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К у р ш у м л и ј а  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 

 из члана 36. став 1 тачка 5) Закона о јавним набавкама 

 

1. Назив, адреса и интернет адреса Наручиоца: Општинa Куршумлија, ул.Пролетерских 

бригада бб, 18430 Куршумлија, javnenabavke@kursumlija.org. 

2. Врста предмета набавке: радови. 

3. Опис предмета набавке: Извођење додатних радова на изградњи водоводне мреже 

„Соколовица”., број јавне набавке 36/2018. 

4. Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке: 45332200 – Радови на 

инсталацији водоводнох цеви. 

5. Основ за примену преговарачког поступка: Преговарачки поступак без објављивања 

позива, сагласно члану 36. став 1. тачка 5) ЗЈН спроводи се из разлога 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 две године и да 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, у складу са позитивним мишљењу Управе за 

јавне набавке број 404-02-4129/17 од 29.11.2017.године. 

6. Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка: У току извођења радова 

појавили су се непредвиђени радови у незнатном облику због специфичности пројекта јер 

се ради о наставку пројекта који је раније започет па непознавање пројектанта  при изради 

пројектне документације са изведеним стањем јавили су се непредвиђени радови. 

Предметни непредвиђени радови могли су да се утврде тек у процесу извођења радова на 

предметном пројекту. 

Непредвиђени су следећи радови: 

 Фазонски комади-ливенарија у шахтама ваздушних вентила и муљних шахти 

 На измештању постојећег цевовода где је извршена реконструкција пута због спречавања 

настанка  оштећења 

 Изолацие на постојећем цвоводу на локацији прелаза преко реке „Косанице“у циљу 

спречавања мржњења 

Јавили су се као што је напред констатовано због несагледаних позиција радова од 

стране пројектанта на већ изведено стање у предметном пројекту и то се због потребног 

функционисања цевовода и резервора на локацији „Самоково“ и спречавања настака 

штете и хаварије на постојећем цевоводу . 

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

„ОБРАДОВИЋ-ИНЖЕЊЕРИНГ“ из Куршумлије, улица  Палих бораца бр. 26. 
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8. Лице за контакт:  

Драган Вукоичић, дипл.прав. 

Емаил:  javnenabavke@kursumlija.org 

Факс: 027-381-785 
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