
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ 
IV Су. Бр. 22-29/2019-10 
Дана: 15.10.2019. године 
 Београд 
Савска 17а 
 
 
             На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник“ бр. 
124/12,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), Правилникa о ближем уређивању 
поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује I Су. бр. 1 – 14/2016-
2 од 09.01.2017. године, Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-4303/19 од 
01.10.2019. године и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број IV Су бр. 22-
29/2019-5 од 14.10.2019. године 
 

ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ 
 
Дана, 15.10.2019. године, објављује 

 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ 

ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
за јавну набавку добара - Набавка стручне литературе за редовне потребе 

запослених и потребе образовања запослених- претплата за 2020. годину на 
часопис Саветник 

 
јавна набавка број: 1.1.4 

 
 
Назив наручиоца: Трећи основни суд у Београду 
 
Адреса наручиоца: Савска 17а, Београд 
 
Интернет страница наручиоца: www.treci.os.sud.rs 
 
Врста предмета: добра- стручне литературе за редовне потребе запослених и потребе 
образовања запослених  (часопис „Саветник“  Завод за унапређење пословања) 
 
Ознака из општег речника набавке: ОРН: 22200000  Новине, ревије, периодичне 
публикације и часописи 
 
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену: 
 

Предмет преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда је 
набавка часописа „Саветник“  фирме Завод за унапређење пословања д.о.о., с обзиром 

http://www.treci.os.sud.rs/


да су Службени Гласник Републике Србије и Град Београд-Градска управа града 
Београда-Служба за информисање носиоци искључивог права на обављање делатности 
издавања часописа „Службени Гласник Републике Србије“, односно „Службени лист 
града Београда“ те су изузети од примене закона (члан 7 став 1 тачка 1). 
 
Основ изузећа је члан 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама, по коме се због 
техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога 
повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени 
понуђач, а како је Завод за унапређење пословања д.о.о. доставио изјаву у којој 
изјављују да су једини издавач и дистрибутер стручног часописа „Саветник“ отуда и 
потреба спровођења преговарачког поступка без објављивања позива за подношење 
понуда у складу са чланом 36, став 1 тачка 2. 
 
Трећи основни суд у Београду је упутио допис број IV Су бр 22-29/2019-3 од 
24.09.2019. године Управи за јавне набавке са захтевом за мишљење о основаности 
примене преговарачког поступка, а у вези набавке поменутих часописа. 
 
Дописом број 404-02-4303/19 од 01.10.2019. године Управа за јавне набавке дала је 
мишљење да су у конкретном случају испуњени услови за примену преговарачког 
поступка без објављивања позива за подношење понуда предвиђеног чланом 36. став 1. 
тачка 2. Закона. 

 
Напред наведене околности представљају оправдани разлог за примену преговарачког 
поступка без објављивања јавног позива, те је донета одлука као у изреци на основу 
члана 36. став 1. тачка 2. и члана 53. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник“ бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Правилника о ближем уређењу поступка јавних набавки и 
набавки на које се закон не примењује I Су. бр. 1 – 14/2016-2 од 09.01.2017. године и 
Позитивног мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-4303/19 од 01.10.2019. 
године. 
 
Мишљење Управе за јавне набавке број 404-02-4303/19 од 01.10.2019. године 
 
Назив и адресе лица којима ће бити упућен позив за подношење понуда: 
 

1. Завод за унапређење пословања д.о.о. Устаничка 64/14, Београд 
 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 
 

 


