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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. www.kursumlija.org 

2. Врста предмета набавке: радови. 

3. Опис предмета набавке: Извођење додатних радова на реконструкцији дела улице 

Косовске у Куршумлији., број јавне набавке 46/2018. 

4. Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке: 45233140 – Радови на 

путевима. 

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 404-02-4448/17 од 19.12.2017.године. 

6. Подаци који оправдавају 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 404-02-4448/17 од 

19.12.2017.године. У  току извођења радова појавили су се непредвиђени радови у 

незнатном облику због чињенице да се уговорили радови само на реконструкцији-

санацији постојећег  коловоза у дужини од 242 метара,ширине:9,0-9,40 метара без 

тротоара. Понудом број 515/2017 од 10.10.2017. године предвиђени су радови на замени 

завршног хабајућег слоја и дела улице  на коме је извршена замена водоводне мреже са 

изградњом прикључака. Предметни непредвиђени радови могли су да се утврде тек у 

процесу извођења радова на предметном пројекту јер су и тада настали и појавили се  због 
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чињенице да је настало оштећење тротоара услед уклањања дотрајали старих ивичњака 

који су одвајали тротоар од коловозне конструкције.Рушењем  монтажних бетонски 

ивичњака  који су били постављени на бетонском јастуку, дошло је до оштећења тротоара 

већим делом и у знатном облику  на десној страни улице на локацији:од улице 

Карађорђеве до улице 16. Фебруар.Због безбедног кретања пешака на тротоару, 

нивелације и адекватне санације истог потребно је урадити следеће Непредвиђене радове: 

 Санацију танпона од туцаника 0/32 дебљине до d=10 цм,  на делу где су већа 

оштећења. 

 Крпљење дела коловозне конструкције-улице иза бетонских ивичњака према 

тротоару 

 Уградња асфалтног слоја АБ11 d=4 цм на целој ширини тртоара због нивелисања 

истог у циљу привођења функцији за безбедно кретање пешака.  

Преметни непредвиђени радови се појавили због чињенице да нису били 

предвиђени Техничком спецификацијом датој у понуди од стране инвестиотра. Сама 

технологија и начин изграње тротоара пре више од 35 година условио је настала оштећења 

која је потребно и неопходно  да се  санирају због безбедног кретања пешака у свим 

условима. 

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

„AБМ ПУТОГРАДЊА“ ДОО Мрамор, улица Мраморско брдо бб, 18251 Мерошина, 

8. Лице за контакт:  

Драган Вукоичић, дипл.прав. 

Емаил:  javnenabavke@kursumlija.org 

Факс: 027-381-785 
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