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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА  

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА  ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
број 1562 од 07.09.2015. године 

 

  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И 

НАДГРАДЊИ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА – ЗГРАДЕ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 
 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

Основна и средња школа „9.мај“, Народне омладине 16, 23000 Зрењанин  

ПИБ: 100903596 ; Интернет адреса: www.9majzr.edu.rs  

2. Врста наручиоца: Oбразовна установа (корисник буџетских средстава)  

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Непредвиђени радови на 

реконструкцији и надградњи постојећег објекта – зграде основног образовања, број ЈН III-1/2015 

Ознака из општег речника набавки: 45214200 – Радови на изградњи школских зграда 

4. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из 

класификације делатности и ознака из општег речника набавке: Непредвиђени радови на 

реконструкцији и надградњи постојећег објекта – зграде основног образовања у Зрењанину, у улици 

народне омладине 16, а који нису били обухваћени претходним уговором. 

5. Број и датум првобитно закљученог уговора: 

Уговор бр. 2409 од 28.11.2014.  године 

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

Члан 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а 

на основу позитивног мишљења Управе за јавне набавке бр. 404-02-1857/15 од 29.07.2015. 

године. да су испуњени услови за примену преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда бр. ЈН III-1/2015, а због непредвиђених радова који нису били укључени у 

првобитни пројекат или у првобитни 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 и да: 

(1) се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или економском 

погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно 

велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца или 

(2) су такве услуге или радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења 

првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци; 

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

1) групи понуђача: ГП “БЕСТ ИЗГРАДЊА” д.о.о, Трг Републике 10, 21000 Нови Сад и „СТРУЈА“ д.о.о, 

Чернишевског 1, 21000 Нови Сад 

 


