
   ОШ „Вук Караџић“ 

 Бачка Паланка 

 Доситејева 3 

 Датум:  16.10.2017. 

 Бр:    276/17 

         На основу чл. 108. став 1.  Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“  бр. 

124/12, 4/15, 68/15) доноси се 

                                                                  О Д Л У К A  

               о додели уговора у преговарачком поступку  без објављивања позива за подношење  

                                               понуда за јавну набавку радова 

                                        – санација дела крова школске зграде 

                                                          редни бр. 9/2017 

      У поступку јавне набавкe радова – санација дела крова школске зграде уговор се додељује 

понуђачу „Atlasstroy“ d.o.o из Београда.   

 

                                                                Образложење 

 

     Наручилац је у складу са чл. 36.став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама и Мишљења 

Управе за јавне набавке бр. 404-02-3095/17 дана 02.10.2017. год. донео Одлуку о покретању 

преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку радова 

– санација дела крова школске зграде.  

    Обавештење о покретању преговарачког поступка без објаваљивања позива за подношење 

понуда и Конкурсна документација су дана  03.10.2017.   објављени на Порталу јавних набавки 

и на интернет адреси наручиоца.  

    Подаци о јавној набавци: 

    Предмет јавне набавке- санација дела крова школске зграде 

    Редни бр. набавке – 9/2017 

    Вредност јавне набавке:  79.238,00 дин. ( са пдв-ом) 



    Поступак отварања понуде и преговарања спроведен је дана 11.10.2017. са почетком у 13.00 

часова. 

      Записником је констатовано да је благовремено, до 11.10.2017. пристигла понуда понуђача 

„Atlasstroy“ d.o.o   из Београда. 

       Предмет преговарања је извођење додатних радова на санацији дела равног крова 

школске зграде. 

         После стручне оцене понуде  и преговарачког поступка, предлаже се наручиоцу да 

уговор о јавној набавци – набавка радова – санација дела крова школске зграде додели 

понуђачу  - 

     Atlasstroy“ d.o.o   из Београда са понудом заведеном под бр.  271/17 

      Матични број:   21272493 

      ПИБ:  109945960 

      Рок важења понуде - 30 дана 

      Изабрани понуђачи набавку извршава самостално. 

       Основ за примену преговарачког поступка је чл. 36.став 1. тачка 5. Закона о јавним 

набавкама. 

      Околности које оправдавају примену преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда: 

    У складу са чл. 36.став 1.тачка 5. Закона о јавним набавкама предвиђено је да 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 

првобитни уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали 

неопоходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључи са 

првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних услуга или радова није већа од 

15% од укупне вредности провобитно закљученог уговора, да од закључења првобитног 

уговора није претекло више од две године и да: 

1) се такве додатне улсуге или радови не могу раздвојити у техничком или економском 

погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се тиме не проузрокују 

несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за 

наручиоца или 

2) су такве услуге или радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења 

првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци. 



     Разлози за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 

на основу чл. 36.став 1. тачка 5. су да је увидом у постојеће стање установљено од стране 

извођача и стручног органа да један део равног крова који није био предвиђен претходним 

уговором има везу са делом који се реконструише, а како је у лошем стању било би важно да 

се реконструише и тај део крова.  

       Због свега наведеног, а на основу позитивног мишљења Управе за јавне набавке бр. 404-

02-3095/17 донета је одлука о покретању поступка за набавку радова у преговарачком 

поступку без објављивања позива за подношење понуда. 

       Одговорно лице наручиоца  је на основу законског овлашћења донео одлуку о додели 

уговора како је наведено у диспозитиву одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

      Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 

дана од дана објаве одлуке о додели уговора  на порталу јавних набавки, а копија захтева 

исотовремено се доставља Републичког комисији за заштиту права у поступцима јавних 

набавки. 

 

                                                                                              Одговорно лице наручиоца 

                                                                                                   Сања Ралић директор 

                                                               

                                                                                                                                                              


