за откуп и поклон Историјског музеја Србије од 13.05.2014. године.  

 Мишљења смо да су у конкретном случају испуњени услови за за примену 

преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са 

чланом 36. став 1. тачка 2) Закона. 



 Напомињемо да је мишљење Управе засновано на оцени о испуњености 

формално правних услова за примену преговарачког поступка без објављивања 

позива за подношење понуда. Датим мишљењем Управа ни на који начин не улази 

у питање целисходности јавне набавке за коју наручилац намерава да спроведе 

преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда. 

Поред тога, указујемо да је наручилац обавезан да, у складу са чланом 36. 

став 8. Закона, обезбеди ефективну конкуренцију, затим да уговорена  цена у 

преговарачком поступку не буде већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном 

пажњом проверара квалитет предмета јавне набавке.     

 Ово мишљење засновано је искључиво на наводима у вашем допису. 
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