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 Поводом вашег дописа број 01-2371 од 30.11.2015. године, којим се Управи 

за јавне набавке (у даљем тексту: Управа) обраћате захтевом за мишљење о 

основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда, обавештавамо вас о следећем: 

 Чланом 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) прописано је да наручилац 

може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 

понуда ако због изузетне хитности, проузроковане ванредним околностима или 

непредвиђеним догађајима чије наступање ни у ком случају не зависи од воље 

наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за отворени 

или рестриктивни поступак. Околности, које оправдавају хитност, не могу бити у 

било каквој вези са наручиоцем. 

 Ставом 2. наведеног члана прописано је да је наручилац дужан да, пре 

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

мишљење о основаности примене преговарачког поступка.  

 Ставом 4. истог члана 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. 

 Из навода у вашем захтеву произлази да имате потребу за набавком радова 

на замени кровног покривача оштећеног услед јаког ветра, на делу објекта изнад 

Амфитеатра. Уговор о јавној набавци доделили бисте у преговарачком поступку 

без објављивања позива за подношење понуда, на основу члана 36. став 1. тачка 3) 

Закона. 

 У образложењу захтева за мишљење сте као околност којом се оправдава 

примена преговарачког поступка навели да је дана 22.11.2015. године услед 



временских непогода дошло до оштећења крова на делу објекта и откривања 

кровног покривача. Услед поменутог оштећења долази до прокишњавања, тако да 

постоји опасност да дође до рушења плафона што би довело до настанка веће 

штете и опасности по безбедност људи и имовине. У циљу утврђивања обима 

настале штете формирали сте комисију и обратили се осигуравајућој кући преко 

које је извршено осигурање имовине. Осигуравајућа кућа је својим дописом број 

01-2349 од 26.11.2015. године наложила факултету да по хитном поступку изврши 

привремену заштиту крова. С обзиром на наведено, потребно је хитно спровести 

санацију крова из разлога обезбеђења услова за даље одржавање наставе у 

амфитеатру факултета. 

            У прилогу захтева за мишљење доставили сте записник о раду комисије за 

констатовање штете настале на згради Правног и Економског факултета број 03-

3590 од 27.11.2015. године, фотографију крова објекта, допис Компаније Дунав 

осигурање и копију одлуке о спровођењу заједничког поступка јавне набавке од 

стране  Правног факултета и Економског факултета Универзитета у Нишу.  

           Управа је размотрила наводе из образложења захтева и приложену 

документацију, те с тим у вези указујемо да смо мишљења да су у конкретном 

случају испуњени услови за примену преговарачког поступка без објављивања 

позива за подношење понуда, на основу члана 36. став 1. тачка 3) Закона.     

            Посебно указујемо да је приликом спровођења преговарачког поступка на 

основу члана 36. став 1. тачка 3) Закона наручилац у обавези да обезбеди 

конкуренцију позивањем већег броја понуђача да учествују у поступку.  

             Поред тога, указујемо да је наручилац у обавези 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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