
                                         
                             Република Србија 

       МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 

                                Број: 2616-17/16  
                     Датум: 17. новембар 2015. године 
                                     Б е о г р а д 
 
На основу члана 34. Закона о спољним пословима («Службени гласник РС», бр. 116/07, 
126/07 и 41/09), 108. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12 и 
14/15) и Овлашћења министра спољних послова број: 536-1/12 од 5. маја 2014. године, 
доносим  
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за 

јавну набавку добара 

- Набавка протоколарних поклона за учеснике састанка Министарског 

савета Организације за европску безбедност и сарадњу (МС ОЕБС)  

редни број: ПП 8/2015 
 

          УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ZDRAVO ŽIVO DOO BRAJKOVAC,  
Брајковц 116, Брајковац, Београд-Лазаревац, понуда број: 1/2015 од 16.11.2015.год., код 
наручиоца заведена под бројем: 2616-13/16 од 16.11.2015.год.  
 

О б р а з л о ж е њ е  

 
          Наручилац је дана 13. новембра 2015. године донео Одлуку о покретању поступка 
јавне набавке број: 2616-4/16. 
          Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за 
подношење понуда и Конкурсна документација, објављени су 13.11.2015. године на 
Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца. Позив за подношење понуде и 
Конкурсна документација достављени су дана 13.11.2015. године понуђачу ZDRAVO 
ŽIVO DOO BRAJKOVAC  116,  Брајковац, Београд-Лазаревац.       
 Отварање понуде одржано је дана 16.11.2015. године о чему је сачињен Записник 
број: 2616-14/16. Након спроведеног поступка отварања понуде, спроведен је поступак 
преговарања о чему је сачињен Записник број: 2616-15/16 од 16.10.2015. године.  
          Комисија за јавну набавку је извршила стручну оцену понуде и сачинила 
Извештај о стручној оцени понуде број: 2616-17/16 од 17.11.2015. године. 
          У Извештају о стручној оцени понуде Комисија је констатовала следеће: 
 

1. Предмет јавне набавке: 

 

 Предмет јавне набавке су добара – Протоколарни поклони за учеснике састанка 
Министарског савета Организације за европску безбедност и сарадњу (МС ОЕБС) ПП 
8/2015.  
Назив и ознака из Општег речника набавки: 18930000 – Вреће и торбе;   15332000 – 
Прерађено воће и језграсто воће; 22310000 – Разгледнице; 31630000 – магнети; 
30199760 – Ознаке и налепнице; 15910000 – Дестилована алкохолна пића.    

      Јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за 
подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама. 
и Мишљења Управе за јавне набавке, број: 404-02-3910/15 од 13.11.2015. године. 



 
2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку и 

процењена вредност: 

 

 Средства за предметну јавну набавку, за 2015. годину у процењеном износу од 
6.549.000,00 динара без ПДВ-а предвиђена су у Програму о распореду и коришћењу 
средстава за подршку организацији састанка Министарског савета Организације за 
европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) децембар 2015. године, који је усвојен 
Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 401-7648/2015 од 16.07.2015. године, а 
обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину («Сл. гласник РС», 
бр. 142/14) у оквиру Раздела 17 – Министарство спољних послова, Глава 17.0, Програм 
0301 – Координација и спровођење политике у области спољних послова, функција 110 
– Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови,  
Пројекат 7017 – Заједнички пројекат подршка организацији 

 

3. Разлози и околности које оправдавају примену преговарачког поступка без 

објављивања позива за подношење понуда: 

  

Разлози за примену преговарачког поступка у складу са чл. 36. став 1. тачка 2) 
Закона о јавним набавкама: 
          Чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама 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.            

