
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:

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

Дирекција за планирање и изградњу“Кладово“ Кладово

улица 22.септембар,бр.18,19320 Кладово

http://www.kladovo.org.rs/

Јавна предузећа-локална самоуправа

Радови

Додатни радови за Реконструкцију паркинг простора и тротоара у улици Стефанија 
Михајловић у Кладову. 
45223300 –Радови на изградњи паркиралишта.

15.05.2014. број 230-6/14



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:

Члан 36. став 1. тачка 5. Закона - у случају додатних услуга или радова који нису били укључени у 
првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих 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 (непредвиђени радови) 
није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора у отвореном или рестриктивном 
поступку, да од закључења првобитног уговора није протекло више од две године и да: 
(1) се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу, од 
првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке 
тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца 
У току обављања земљаних радова, тј ископа за паркинг простор и тротоар у ул. Стефаније Михајловић,а 
све на основу позиција 1.,3. и 5,  Уговора, Извођач је наишао на топловодни канал, ширине 0,80м у 
дужини  од 160м, колико износи дужина предметне локације. Ископом су констатоване и две 
топловодне шахте за прикључак нових корисника на топловодну мрежу. У условима ЈП „Јединство“ 
Кладово назначена је позиција постојеће топловодне инфраструктуре и димензије канала  али податке о 
стању (бонитету) у којем се топловодни канал и шахте налазе нисмо могли да добијемо.  Пажљивим 
ископом, уз присуство Надзорног органа и надлежних из ЈП „Јединство“ Кладово установљено је 
следеће: 
•  Конструкција постојећих шахти је дотрајала (зидови и бетонска плоча) и не може да издржи 
оптерећења од возила (по пројекту је планиран паркиг простор на том делу предметне локације). 
 
  
Ради безбедности будућих корисника паркинг простора (људи и возила) и завршетка уговорених радова 
у планираном року  неопходно је урадити реконструкцију топловодних шахти 

2. „ЗЕТА“ д,о,о, са седиште  Лучани ,адреса Дљин бб

           Radmila Nanic
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