
ОШ „Никола Тесла“  
Нови Сад, Футошки пут бр. 25A 
Број:1382 
Датум:13.07.2018. године 
 

На основу члана 55. став 1. Тачка 7) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
 

Основна школа „НИКОЛА ТЕСЛА“ Нови Сад, Футошки пут бр.25А 
 

објављује: 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 

 БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

за јавну набавку непредвиђених радова на изградњи спортских терена, 

ЈН ППБОЈП  9/2018 

 

Назив наручиоца: ОСНОВНА  ШКОЛА   „НИКОЛА ТЕСЛА“ 

Адреса наручиоца: ФУТОШКИ ПУТ бр.25А, НОВИ САД 21000 

Интернет страница: www.osnikolateslans.edu.rs  

Радно време: од понедељка до петка,  од 7.00 до 15.00 часова 

Врста наручиоца: просвета 

Bрста поступка: 

Преговарачки поступак без објављивања позива за 

подношење понуда 

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јн. 

Врста предмета : радови 

Опис предмета , назив и 

ознака из ОРН: 

Непредвиђени радови на изградњи спортских терена  

ОШ  ‘‘Никола Тесла’’ Футошки Пут 25а,Нови Сад. 

Грађевински радови, 45000000. 

Број и датум закључења 

првобитно закљученог 

уговора: 

Након спроведеног отвореног поступка односно Уговор о 

јавној набавци радова – изградња спортских терена ЈН ОП 

07/2017, закљученог дана 11.12.2017.год.  деловодни број  

1680 

Основ за примену 

преговарачког поступка: 

Члан 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама 

(„Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Мишљење 

Управе за јавне набавке, бр. бр.404-02-1904/18 од 10.05.2018. 

године.. 

Подаци   који оправдавају 

примену преговарачког 

поступка 

           Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 
радова – изградња спортских терена ЈН ОП 7/2017,  Уговор о 
јавној набавци радова – изградња спортских терена ЈН ОП 
07/2017, закључен је дана 11.12.2017. са групом понуђача  доо 
“Пут инвест „ Сремска Каменица, Фрушкогорски пут бб, мат.бр. 
08677212 пиб: 100398303 и „Пејко“ доо Београд, Бранка 
Крсмановића 6 Београд, мат.бр.17249738 пиб: 100004010 и 
доо “Пут инвест  пзп„ Бачки Петровац, Индустријска зона бб  
матични број 20755920  пиб: 107209500 који су се на основу 
Споразума број497/1од 28.09.2017. године међусобно и према 
Инвеститору обавезали не извршење предметне јавне 
набавке, односно Уговора. 
           Приступањем извођењу радова уочени су 
непредвиђени радови, који нису обухваћени предмером и 
предрачуном датим у тендерској документацији, односно 
пројектно техничком документацијом. Уочении непредвиђени 
радови су неопходни за даље  извршење уговорених радова, 

http://www.osnikolateslans.edu.rs/


а такође су неопходни за функционисање и безбедност 
објекта, а према                     
Извештају стручног надзора „МОД архитект“ доо студио за 
пројектовање, на реализацији уговора о о јавној набавци 
радова – изградња спортских терена ЈН ОП 07/2017, број1-
2018-95/2016 од 26.04.2018. године. 
           Обзиром да се предметни додатни радови не могу 
раздвојити, у техничком и економском погледу од првобитног 
Уговора о јавној набавци, а да се тиме не проузрокују 
несразмерно велике техничке тешкоће и велики трошкови за 
Наручиоца Управа за јавне набавке јe дала позитивно 
Мишљење о основаности примене преговарачког поступка без 
објављивања позива за подношење позива бр.404-02-1904/18 
од 10.05.2018. године, да је у овом случају основана примена 
преговарачког поступка без објављивања позива за 
подношење понуда прописаног чланом 36. став 1. тачка 5) 
ЗЈН. 

Назив и адреса лица 

којима ће наручилац 

послати позив за 

подношење понуда: 

група понуђача: доо “ Пут инвест  „ Сремска Каменица , 

Фрушкогорски пут бб, мат.бр. 08677212 пиб: 100398303 и Пејко 

доо Београд, Бранка Крсмановића 6 Београд  , 

мат.бр.17249738 пиб: 100004010  и Доо“ Пут инвест  пзп „ 

Бачки Петровац , Индустријска зона бб  матични број 

20755920  пиб: 107209500. 

Остале информације: / 

   


