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Преговарачки поступак без 

објављивања позива

• Чл. 36. ст. 1. т. 2) ЗЈН: «ако због 
техничких, односно уметничких разлога 
предмета јавне набавке или из разлога 
повезаних са заштитом искључивих права, 
набавку може извршити само одређени 
понуђач»

• Потребно мишљење Управе за јавне 
набавке



Мишљење Управе за јавне набавке

• Наручилац је дужан да пре покретања 
преговарачког поступка захтева од Управе за 
јавне набавке мишљење о основаности 
примене преговарачког поступка 

• Правилник о форми и садржини захтева за 
мишљење о основаности примене 
преговарачког поступка („Сл. гласник РС“, 
бр. 29/13, 83/15) је подзаконски акт који 
доноси Управа за јавне набавке



Мишљење Управе за јавне набавке

• Управа је дужна да у року од десет дана од 
дана пријема комплетног захтева испита 
постојање основа (а може од наручиоца 
захтевати додатне информације и податке)

• Испитивање постојања основа задржава даље 
активности наручиоца

• Управа објављује мишљење на Порталу
јавних набавки



Правила преговарања

• У конкурсној документацији се одређују 
елементи уговора о којима ће се преговарати 
и начин преговарања

• Уговорена цена не сме да буде већа од 
упоредиве тржишне цене

• О преговарању се води записник

• Управа за јавне набавке је израдила 
Упутство о облицима и начину преговарања



Ексклузивни дистрибутер као једини 

понуђач

• Одлуке Комисије за заштиту конкуренције

• Резултати претходно спроведених поступака 
јавне набавке

• Мишљења Управе за јавне набавке објављена 
на Порталу

• Пракса Републичке комисије за заштиту 
права у поступцима јавних набавки



Учесталост примене преговарачког 

поступка без објављивања



Припрема за преговарачки поступак

• Проучити постојеће решење и историју 
пословног односа

• Проучити стање на тржишту

• Извршити анализу карактеристика понуђача

• Значај анализе понуђача



Припрема за преговарачки поступак

• Утврђивање параметара о којима се може 
преговарати с обзиром на интересе 
наручиоца

• Смернице за вођење преговора

• Преговарање са једним понуђачем

• Састав комисије за преговарање



Предлог за измене ЗЈН

• Охрабрити наручиоце да врше прелиминарну 
анализу тржишта

• Размотрити увођење конкурентног поступка 
са преговарањем, као новине коју предвиђа 
Директива 2014/24
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