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Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 info@11april-nbgd.edu.rs 

 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

(преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда) 

 

 

преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда - ЈН бр. 16-02 Додатни 

радови ЦК ''Сунце'' 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

    Предшколска установа „11. април“ 

    Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

    info@11april-nbgd.edu.rs 

 

2. Врста наручиоца: 

    - корисник буџетских средстава 

 

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

класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: 

     - Додатни радови ЦК ''Сунце'', вртић Сунце - Нехруова 126, 45000000 –7 грађевински радови   

 

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

члана 36. став 1. тачка 5): 

     - Уговор 3854,  од 14.08.2015. године 

     - Анекс 3854/1, од 23.10.2015. године 

     - Анекс 3854/2, од 29.12.2015. године 

 

5. Основ за примену преговарачког поступка: 

 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 

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 и да: 

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

првобитног уговора, неопходни за извршење 

првобитног уговора о јавној набавци 



    - Мишљење Управе за јавне набавке број 404-02-443/16 од 14.03.2016. године 

 

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

    - ГП ЗЛАТИБОР ГРАДЊА БЕОГРАД А.Д., Пожешка 104а, gpzlatibor@gmail.com 

 

 


