
 

 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, БЕ3 

ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

 

Назив наручиоца: Град Ниш - Градска управа града Ниша  

Адреса наручиоца:  ул. Николе Пашића бр. 24, 18000 Ниш 

Интернет страница наручиоца: www.ni.rs  

Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе 

 

Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак јавне набавке без објављивања позива за 

подношење понуда 

Врста предмета: радови 

Опис предмета јавне набавке: додатни радови на изградњи обданишта у Брзом Броду, ознака из 

општег речника набавки: 45210000-2 - радови на високоградњи 

 

Број и датум закључења првобитног уговора: Уговор о извођењу радова на изградњи обданишта у 

Брзом Броду, закључен дана 13.09.2018.године, под бројем 3433/2018-01 од 06.06.2018.године код 

Града Ниша као Наручиоца, и под бројем 438/18 од 13.09.2018.године код „Грамонт инжењеринг“ 

доо Ниш као Извођача радова, на износ од 14.564.327,00 динара без урачунатог пореза на додату 

вредност, а 17.477.192,40 динара са урачунатим порезом на додату вредност, а који је додељен у 

отвореном поступку јавне набавке бр.404-2/20Р/2018-31. 

 

Основ за примену преговарачког поступка: Члан 36. став 1. тачка 5) алинеја (2) Закона о јавним 

набавкама - набавка додатних радова на изградњи обданишта у Брзом Броду, који нису били 

сагледани пројектном документацијом, нити су били предмет првобитног уговора о изградњи, који 

су неопходни за завршетак изградње обданишта, а односе се на грађевинске радове на крову објекта. 

 

Лице коме ће се упутити позив за учешће у предметном поступку јавне набавке: За учешће у 

предметном поступку јавне набавке упутити позив понуђачу „Грамонт инжењеринг“ доо, са 

пословним седиштем у Нишу, Улица војводе Мишића бр.7, матични број: 07685157, ПИБ: 

101859094, као извођачу из Уговора о извођењу радова на изградњи обданишта у Брзом Броду, 

закљученог дана 13.09.2018.године, под бројем 3433/2018-01 од 06.06.2018.године код Града Ниша 

као Наручиоца, и под бројем 438/18 од 13.09.2018.године код „Грамонт инжењеринг“ доо Ниш као 

Извођача радова, на износ од 14.564.327,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност, а 

17.477.192,40 динара са урачунатим порезом на додату вредност, а који је додељен у отвореном 

поступку јавне набавке бр.404-2/20Р/2018-31. 
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