Република Србија
УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Бр. 404-02-2438/17
Датум, 20.7.2017. године
Београд
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
Андрићев венац 1
Београд
На основу члана 36. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), а на захтев наручиоца
Генерални секретаријат председника Републике, 02 Број: 404-1450/2017-4 од
10.7.2017. године, Управа за јавне набавке (у даљем тексту: Управа) даје следеће:
Мишљење
ОСНОВАНА је примена преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда, предвиђеног чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН, за јавну набавку
услугa новинских агенција, обликовану у две партије:
 Партија 1- услуге новинске агенције ФоНет и
 Партија 2- услуге новинске агенције ТАНЈУГ.
Образложење
Дописом, 02 Број: 404-1450/2017-4 од 10.7.2017. године, који је у Управи
примљен 12.7.2017. године, наручилац Генерални секретаријат председника
Републике обратио се Управи 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 услуге новинских агенција,
обликованa у две партије:
 Партија 1-услуге новинске агенције ФоНет и
 Партија 2- услуге новинске агенције ТАНЈУГ.

Као потенцијалног понуђача, наручилац је навео:
- за Партију 1: Новинско-издавачко предузеће ФоНет д.о.о. из Београда и
- за Партију 2: Новинску агенцију „ТАНЈУГ“ из Београда.
У образложењу захтева наручилац је навео да је Служба за сарадњу са
медијима у Кабинету председника Републике задужена за комуникацију са
медијима и односе са јавношћу. Како би председник Републике био благовремено,
квалитетно и поуздано информисан о догађајима из земље и света од стране
Службе за сарадњу са медијима, неопходно је обезбедити услуге новинских
агенција ФоНет д.о.о.из Београда и ТАНЈУГ из Београда. Квалитетан и
правовремени мултимедијални сервис новинске агенције ФоНет нема ни једна
друга домаћа новинска агенција. Мултимедијални сервиси вести ове агенције су
интерактивни, што значи да све најважније вести у писаном сервису прате и видео
и аудио клипови, као и тонски записи о истој теми и извештаји на интернет
телевизији. Услуге сервиса вести Новинске агенције Танјуг обухватају
информације светских новинских агенција, интернет, стручних написа и
литературе, специјализоване публикације УН и других међународних организација.
Обе новинске агенције сарађују са различитим новинарима, сарадницима и
дописницима, са посебно уређеним односима при коришћењу њиховог материјала
у смислу заштите ауторских права.
У прилогу захтева наручилац је доставио одштампане интернет странице са
почетним странама и основним подацима, као и одштампане податке са сајта
Агенције за привредне регистре, из регистра јавних гласила, за обе новинске
агенције.
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 за мишљење и утврдила да постоје
технички разлози због којих набавку могу да изврше само одређени понуђачи.
Наиме, наручилац наводи да квалитетан и правовремени мултимедијални сервис
новинске агенције ФоНет нема ни једна друга домаћа новинска агенција. Услуге
сервиса вести Новинске агенције Танјуг обухватају информације светских
новинских агенција, интернет, стручних написа и литературе, специјализоване
публикације УН и других међународних организација. Из напред изнетог може се
закључити да је у питању јавна набавка коју могу да изврше само одређени
понуђачи. С обзиром на напред наведено, 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. ЗЈН, обезбеди да уговорена цена у преговарачком поступку не буде већа од
упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета
јавне набавке.
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