
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка 
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:



Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Остале информације:
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	Text7: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда,  на основу чл. 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012) и Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-3469/18 од 20. августа 2018. године.Наручилац има потребу за набавком услуга закупа излагачког простора, у периоду од 21. до 28.октобра 2018 године, за штанд Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања на 49. Сајму образовања и наставних средстава 2018. године, 63. Међународном београдском сајму књига и 4. Медија маркету који се одржавају у Београду. Организатор наведених сајамских приредби је ДП „Београдски Сајам“ са п.о.  Београд. 63. Међународни београдски сајам књига одржава се  периоду од 21. до 28. октобра 2018 године, а 49. Сајам образовања и наставних средстава 2018. године, као и  Медиа маркет се одржава у периоду од 24. до 28. октобра 2018. године. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања ће се представити на Београдском сајму у оквиру наведених сајамских приредби штандом, површине 1000 м2 у хали III Београдског сајма. У периоду од 21. октобра до 28. октобра 2018. године одржавају се 49. Сајам образовања и наставних средстава, 63. Међународни београдски сајам књига и 4. Медија маркет. Наведене сајамске приредбе окупљају широку популацију и пружају министарству прилику да широј јавности презентује мере које министарство предузима у циљу повећања запосленисти, заштите посебних категорија становништва, сузбијања рада на црно, заштите и побољшања положаја пензионера, инвалида, посебне заштите породице и побољшања положаја жена као и друге мере које министарство предузима из оквира своје надлежности. На штанду сви заинтересовани могу добити тражене информације и бити у могућности да се консултује о различитим темама са представницима министарства.  У складу са Општим правилима о учествовању на приредбама које организује Београдски сајам, у делу III под називом: Подношење и прихватање пријава, додељивање изложбеног простора, у члану 5. став 1. је прописано да се за учествовање на сајамским приредбама подносе пријаве за учествовање и обавезну регистрацију у регистру излагача на посебним обрасцима које издаје Београдски сајам, а у ставу 5. истог члана да се пријаве за учествовање и обавезну регистрацију у регистру излагача сматрају уговорима закљученим између подносиоца пријава и Београдског сајма. У делу II Општих правила о учествовању на приредбама које организује Београдски сајам, под називом: Услови учествовања на приредбама, у члану 4. став 4. прописано је да закупљени изложбени простор излагач не може да уступи на коришћење другоме ни у целини ни делимично - излагач нема право подзакупа. Из наведних одредби, произилази да једино ДП „Београдски сајам“ може закључити уговор о закупу изложбеног простора, будући да је једини организатор наведених сајамских приредби као и да је у Листу непокретности бр. 1475, КО Савски Венац, уписан као једини и искључиви власник над непокретностима у којима се узима у закуп наведени изложбени простор.Имајући у виду наведене техничке разлоге, као и чињеницу да  је ДП „Београдски сајам“ једини организатор наведених сајамских приредби, из техничких разлога, приозилази да једино ДП „Београдски сајам“ са п.о. може пружити предметну услугу, односно да су створени услови за за примену члана 36, став 1, тачка 2) ЗЈН.
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