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Поводом допуне вашег захтева за мишљење о основаности примене 

преговарачког поступка број I 01-404-16/2015 од 22.06.2015. године, обавештавамо 

вас о следећем: 

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

РС“ број 124/12 и 14/15, 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. 

Чланом 36. став 2. 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 претходног захтева произилази да имате потребу за 

набавком услуге организовања манифестације «Госпојина 2015» у Новом Бечеју-

учешћа одређених извођача (Звонко Богдан, Северина, Лепа Брена) и група 

(«Плави оркестар», «Бајага и инструктори», „YU група“ и  EDDA), која ће се 

одржати у периоду од 27.08. до 30.08.2015. године. Уз претходни захтев сте 

приложили изјаве којима наведени извођачи и групе искључиво овлашћују 

привредно друштво «Long play“ d.o.o. из Београда да их заступа на предметној 

манифестацији, извод из Плана набавки општине Нови Бечеј за 2015. годину и 

извод из Одлуке о буџету општине за 2015. годину. 

Као потенцијалног понуђача означили сте привредно друштво «Long play“ 

d.o.o. из Београда. 

С тим у вези, било је потребно да уредите ваш захтев тако што ћете: 

- навести начин на који је утврђена процењена вредност јавне набавке 

услуге извођења манифестације-извођења од стране наведених 

извођача и група; 
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- навести на основу којих критеријума је донета одлука о томе да 

управо наведени извођачи и групе требају да пруже услуге извођења 

концерта; 

- приложити одлуку надлежне службе наручиоца о избору извођача-

група (нпр. одлуку организационог одбора манифестације или други 

одговарајући писмени доказ) и 

- навести пропис или правни акт на којем се заснива овлашћење 

одговарајуће службе за доношење одлуке о избору извођача-група. 

У допуни захтева навели сте да је процењена вредност набавке утврђена на 

основу цене за коју су извођачи пружали своје услуге у претходном периоду где је 

то било могуће утврдити (или из понуда), имајући у виду евентуалну промену цена 

због протека времена и евентуалног померања на тржишту. Такође, имали сте у 

виду и вредности уговора које сте закључили претходних година за организовање 

наведене манифестације. Како се ове године обележава јубилеј манифестације, а 

сходно Одлуци организационог одбора да се за ту прилику ангажују 

најреномиранији извођачи, опредељена су вам потребна средства. Закључком 

председника општине Нови Бечеј од 17.12.2014. године наложено је 

Организационом одбору манифестације да утврди Програм Великогоспојинских 

дана-Госпојина за 2015. годину за потребе израде предлога Одлуке о буџету за 

2015. годину, с обзиром да је законским прописима уведен програмски буџет од 

2015. године (закључак дат у прилогу). Након наведеног, Скупштина општине 

Нови Бечеј је донела Одлуку о сталним манифестацијама од значаја за општину 

Нови Бечеј  (одлука дата у прилогу), а на основу које је Општинско веће општине 

Нови Бечеј донело Решење о именовању организационог одбора за Госпојину 

(решење дато у прилогу). Новоформирани Организациони одбор је потврдио 

Одлуку о избору извођача који ће наступити на манифестацији Великогоспојински 

дани-Госпојина за 2015. годину (одлука дата у прилогу). За организовање ове 

манифестације опредељена су вам средства Одлуком о буџету за 2015. годину 

(извод из одлуке о буџету дат је у прилогу).   

С обзиром на напред наведено, мишљења смо да су испуњени услови 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 да уговорена  цена у преговарачком поступку не буде већа 

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

јавне набавке.   

                                                                                                                             

                                                                                             ДИРЕКТОР 

 

 

                                                                                     др Предраг Јовановић 
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