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Тело за централизоване јавне набавке 
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Назив наручиоца:    Општинска управа Пожега-тело за централизоване јавне набавке  

Адреса наручиоца:        Трг Слободе бр.9, 31210 Пожега 

Интернет страница наручиоца:    www.pozega.org.rs 

Врста наручиоца:         Орган локалне самоуправе 

          Врста поступка јавне набавке:   преговарачки поступак без објављивања позива за 

подношење понуда (члан 36. став 1.тачка 5. Закона) 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о покретању преговарачког поступка 

без објављивања позива за подношење понуда 

1. Врста предмета набавке: радови 

2. Опис предмета набавке: Наставак радова на изградњи секундарне водоводне 

мреже у селима Средња Добриња, Доња Добриња и Честобродица, ОРН 

45261210- Кровопокривачки радови. 

3. Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење 

понуда,  члан 36.став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама: 

 ( „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 прошло 3 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 том не проузрокују 

несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца....) 

Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка:  

        Током извођења радова на изградњи водоводне мреже у селима Средња Добриња, 

Доња Добриња и Честобродица дошло је до непредвиђених радова који су се појавили на 

самом градилишту, а исти нису били предвиђени пројектом нити јавном набавком. 

 

Дана 29.11.2019. године надзорни орган доставио је Извештај у коме се наводи да је 

закључено да у предмеру радова која је била предмет ЈН бр. 1.3.5/2019 нема позиције 

кровнопокривачких радова на затварачницама прекидних комора. По овој јавној набавци 

уговорена је изградња три затварачнице, за три прекидне коморе, али у предмеру радова 

нема позиције кровнопокривачких радова тих затварачница, а обзиром да наступа зимски 

http://www.pozega.org.rs/


период сматра да је неопходно урадити кровнопокривачке радове како не би дошло до 

пропадања и оштећења већ урађених затварачница. Вредност ових радова је око 120.000,00 

динара.   

 

Извођење додатних предметних радова је неопходно како би се могло 

наставити са извођењем уговорених радова, из чега произилази да су исти 

неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци. Ови додатни 

радови се не могу раздвојити, у техничком или економском погледу од 

првобитног уговора о јавној набавци, а да се тиме не проузрокују несразмерно 

велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за Наручиоце 

Сагласно члану 36. став 2. Закона о јавним набавкама, наручилац је дана 

04.12.2019. године поднео захтев Управи за јавне набавке за 

мишљење о основаности примене преговарачког поступка број 404-3-34/2019. 

 

Управа за јавне набавке доставила је наручиоцу мишљење о основаности примене 

преговарачког поступка бр. 404-02-5641/19  од 13.01.2020.године. На основу тог 

Мишљења Наручилац је покренуо преговарачки поступак. 

 

На основу наведеног покреће се преговарачки поступак без објављивања позива за 

подношење понуда (члан 36.став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама) у којем ће 

наручилац истовремено са слањем позива за подношење понуда објавити обавештење о 

покретању поступка и конкурсну документацију. 

 

4. Назив и адреса лица којем ће наручилац послати позив за подношење понуда:  

СТКЗР «ЈОКСОВОД», Радничка бр. 15, Пожега и ЗР «КРАМЕР», Грдовићи 

б.б., Ариље. 

 

Служба за контакт: Одељење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте. 

Емаил: javne.nabavke@pozega.org.rs  

Телефон: 031/3816-401, локал 145 
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