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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 9/2017 

Врста предмета: Услуге 

Опис предмета набавке, назив и 

ознака из општег речника набавке: 

Сервисирање и одржавање фотокопир 

апарата марке Canon IRA 8295 PRO у 

гарантном року 

50310000 – Одржавање и поправка 

канцеларијских уређаја 

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 повезаних са заштитом искључивих права, набавку може 

извршити само одређени понуђач. 

 

Разлог за примену: Министарство спољних послова је са понуђачем „OSA – 

Računarski inženjering“ d.o.o., ул. Таковска бр. 45/VI., Београд (у даљем тексту: 

Добављач), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке информатичке 

опреме, редни број ЈНОТ 5/2014, закључило Уговор о набавци фотокопир апарата 

број: 977-35/16 од 28. октобра 2014. године (у даљем тексту: Уговор). 

http://www.mfa.rs/


          Том приликом купљена су два фотокопир апарата марке Canon IRA 8295 

PRO. 

          Уговором је предвиђена гаранција предметне опреме у трајању од две 

године као и поступање Добављача у гарантном року, а која је на основу 

сагласности „Canon CEE“ као представника произвођача „Canon“ уређаја за 

територију Републике Србије, продужена до краја маја 2019. године. 

          Гаранцијом се обезбеђује исправно функционисање опреме у гарантном 

периоду, што подразумева одржавање свих електронских и механичких делова, 

приступање отклањању уочених грешака у року од седам дана од дана позива, 

излазак на терен без накнаде трошкова идр. 

          Гаранција не обухвата замену потрошних делова попут ролера, гумица 

лампи бубња и то након њиховог предвиђеног рока трајања прописаног од стране 

произвођача, као ни замену тонера девелопера и свих течности које се троше и 

мењају временски, хитне одзиве сервисне службе у току 24 сата и др. 

          Наведени фотокопир апарати су купљени за потребе Одељења за 

информационе технологије који у оквиру својих послова израде око 5.000.000 

копија различитих докумената за потребе министарства, ДКП и државних органа 

Републике Србије (отворени и затворени телеграми) из ког разлога је наведена 

опрема и узета са траженим карактеристикама како би могла да подржи тако 

велику продукцију материјала саобразно процесу рада.  

          Имајући у виду да је исправан рад фотокопир апарата од изузетног значаја 

јер би у супротном могао бити угрожен рад наведене службе, а самим тим и 

везаних корисника, сматрамо да је неопходно уговорити услуге одржавања 

опреме које ће обухватити замену свих делова у случају квара који нису 

обухваћени гаранцијом као и све друге интервенције које гаранција не покрива и 

што је најважније, уговорити скраћено време одазива на позив са седам дана (на 

шта обавезује гаранција) на максималних 24 часа или краће. 

           Како је предметна опрема, као што је већ наведено, марке Canon, а „OSA – 

Računarski inženjering“ d.o.o. једини овлашћени сервис за ову врсту уређаја, што 

је потврђено од стране произвођача, мишљења смо да уговор о услугама 

одржавања може бити поверен једино овом Добављачу, али и из разлога што би 

ангажовањем другог Добављача у случају отклањања кварова, министарство 

изгубило право на гаранцију и могућност бесплатног отклањања грешака у 

гарантном року, а које су покривене гаранцијом.   

          Још један разлог који оправдава ангажовање поменутог Добављача јесте и 

чињеница да су једина компанија у Републици Србији која у свом саставу има 

сервисере са лиценцом за одржавање предметне врсте уређаја. 

          Такође, испитивањем релевантног тржишта, дошло се до податка да је горе 

поменуте потрошне делове предметне опреме чија би замена, између осталог, 

била предмет уговора о одржавању, могуће обезбедити једино преко Добављача  

„OSA – Računarski inženjering“ d.o.o.  

          Министарство спољних послова је на основу Мишљења Управе за јавне 

набавке, број 404-02-792/15 од 26.03.2015. године, а имајући у виду све наведено, 

дана 04.05.2015. године, након спроведеног преговарачког поступка у складу са 

чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, са добављачем „OSA – 

Računarski inženjering“ d.o.o, закључило Уговор о услугама сервисирања и 



одржавања фотокопир апарата у гарантном року, број: 519-17/16 на период од две 

године.  

          Како је гарантни период за предметне уређаје продужен до краја маја 2019. 

године, а горе поменути уговор о услугама сервисирања истиче у мају 2017. 

године, исти је потребно обновити. 

          Дакле, из разлога који су у вези са заштитом искључивих права предметну 

набавку може испунити само одређени понуђач, у овом случају „OSA – 

Računarski inženjering“ d.o.o., ул. Таковска бр. 45/VI., из Београда, ПИБ: 

100212781, матични број: 07458827. 

          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 услугама сервисирања и одржавања фотокопир апарата у гарантном 

року доделио наведеном добављачу, од Управе за јавне набавке добило 

позитивно мишљење о основаности примене истог, број 404-02-1737/17 од 

25.05.2017. године. 

 

Назив и адреса лица којима ће 

наручилац послати позив за 

подношење понуда 

„OSA – Računarski inženjering“ d.o.o., 

ул. Таковска бр. 45/VI., из Београда 

  

 

 


