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            Поводом вашег захтева за мишљење о основаности примене преговарачког 

поступка број 06-2419/1 од 14.10.2013. године, обавештавамо вас о следећем: 

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

РС“ број 124/12, у даљем тексту: Закон) прописано 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 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 прописано 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. 

 Из навода вашег дописа произилази да имате потребу за набавком резервног 

дела штампане плоче PFEI CFINT 3 и услугу сервисирања магнетне резонанце, за 

модел Achieva 1.5 Nova Dual, произвођача Philips Medical Systems. 

            Уз образложењу захтева за мишљење о основаности спровођења 

преговарачког поступка навели сте да је на универзитетској дечјој клиници дошло 

до изненадног квара јединог апарата за магнетну резонанцу који је од виталног 

значаја за клинику. Осим тога, навели сте да је неопходно набавити сервисну 

услугу овлашћеног сервисера, односно одржавање са заменом потрошног 

материјала као и допуна 1000 течног хелијума који служи за одржавање 

температуре језгра. Као понуђача којем бисте доделили уговор у преговарачком 

поступку без објављивања позива за подношење понуда навели сте привредно 

друштво Gorenje GTI d.o.o. из Београда. У образложењу захтева за мишљење 

навели сте да је наведено привредно друштво једини понуђач за набавку резервних 



делова и услуга сервисирања медицинске опреме произвођача Philips Medical 

Systems. 

            У прилогу дописа доставили сте потврду произвођача Philips Medical 

Systems којом се потврђују наводи из вашег захтева за мишљење.   

            С обзиром на напред наведено, мишљења смо да су у конкретном случају  

испуњени услови за примену преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачке 2. и 3) 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 да уговорена  цена у преговарачком поступку не буде већа 

од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета 

јавне набавке.     
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