
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: 

  

 Извођење радова на одржавању јавног парка у Нишкој Бањи.  
 
 Назив и ознака из општег речника набавке:  
 45233141-9-Радови на одржавању путева 
 45233142-6-Радови на поправљању путева и 
 45233229-0-Радови на одржавању ивичњака. 

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

 

 

Радови 

Град Ниш – Канцеларија за локални економски раувој и 

пројекте 

Град Ниш ул. Николе Пашића 24,  18105 Ниш                                                                         

Канцеларија за локални економски развој и пројекте ул. 

Генерала Милојка  Лешјанина 39, 18105 Ниш 

www.ni.rs  

Органи државне управе 

 

http://www.ni.rs/


Партерно урећење трга није завршено у потпуности. Полагање плоча није завршено у неким 
деловима што представља ризик од повређивања људи. Посебно угрожени су слабо покретни 
пацијенти и пацијенти на рехабилитацији. Плоче имају разлику у нивелацији, што такође отежава 
кретање. 
У току извођења радова увођењем тешке механизације  дошло је до ломљења бетонске поклопне 
плоче и отварања топлификационог канала који нису евидентирани у катастру подземних водова, 
те да није постојало сазнање о постојању истих. Отвор значајних димензија налази се испред самог 
улаза у рехабилитациони центар Зеленгора. Овим је онемогућен прилаз болесницима и возилима 
санитета.  
Због свега наведеног добили смо Решење Секкретаријата за инспекцијске послове бр. 354/1-
2/2020-115 од 13.01.2020.године по коме морамо да поступимо у што краћем року.  
 

У складу са чланом 36. ст. 3. ЗЈН, наручилац се пре покретања преговарачког поступка из става 1. 
тач. 3), обратио захтевом Управи за јавне набавке затраживши мишљење о основаности примене 
преговарачког поступка. 
У складу са чланом 36. ст. 7. ЗЈН испитивање постојања основа за спровођење преговарачког 
поступка у случају преговарачког поступка из става 1. тачка 3) овог члана не задржава даље 
активности наручиоца и ако мишљење није достављено, односно објављено у року из става 4. овог 
члана. 

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: 

 

- „Tранскоп експорт-импорт“ д.о.о. из Параћина,  Шумадијска 138, 35250 Параћин 
- „Хидропут југ“ д.о.о. из Ниша, ул. Салвадора Далија 48, 18000 Ниш 
- „Грамонт инжењеринг“ д.о.о. из Ниша, ул. Војводе Мишића 7, 18000 Ниш 
- „Мозаици Николић“ д.о.о. из Лознице с. Доњи Добрић  и 
- Радња „Мијић Божидар“ из Пирота, ул. Градашнички пут 40, Пирот  
- „Архибет“ д.о.о. из Ниша, у ул. Књажевачка бб, Доња Врежина, 
- „ЦД ХИС“ д.о.о. из Ниша, са седиштем у ул. Зеленгорска бр.15 и 
- ГР „Dig systems“ из Ниша. 

 


