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     Република Србија 

  УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

               Бр. 404-02-5193/19 

        Датум, 28.11.2019. године 

        Б е о г р а д 

 

 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА СОМБОРА 

 

 

                                                                                      Трг Светог Ђорђа 1 

                                                                                     Сомбор 

 

 

На основу члана 36. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), а на захтев наручиоца 

Туристичка организација града Сомбора, број 292/19-1 од 18.11.2019. године, Управа 

за јавне набавке даје следеће: 

 

М и ш љ е њ е 

 

            ОСНОВАНА је примена преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда, предвиђеног чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН, за јавну набавку 

услуга организације манифестације ,,Сомборске зимске чаролије“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

            Захтевом 292/19-1 од 18.11.2019. године, који је у Управи за јавне набавке 

примљен 19.11.2019. године, наручилац Туристичка организација града Сомбора 

обратио се за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без 

објављивања позива за подношење понуда, који је предвиђен чланом 36. став 1. тачка 

2) ЗЈН. 

            Предмет захтева за мишљење је јавна набавка услуга организације 

манифестације ,,Сомборске зимске чаролије“. Наручилац је као понуђача којем би 

доделио уговор о јавној набавци у преговарачком поступку навео Агенцију за 

организацију уметничких догађаја и дизајн „АРТ МАРКЕТ“, Злата Микља ПР, Нови 

Сад. 

 У образложењу захтева за мишљење наручилац је навео да у делокругу своје 

основне делатности обавља и послове организације манифестације у граду Сомбору. 

Даље је наведено да је наручилац и организатор манифестације ,,Сомборске зимске 

чаролије“,  које ће бити организоване у периоду од 21.12.2019. године до 6.1.2020. 

године. 

 У прилогу захтева наручилац је доставио: 

- копије овлашћења о искључивом праву заступања Агенције за 

организацију уметничких догађаја и дизајн „АРТ МАРКЕТ“, Злата Микља 
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ПР, Нови Сад за датих од стране представника ,,Позоришта из ранца“, 

студиа ,,Жељко Весељко“, путујућег позоришта ,,Вилин Коњиц“, Монике 

Ромић, Синише Каралића, Дамира Урбана, Дејана Милојевића, Дејана 

Саковића, Давора Лукаса, Бранислава Благојевића, Срђана Мировића, 

Антонија Пушића, Тање Бањанин, Предрага Миловановића, Едите 

Зеребељи Тењи, Бранимира Росића, Театрила, Милана Инића, Милана 

Мумина; 

- Извод из Плана јавних набавки; 

- План и програм рада ТОГ Сомбор за 2019. годину; 

- Решење о давању сагласности на Статут Туристичке организације града 

Сомбора број 022-12/2018-I од 14.3.2018. године. 

 Чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН 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. тог члана предвиђено 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. 

Управа за јавне набавке је размотрила наводе из захтева и приложену 

документацију и утврдила да се одлука о избору представа и извођача уметничког 

програма  програма заснива на уметничким разлозима јавне набавке. Осим тога, из 

приложених изјава може се закључити да је потенцијални понуђач Агенција за 

организацију уметничких догађаја и дизајн „АРТ МАРКЕТ“, Злата Микља ПР, Нови 

Сад једини привредни субјект који може да уговори наступ наведених извођача. С 

обзиром на напред наведено, мишљења смо да је у питању набавка коју може да 

изврши само одређени понуђач, те да је основана примена преговарачког поступка 

прописаног чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН.  

Напомињемо да је мишљење Управе засновано на оцени 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. ЗJН, обезбеди да уговорена  цена у преговарачком поступку не буде већа од 

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

набавке. 

        

 

                                                                                                            ВД ДИРЕКТОРА  

 

                                                                                           

                                                                                                            Сандра Дамчевић 
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