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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 1/2015 

Врста предмета: Радови 

Опис предмета набавке, назив и 

ознака из општег речника набавке: 

Извођење додатни радови на 

реконструкцији кухиње и ресторана 

друштвене исхране у згради 

Министарства спољних послова  

45454000 – Радови на реконструкцији 

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. 

Разлог за примену: Министарство спољних послова је након спроведеног 

отвореног поступка јавне набавке радова, дана 30.09.2014. године закључило 

Уговор о извођењу радова на реконструкцији кухиње и ресторана друштвене 

исхране у згради Министарства спољних послова, IV фаза -  климатизација, 

вентилација и други радови, број 2152-40/16 (у даљем тексту: Основни уговор). 

Радови на реконструкцији ресторана и кухиње изводе се по фазама, те је током 

трајања извођења радова омогућен рад ресторана, али у смањеном обиму и 

капацитету. За 2015. годину предвиђена је јавна набавка радова фазе V, која ће 

обухватити завршне радове. Управа за заједничке послове републичких органа 

која пружа угоститељске услуге у ресторану обавестила је Министарство 

спољних послова, дописом број: 030-10-621/2015 од 18.02.2015. године, да је 



Републичка санитарна инспекција ставила примедбе на услове рада у 

ресторану, између осталог и да због радова који још увек нису завршени није 

могуће испоштовати хигијенско санитарне норме и обезбедити услове везане за 

квалитет и безбедност производа. Управа за заједичке послове републичких 

органа је истим дописом обавестила ово министарство, да ће у случају не 

предузимања хитних мера на завршетку радова бити принуђена да престане са 

пружањем угоститељских услуга.  

          Радови које је неопходно извести како би се избегло затварање ресторана 

били су предвиђени за реализацију у V, завршној фази, а односе се на уређење 

ходника. Имајући у виду новонасталу ситуацију, али и чињеницу да је 

извођење радова на реконструкцији кухиње и ресторана друштвене исхране (IV 

фаза) у току, да би истовремено увођење другог извођача на истој локацији 

проузроковало техничке и друге тешкоће у вези са извођењем предметних 

радова, у конкретном случају су испуњени услови за примену преговарачког 

поступка без објављивања позива за подношење понуда, предвиђеног чланом 

36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама.  

          Дакле, из техничких разлога предметну набавку може испунити само 

одређени понуђач, у овом случају извођач радова по Основном уговору, 

JADRAN AD BEOGRAD, са седиштем у Београду, ул. Корнатска бр. 2,  ПИБ: 

100206540, матични број: 07032358, јер би се увођењем новог извођача на истој 

локацији, проузроковале техничке потешкоће. 

          Министарство спољних послова је за спровођење преговарачког поступка 

у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, којим би се 

уговор о извођењу додатних радова доделио постојећем извођачу радова, од 

Управе за јавне набавке добило позитивно мишљење о основаности примене 

истог, број 404-02-1092/15 од 19.03.2015. године. 

Назив и адреса лица којима ће 

наручилац послати позив за 

подношење понуда 

JADRAN AD BEOGRAD, са седиштем 

у Београду, ул. Корнатска бр. 2 

 

Лица за контакт 

Весна Маринковић и Јована Грујић 

011 306 8761 и 3011 06 8934 

  

 


