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Основна и средња школа „9. Мај“ 

Зрењанин, Народне омладине 16  

ПИБ: 100903595 

Број: 1714 

Дана: 21.09.2015. године 

 

 

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл.Гласник РС'' број 124/12, 

14/15 и 68/15), записника о преговарању број 1604 од 15.09.2015. и Извештаја о стручној оцени 

понуда број 1713 од 21.09.2015. године који је сачинила Комисија за јавну набавку непредвиђених 

радова на реконструкцији и надградњи постојећег објекта – зграде основног образовања у 

преговарачком  поступку без објављивања позива за подношење понуда, по обавештењу број 

1562 од 07.09.2015. године, директорка Наручиоца: Основна и средња школа „9.МАЈ'' Зрењанин, 

Народне омладине 16, дана 21.09.2015.године доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

Додељује се уговор за јавну набавку непредвиђених радова на реконструкцији и 

надградњи постојећег објекта – зграде основног образовања у преговарачком поступку без 

објављивања позива за подношење понуда, по обавештењу број  1562 од 07.09.2015. године, 

групи понуђача ГП „Бест изградња“, д.о.о. Трг Републике 10, 21000 Нови Сад, и „Струја“ д.о.о. 

Чернишевског 1, 21000 Нови Сад чија је понуда прихватљива, са понуђеном ценом без ПДВ-а 

578.836,00 динара, а са ПДВ-ом 694.603,20 динара, роком извршења радова од 60 радних дана од 

дана увођења у посао, роком важења понуде од 60 дана од дана отварања и гарантним роком од 

2 године године од дана завршетка радова. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Назив наручиоца: Основна и средња школа „9. Мај“, Зрењанин 

Адреса наручиоца: Зрењанин, Народне омладине бр. 16. 

Интернет страница наручиоца: www.9majzr.edu.rs 

Врста наручиоца: Просвета 

Број и датум доношења одлуке: 1714 од 21.09.2015. године 

Врста предмета: Радови 

  Извођење непредвиђених радова на реконструкцији и надграњи постојећег објекта зграде 

основног образовања 

  45214200 – Радови на изградњи школских зграда 

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка:из 

члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона: 2409 од 28.11.2014. године 

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 од 29.07.2015. године 

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

подношење понуда, 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 



 страна 2/2 

неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључи са 

првобитним добављачем, да се 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 3 године и да се такви додатни 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. 

Наручилац има закључен уговор број 2409 од 28.11.2015. године са групом понуђача ГП "Бест 

изградња" д.о.о. Трг Републике 10, 21000 Нови Сад и "Струја" д.о.о. Чернишевског 1, 21000 Нови 

Сад о извођењу радова на реконструкцији и надградњи постојећег објекта - зграде основног 

образовања након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број III-3/2014. Kaко су радови 

још у току, појавила се потреба за радовима који нису били укључени у првобитни пројекат а који 

су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци.  

Првобитни уговор је закључен на износ од 12.144.855,14 динара без ПДВ-а. 

Процењенa вредност јавне набавке: 578.836,00 динара 

Број примљених понуда: једна 

Понуђена цена:  

- највиша: 578.836,00 динара 

- најнижа: 578.836,00 динара 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- највиша: 578.836,00 динара 

- најнижа: 578.836,00 динара 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор : 

Група понуђача:  

носилац посла: ГП „Бест изградња“, д.о.о. Трг Републике 10, 21000 Нови Сад,  

Матични број: 08233799, ПИБ: 100238364 и  

члан: „Струја“ д.о.о. Чернишевског 1, 21000 Нови Сад,  

Матични број: 08024146, ПИБ: 101892223 

Понуда заведена код наручиоца под бројем 1600 од 15.09.2015. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана 

објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права 

подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права 

у поступцима јавних набавки. 
 

 

Одлуку објавити на порталу јавних набавки и истовремено доставити: 

1)  Комисији за јавну набавку 

2)  Архиви 

 

 

 

 

                                                     Директорка школе 

 

                                             ____________________ 

                       Олушки Снежана 

 


