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Број: 15/3/ПП 1-2/16 

Дана: 22.01.2016.год. 

 

На основу члана 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним  набавкама ( „Сл. гласник РС“ бр 

124/12, 14/15 и 68/15), објављује се  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА  

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда  

Непредвиђени радови на обнови зграде Великобечкеречке штедионице  

Бр ПП/1/16 

1.Назив, адреса и интернет адреса  наручиоца: Завод за заштиту споменика 

културе Зрењанин, Трг др Зорана Ђинђића бе 1. www zrenjaninheritage.com 

2. Врста наручиоца. Установа културе 

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

радова, ознака из класификације делатности, ознака из општег речника 

набавки: непредвиђени радови на  обнови зграде Великобечкеречке 

штедионице, у Зрењанину, 45450000- остали завршни грађевиски радови. 

4. Број и датум закључења првобитно закљученог уговора: Код Наручиоца 

заведен под бројем 113-3/15 од 24.09.2015. године, код Извршиоца посла 

заведен под бројем  951/2015. од  25.09.2015. године.  

5. Основ за примену приговарачког поступка и подаци који оправдавају 

његову примену:На основу члана 36. став 1.  тачка 5. Закона о јавним 

набавкама 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 набавки, 

а који су због непредвиђених 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 ( 

непредвиђених радова) није већа од 15% од  укупне уговорене вредности 

првобитно закљученог увовора, да од  закључења првобитног уговора није  



  
 

  

 
 

протекло више од три године и да се такви додатни радови не могу раздвојити, у 

техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а 

да се про томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или 

несразмерно велики трошкови за наручиоца. По спроведеном отвореном 

поступку јавне набавке Завод за заштиту споменика културе Зрењанин 

закључило је уговор са групом понуђача: Носилац посла „Орнамент-

инвестинжењеринг“ д.о.о., Београд,  Ребеке Вест 102, матични број 07547579, 

ПИБ 100027506, „Елкомс“ д.о.о. из Београда, Јужни булевар 144/303а, матични 

број 17078682, ПИБ 1000133399 и „Nikovic company“ d.o.o. из Београда, Вељка 

Дугошевића 29Б, матични број 17195140, ПИБ 100287733, дана 25.09.2015. 

године. Предмет уговора су радови на обнови зграде Великобечкеречке 

штедионице  у Зрењанину, Трг др Зорана Ђинђића бр 1. Уговорена цена износи  

7.768.275,00 динара без ПДВ-а. Непредвиђени радови, који су овде наводе као 

непредвиђени јавили су се на позицијама браварских, тесарских, зидарско 

фасадерских, лимарских, молерско фарбарских и других разних радова. 

Обзиром да се ради о згради старој преко сто година,  на којој се дуго нису 

изводили радови, могло се очекивати да ће се појавити непредвиђени радови, 

али се није могло предвидети  који ће то бити. Након добијања обавештења од 

стране извођача, који је оверио конзерваторски и грађевински назор, упућен је 

захтев Управи за јавне набавке за мишљење о основаности  примене 

преговарачког поступка без објављивања позива за подношељње пнуда, на који 

је Управа за јавне набвке  дала позитивно мишљење. Непредвиђени радови су 

такве природе да се не могу у техничком смислу одвојити од првобитног 

уговора, а да се при том не проузрокује несразмерно велика техничка тешкоћа и 

несразмерно велики трошак за наручиоца.  

6. Назив и адреса лица којем ће наручилац послати позив за подношење 

понуда: група понуђача Носилац посла „Орнамент-инвестинжењеринг“ д.о.о., 

Београд,  Ребеке Вест 102 матични број 07547579, ПИБ 100027506, „Елкомс“ 

д.о.о. из Београда, Јужни булевар 144/303а, матични број 17078682, ПИБ 

1000133399 и „Nikovic company“ d.o.o. из Београда, Вељка Дугошевића 29Б, 

матични број 17195140, ПИБ 100287733. 

 

  Комисија  

  Гордана Стоин 

 

Доставити: 

архиви 