          Република Србија је почев од јануара 2015. године преузела председавање ОЕБС 
у трајању од годину дана. Председавање подразумева низ обавеза међу којима и 
организовање састанка Министарског савета у председавајућој држави, у овом случају, 
Републици Србији, који представља круну председавања, али и догађај од државног 
интереса. Састанку Министарског савета ОЕБС присуствују високи званичници држава 
чланица ОЕБС, 57 делегација, представници међународних организација односно 
партнера ОЕБС, представници медија из Европе и света итд. Процена је да ће све 
укупно наведеном догађају, који ће трајати у периоду од 01. до 04 децембра 2015. 
године, присуствовати око 2000 учесника. 
          Министарство спољних послова, у сарадњи са другим државним органима, има 
задатак да обезбеди све неопходне услове потребне за одржавање овог догађаја. Обичај 
на скуповима овог ранга је и обезбеђење протоколарних поклона за све учеснике. Идеја 
је да поклони који би били уручени учесницима састанка МС ОЕБС буду симболични и 
карактеристични за српску традицију и културу као један вид презентације и 
промоције.  
          Понуђач ZDRAVO ŽIVO DOO BRAJKOVAC, се бави израдом уникатних 
производа користећи технику ручни рад у циљу очувања традиције, природне и 
културне баштине, оживљавања, опоравка и развоја старих и уметничких заната, 
односно домаће радиности. „Конгресни сувенири Србије“ представљају комплет 
производа који осликавају културу и традицију ручног рада из Србије. Ради се о 
производима као што су конгресна торба, обележивачи страница са опанчићима, 
магнети са опанчићима, слатко, везени орнамети и слично, који су израђени применом 
технике ручни рад и који садрже јединствен дизајн што их чини уникатним 
производима. 
          Наведени понуђач је своје производе заштитио као ауторско дело које се користи 
за промоцију старих и уметничких заната и домаће радиности Србије.  
          Дакле, из разлога који су у вези са заштитом искључивих права предметну 
набавку може испунити само одређени понуђач, у овом случају „Понуђач ZDRAVO 
ŽIVO DOO BRAJKOVAC, ПИБ: 103837753 матични број: 20027665. 

 



4. Основни подаци о понуђачу и понуди: 

 

У поступку предметне јавне набавке учествовао је један понуђач: 
 

р. 
бр. 

назив и седиште понуђача 
 

назив и седиште 
понуђача из групе 

понуђача 

назив и седиште 
подизвођача 

1. 

ZDRAVO ŽIVO DOO 
BRAJKOVAC,  

Брајковц 116,  Брајковац, 
Београд-Лазаревац 
ПИБ: 103837753  

матични број: 20027665. 

/ / 

 

 

5. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих 

понуда: 

 
Констатује се да нема одбијених понуда. 
 

6. Критеријум за доделу уговора: 
 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена постигнута у поступку 
преговарања. 
 

7. Подаци из достављене понуде:  

 

Број понуде: 1/2015 од 16.11.2015.год,  
 
Назив и седиште понуђача: ZDRAVO ŽIVO DOO BRAJKOVAC,  
Брајковц 116,  Брајковац, Београд-Лазаревац 
Број под којим је понуда заведена код Наручиоца: 2616-13/16 од 16.11.2015.год. 
Укупно понуђена цена: 6.540.000,00 без ПДВ-а 
 

8. Преговарачки поступак:  

 

          Након завршеног поступка отварања понуде, отпочео је поступак преговарања о 
чему је сачињен Записник број: 2616-14/16 од 16.11.2015.год. 
          Предмет преговарања била је понуђена цена протоколарних поклона за учеснике 
састанка Министарског савета Организације за европску безбедност и сарадњу (МС 
ОЕБС). 
          Директор као представник понуђача се изјаснио да нема економског интереса да 
снизи цену, те остаје при цени из достављене понуде број 1/2015 од 16.11.2015.год , 
што је записнички констатовано. 
          Комисија је констатовала да коначно понуђена цена понуђача „ZDRAVO ŽIVO 
DOO BRAJKOVAC, Брајковц 116,  Брајковац Београд - Лазаревац износи 6.540.000,00  
без ПДВ-а. 
 

9. Предлог Комисије за јавну набавку: 

 

Комисија за јавну набавку констатује да је понуда понуђача „ZDRAVO ŽIVO DOO 
BRAJKOVAC, Брајковц 116,  Брајковац Београд - Лазаревац број 1/2015 од 
16.11.2015.год., благовремена, одговарајућа и прихватљива, те предлаже наручиоцу да 
њему додели уговор. 
          На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 



 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке може се поднети 
захтев за заштиту права у року од 10 
дана од дана њеног објављивања на 
Порталу јавних набавки. Захтев се 
подноси Републичкој комисији за 
заштиту права у поступцима јавних 
набавки, а предаје наручиоцу. 

  

В.Д. ГЕНЕРАЛНОГ 

СЕКРЕТАРА 
 

Вељко Одаловић 

 
 
доставити: 

- „ZDRAVO ŽIVO DOO BRAJKOVAC, 
         Брајковц 116,  Брајковац Београд - Лазаревац. 

 


