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ОБ.23.56 * Контролисана верзија овог документа налази се у електронској форми у фолдеру: opština / integrisani sistem menadžmenta 

 

Комисија за јавну набавку, на основу члана 36. став 1. tачка 5) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  о б ј а в љ у ј е: 
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА  

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Назив наручиоца: Градска општина Звездара 

Адреса наручиоца: Булевар краља Александра бр. 77 

Интернет страница наручиоца: www.zvezdara.org.rs 

Врста наручиоца: орган државне управе 

Врста предмета: услуге 

Редни број јавне набавке: 18/2020 

Заводни број: II бр. 404-59/3 од 24.06.2020. године 
 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: 

набавкa додатних радова на 

адаптацији/енергетској санацији објекта и 

дворишта ОШ "1300 каплара", у улици Панчина 

број 1, Звездара, Београд 

ОРН: 45200000-9 -  радови на објектима или деловима објеката 

високоградње и нискоградње 

Разлог за примену преговарачког поступка: У случају додатних услуга или радова који нису били укључени у 

првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а 

који су због непредвидљивих околности постали неопходни за 

извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор 

закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих 

додатних услуга или радова (непредвиђени радови) није већа од 

15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, да од 

закључења првобитног уговора није протекло више од три године. 

Предметни додатни радови нису били обухваћени првобитном 

документацијом па услед тога ни првобитним уговором о јавној 

набавци. На основу Образложења стручног надзора извођење 

додатних радова је неопходно ради омогућавања извођења 

уговорених радова те стога и ради извршења првобитног уговора о 

јавној набавци. Додатни радови се не могу одвојити у техничком и 

економском погледу од првобитног уговора о јавној набавци без 

несразмерно великих техничких тешкоћа и трошкова за 

Наручиоца.  

Основ из закона: На основу члана 36. став 1. тачка 5) и члана 53. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 124/2012, 

14/2015 и 68/2015). 

Управа за јавне набавке је мишљењем број 404-02-901/2020 од 

13.03.2020. године, дозволила покретање овог поступка. 

Број и датум закључења првобитно 

закљученог уговора у случају преговарачког 

поступка из члана 36. став 1. тач. 5) Закона: 

II бр. 404-156 од 16.09.2019. године. 
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Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за поношење понуда: 

Позив за учествовање у овом преговарачком поступку биће упућен следећој групи понуђача: „Експертуниверзал“ 

д.о.о., Београд, ул. Пролетерских бригада бр. 7б, „Електроисток-изградња“ д.о.о., Београд, Хусинских рудара бр. 19 и 

„КВМ ТЕХНИК“ д.о.о., Смедерево, Војводе Симе бр. 3, с обзиром да је са наведеном групом понуђача закључен 

првобитни уговор о јавној набавци након спроведеног отвореног поступка јавне набавке. 


