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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ 

ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
 

Назив наручиоца: Министарство спољних послова 

Адреса наручиоца: Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 24-26 

Интернет страница наручиоца: www.mfa.rs  

Врста наручиоца: Орган државне управе 

Врста поступка јавне набавке: 

Преговарачки поступак без 
објављивања позива за подношење 
понуда – редни број ЈН ПП 8/2015 

Врста предмета: Услуге 

Опис предмета набавке, назив и 

ознака из општег речника набавке: 

Набавка протоколарних поклона за 
учеснике састанка Министарског 
савета Организације за европску 
безбедност и сарадњу (МС ОЕБС) 
Назив и ознака из општег речника 
набавке: 18930000 – Вреће и торбе;   
15332000 – Прерађено воће и језграсто 
воће; 22310000 – Разгледнице; 
31630000 – магнети; 30199760 – 
Ознаке и налепнице; 15910000 – 
Дестилована алкохолна пића.    

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају 

његову примену 

Основ: Члан 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама: Наручилац може 
спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 
понуда ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке 
или из разлога поветаних са заштитом искључивих права, набавку може 
извршити само одређени понуђач. 
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. 
 
Разлог за примену:  

          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. 

Назив и адреса лица којима ће 

наручилац послати позив за 

подношење понуда 

          ZDRAVO ŽIVO DOO 
BRAJKOVAC, са седиштем у: 
Брајковцу 116,  Брајковац,  
Београд-Лазаревац. 

  
Лица за контакт Весна Маринковић и Јована Грујић телефон 011 306-8761 и 306 8266.  
 

 

                                                                                     КОМИСИЈА 


