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            Поводом вашег захтева бр. 017-1143/1 од 17.05.2013. године, којим се 

обраћате Управи за јавне набавке (у даљем тексту: Управа) 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) 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 Закона предвиђено је да је наручилац дужан да пре 

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

мишљење о основаности примене преговарачког поступка.  

 Ставом 4. истог члана Закона прописано је да је Управа 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 

потрошног лабораторијског материјала за апарат „Dimension RxL“, произвођача 

„Siemens Healthcare Diagnostic“, као и да предметну набавку намеравате спровести 

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда. Као 

основ за спровођење ове врсте поступка наводите чињеницу да се на наведеном 

апарату може користити искључиво оригинални потрошни материјал. Навели сте, 

такође, да је једини понуђач за предметна добра привредно друштво „Interlab 

Exim“, будући да је он ексклузивни дистрибутер за Siemens healthcare производе на 

територији Републике Србије. 

 Уз допис сте доставили и доказе којима потврђујете своје наводе: 1. потврду 

произвођача „Siemens Healthcare Diagnostics GmbH, којом потврђује да је „Interlab 



Еxim“ њихов ексклузивни дистрибутер за територију Републике Србије и 2. 

потврду наведеног произвођача да се на њиховим апаратима, које су таксативно 

набројали у потврди, могу користити само њихови реагенси и потрошни материјал. 

 С обзиром на наведено, мишљења смо да су за предметну набавку  

испуњени услови за примену преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона. 
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