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ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда
1. Врста предмета набавке: радови
2. Опис предмета набавке: Извођење додатних грађевинских и грађевинско-занатских радова на
реконструкцији зграде Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду.
3. Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке: Шифра из ОРН: – 40000000 Грађевински радови.
4. Број и датум закључења првобитног уговора: Уговор о извођењу радова број 01-6-1/30-2018
од 18.05.2018. године.
5. Основ за примену преговарачког поступка: Дана 28.02.2019. године обавештени смо од
извођача радова да због старости зграде, позиције саме зграде и тежег приступа објекту као и
безбедног извођења радова на уношењу челичних носача, потребно је применити другачију
технологију уноса и монтаже челичних носача која није била првобитно предвиђена. Из чега
произилазе додатни непредвиђени радови. Потребу за наведене радове потврдио је надзорни
орган. Надзорни орган је доставио нови предмер и предрачун за непредвиђене радове који је
потписан и печатиран од стране надзорног органа са ценама. Такође:
Радови нису били укључени у првобитни пројекта и у првобитно закључени уговор о јавној
набавци радова.
Радови нису били предвидљиви и до потребе извођења истих дошло се моментом отварања крова
школе када је извођач на лицу места установио да је начин на који је предвиђено уношење
металних профила и постављање у под таванског простора није безбедан, јер уношење металних
профила велике тежине у под таванског простора носи опасност да због велике тежине и дужине
профила дође до пробијања плафона изнад учионице који је урађен од трске и летвица по
технологијама како се радило пре више од 80 година, колико је и зграда најмање стара, па се
самим тим нарушава безбедност људи који се у учионицама налазе а и оштећењем плафона
појављују се нови непредвиђени радови на санацији плафона, па сматрамо да је целисходније
безбедно извести радове без опасности од повређивања људи и оштећења имовине.
Укупна вредност свих непредвиђених радова према проценама и испитивању тржишта Новог Сада
неће прећи износ од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.
Из горе наведеног дошло је до појаве додатних радова за чије уговарање је неопходно спровести
преговарачки поступак у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама. Чланом
36. став 1. тачка 5) ЗЈН прописано је да наручилац може спроводити преговарачки поступак без
објављивања позива за подношење понуда у случају додатних услуга или 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 тиме 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.
Чланом 36. став 2. прописано је да је наручилац дужан да пре покретања преговарачког поступка
из става 1. тач. 2) до 6) захтева од Управе за јавне набавке мишљење о основаности примене
преговарачког поступка.
Укупна процењена вредност непредвиђених радова износи 850.000,00 динара без ПДВ-а.
Управа за јавне набавке дала је позитивно мишљење о основаности примене преговарачког
поступка број 404-02-2623/19 од 12.06.2019. године.
6. Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

НПН Градња ДОО Нови Сад са седиштем у Новом Саду , улица Љубомира Ненадовића бр.3,
ПИБ: 105946267 Матични број: 20496584,
7. Остале информације: Информације у вези са јавном набавком могу се добити сваког радног
дана у периоду од 08,00-15,00 часова на Е-маил nabavke cirakovic@vtsns.edu.rs

