
На основу члана 55. став 1. тачка 7) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15),  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

Народног фронта број 53, Нови Сад 

објављује  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  

о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење 

понуда за набавку непредвиђених радова на санацији базена, купатила, помоћних 

просторија и друго у Спортско пословном центру „Војводина“, шифра: ПР-1/2020 

 

Назив наручиоца: Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог 

Сада 

Адреса наручиоца: Нови Сад, улица Народног фронта број 53 

Интернет страница наручиоца: www.novisad.rs   

Врста наручиоца: Орган локалне самоуправе 

Опис предмета набавке: непредвиђени радови на санацији базена, купатила, помоћних 

просторија и друго у Спортско пословном центру „Војводина“, у свема према 

спецификацији садржаној у конкурсној документацији. 

Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 45000000-7 Грађевински радови. 

Основни уговор о извођењу радова број XXV-404-4/20-6 је закључен дана 05.05.2020. 

године. 

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову 

примену: 

Преговарачки поступак из члана 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама  се 

примењује јер су предмет овог поступка непредвиђени бетонски, армирачки и браварски 

радови на санацији базена, купатила, помоћних просторија и друго у Спортско 

пословном центру „Војводина“, који нису уговорени ни пројектовани у првобитном 

пројекту, а чије је извођење неопходно за извођење радова који су предмет основног 

уговора. Потребни радови се нису могли сагледати пре обијања оштећених делова 

конструкције. По обијању исте, увидела су се оштећења која се нису могла предвидети 

раније. Накнадним статичким анализама се дошло до новог решења за оштећену 

конструкцију базена. Извођењем новопројектованих радова би се конструкција базена 

довела у функционално и трајно сигурно стање. Непредвиђени радови који су предмет 

преговарачког поступка су неопходни да би Извођач наставио извођење већ уговорених 

радова и без извођења непредвиђених радова није могуће завршити уговорене радове. 

Разлог зашто се радови набављају у преговарачком поступку са првобитним извођачем 

је тај што се непредвиђени радови не могу раздвојити, у техничком погледу, од 

првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике 

техничке тешкоће у извођењу радова, и што би, чак и уколико би непредвиђене радове 

наручилац набавио одвојено од извршења првобитног уговора, исти непредвиђени 

радови ипак били неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци. У 

мишљењу које је стручни надзор доставио Наручиоцу се наводи да стручни надзор 

потврђује да „планирани    неуговорени    радови  представљају   технолошки   неодвојиву   

http://www.novisad.rs/


целину   коју   није   могуће одвојити  од  уговорених  радова,  тако  да  постоји  реално  

оправдање да  се  извођење  неуговорених  радова  преговарачким  поступком повери  

извођачу  који  је  и  до  сада  обављао  послове  на  извођењу предметних радова. Тек  по  

завршетку  санирања    оштећених  стубова  и  зидова  базена (неуговорени радови) стиче 

се услов за завршетак свих осталих радова по  основном  уговору,  хидроизолација,  

керамика  и  пуњење  базена водом. Без завршетка комплетног посла - уговорених и 

неуговорених радова, базен се не може пустити у експлоатацију. Постоји     реално     

мишљење     стручног     надзора     да     извођење неуговорених   радова   треба   

преговарачким   поступком   поверити Извођачу који је и до сада обављао извођење 

предметних радова.“ 

 

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда: 

Из наведених разлога, позив за подношење понуде ће бити достављен само извођачу који 

изводи радове по основном уговору о јавној набавци, односно групи понуђача коју чине 

„MAX COR“ ДОО ПЕТРОВАРАДИН, „DEHIDRA 021“ ДОО ФУТОГ и „BULEVAR 

COMPANY“ ДОО НОВИ САД. 


