
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:  

45331200 - Радови на инсталацији вентилације и климатизације. 

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

 

Уговор бр. 4277/2019-01 od 28.10.2019. године. 

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/


Приликом извођења радова Наручилац је добио обавештење - захтев од Извођача радова „Левел 
одржавање“ д.о.о. из Ниша, о потреби односно неопходности  извођења непредвиђених радова 
као и мишљење од стране надзорног органа о потреби, оправданости и неопходности извођења 
непредвиђених радова. На захтев  извођача радова за извођењем непредвиђених радова своју 
сагласност је дао и пројектант  указјући на то да су поменути непредвиђени радови технички 
нераздвојиви од уговорених радова и неопходни за завршетак уговорених радова.  
Питање уговарања непредвиђених радова  регулисано је  члановима 8. и 20. основног уговора 
заведеног код Наручиоца под бројем 4277/2019-01 од 28.10.2019. године и заведеног код 
Извођача радова под бројем 49/19 од 29.10.2019. године. 

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.  И добио позитивно мишљење Управе за јавне набавке број 404-02-642/20 
од 04.03.2020. године.  

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: 

 

- „Левел одржавање“ д.о.о. из Ниша,  са седиштем на бул. 12. фебруар број 121, 
ПИБ:109060484, MБР:21120359. 
 


