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                                                                                         Бачка Паланка                                                                                                                                                                                                                             

 

На основу члана 36. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), а на захтев наручиоца Општинска 

управа општине Бачка Паланка, број сл од 23.8.2019. године, Управа за јавне набавке (у 

даљем тексту: Управа) даје следеће: 

 

 

М и ш љ е њ е 

 

            ОСНОВАНА је примена преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда, прописаног чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН, за јавну набавку радова 

на санацији каналске мреже система за одводњавање „Бегеј“ ХМС ГД Д 66, 

„Товаришево-Гајдобра“ ХМС ГД Д 51 и „Деспотово-Силбаш“ ХМС ГД Д 54, на 

мелиорационом подручју „Горњи Дунав“.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

            Дописом, број сл од 23.8.2019. године, који је примљен у Управи дана 27.8.2019. 

године, наручилац Општинска управа општине Бачка Паланка, обратио се захтевом за 

мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда прописаног чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН. 

            Предмет захтева за мишљење је јавна набавка радова на санацији каналске 

мреже система за одводњавање „Бегеј“ ХМС ГД Д 66, „Товаришево-Гајдобра“ ХМС ГД 

Д 51 и „Деспотово-Силбаш“ ХМС ГД Д 54, на мелиорационом подручју „Горњи 

Дунав“, у свему према Елаборату број 02-200 од 24.6.2019. године.  

            Као потенцијалног понуђача наручилац је навео Водопривредно друштво 

„Дунав“ ад, Бачка Паланка.  

 У образложењу захтева наручилац је навео да је потребно извршити набавку  

радова на санацији каналске мреже система за одводњавање „Бегеј“ ХМС ГД Д 66, 

„Товаришево-Гајдобра“ ХМС ГД Д 51 и „Деспотово-Силбаш“ ХМС ГД Д 54, на 



мелиорационом подручју „Горњи Дунав“, у свему према Елаборату број 02-200 од 

24.6.2019. године. Наручилац има намеру да ангажује наведеног понуђача као правно 

лице које има искључиво право да спроводи одбрану од поплава на одређеном 

подручју, да врши, одржава и стара се о функционисању заштитних и регулационих 

водних објеката и хидромелиорационих система, прати стање тих објеката и изводи 

санационе радове на тим објектима, а све у складу са одредбама члана 53. став 6. у вези 

са ставом 5. Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016), те 

како такво једино може извршити предметну набавку.  

 У прилогу захтева наручилац је доставио копију документације коју чини: 

- Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - 

Републичке дирекције за воде, број 325-00-894/2018-07 од 7.11.2018. године, 

са роком важења од пет година, којим се Водопривредном друштву „Дунав“ 

ад, Бачка Паланка издаје лиценца за обављање послова у области управљања 

водама: спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног 

дејства вода; старање о функционисању водних објеката и система; 

одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима; 

одржавање мелиорационих система за одводњавање и наводњавање; 

извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и 

регулационим објектима и праћење стања водних објеката; 

- Извод из Оперативног плана за одбрану о поплава за 2019. годину.  

 Чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН прописано је да 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. 

 Ставом 2. тог члана предвиђено је да је наручилац дужан да, пре покретања 

преговарачког поступка из става 1. тачка 2) до 6), захтева од Управе мишљење о 

основаности примене преговарачког поступка.  

 Ставом 4. истог члана прописано је да је Управа дужна да, у року од десет дана 

од дана пријема комплетног захтева из става 2. овог члана, испита постојање основа за 

спровођење преговарачког поступка, а током испитивања може од наручиоца захтевати 

додатне информације и податке неопходне за утврђивање чињеница које су од значаја 

за давање мишљења. 

Управа је размотрила наводе из захтева и приложену документацију и утврдила 

да постоје технички разлози, због којих само одређени понуђач, односно 

Водопривредно друштво „Дунав“ ад, Бачка Паланка, може да изврши предметну јавну 

набавку. Имајући у виду да из приложене документације, односно Решења 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 325-00-894/2018-07 од 

7.11.2018. године, произлази да Водопривредно друштво „Дунав“ ад, Бачка Паланка 

има лиценцу за обављање делатности која је предмет јавне набавке на предметном 

водопривредном подручју у складу са Оперативним планом за одбрану од поплава за 

2019. годину, мишљења смо да је основана примена преговарачког поступка 

прописаног чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН.  

Напомињемо да је мишљење Управе засновано на оцени испуњености формално 

правних услова за примену преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда. Датим мишљењем Управа ни на који начин не улази у питање 

целисходности јавне набавке за коју наручилац намерава да спроведе преговарачки 

поступак без објављивања позива за подношење понуда.  



Поред тога, указујемо да је наручилац обавезан да, у складу са чланом 36. став 8. 

ЗJН, обезбеди да уговорена  цена у преговарачком поступку не буде већа од упоредиве 

тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета јавне набавке. 

        

                                                                                           

 

 

ВД ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА  
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