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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 3/2015 

Врста предмета: Добра 

Опис предмета набавке, назив и 
ознака из општег речника набавке: 

Закуп објекта „Комбанк Арена“ за 
потребе састанка Министарског Савета 
ОЕБС.  
Назив и ознака из Општег речника 
набавки: РА 02 – Закуп 

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: Република Србија је почев од јануара 2015. године преузела 
председавање Организацијом за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) у 
трајању од годину дана, које подразумева низ обавеза међу којима и 
организовање састанка Министарског савета. Министарство спољних послова 
има задатак да обезбеди све неопходне услове потребне за одржавање овог 
докађаја, што пре свега подразумева обезбеђење адекватног простора за 
одржавање састанка МС ОЕБС. На основу прикупљених информација 
сагледани су и анализирани безбедносни аспекти које потенцијални објекти 



треба да испуне за одржавање манифестације овог карактера. Објекат „Комбанк 
Арена“ представља једино прихватљиво решење. У том смислу је Влада 
Републике Србије на седници одржаној 12. марта 2015. године донела Закључак 
број 06-2282/2015-1 којим се објекат „Комбанк Арена“ проглашава за место 
одржавања Министарског савета ОЕБС. 
          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 закупу објекта „Комбанк Арена“ за потребе састанка Министарстког 
савета ОЕБС доделио наведеном добављачу, од Управе за јавне набавке добило 
позитивно мишљење о основаности примене истог, број 404-02-1132/15 од 
30.03.2015. године. 
          Из горе наведених разлога, позив за подношење понуде биће упућен 
понуђачу „Комбанк Арена“ д.о.о., ул. Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 58, 
Београд – Нови Београд. 

Назив и адреса лица којима ће 
наручилац послати позив за 
подношење понуда 

„Комбанк Арена“ д.о.о., ул. Булевар 
Арсенија Чарнојевића бр. 58, Београд – 
Нови Београд 

  
 


