
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

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

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка 
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:



Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

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

Остале информације:
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	Text7: Дана 18.02.2016. године Наручилац: ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, Прерадовићева 2, закључио је уговор бр. 154 након окончаног отвореног поступка по позиву бр. 111/15, за јавну набавку радова: Адаптације и реконструкције објеката, чији је предмет била реконструкција ловачке куће “Врањак”. Уговор је закључен са понуђачем “ПЕШТАН” доо, Дражевац, Југовића крај 250.Радови на реконструкцији овог објекта су извођени у складу са уговорним обавезама, али је током извођења истих, због непредвиђених околности, уочена потреба за додатним радовима на поменутом објекту, који нису били предвиђени првобитно закљученим уговором о јавној набавци.Радови адаптације и реконструкције су се изводили на старом објекту, тако да пројектном документацијом на основу које је вршен предрачун радова, те касније спроведен поступак јавне набавке, нису могли бити предвиђени сви потребни радови. Тек након рушења појединих конструкционих делова објекта, током извођења радова предвиђених поменутим уговором, указала се потреба за неопходном санацијом, односно поправком непредвиђених оштећења на објекту, што је потврђено стручним надзором извршеним од стране извршиоца услуга „Вукадиновић инжењеринг“ доо Шид.Потребни додатни радови представљају неодвојиви део већ започетих радова и као такви се не могу у техничком смислу раздвојити од првобитног уговора о јавној набавци, а да у том случају не изазову велике техничке тешкоће за Наручиоца, уз много веће  додатне трошкове.На основу упућеног захтева, Управа за јавне набавке је доставила своје мишљење број404-02-3119/16 од 19.12.2016. а заведено под деловодним бројем ЈП „Војводинашуме“ бр. 2036 од 22.12.2016. којим се потврђује испуњеност услова за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда.Према наведеном, Наручилац се одлучио да поступак јавне набавке радова потребних за реконструкцију  ловачке куће „Врањак“ спроведе у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. ЗЈН („Сл. гл. РС“ 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
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