
 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 7) и 57. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), 
 

Наручилац: ..................................... Општина Црна Трава  
Адреса: …........................................Црна Трава, трг Милентија Поповића 61  
Интернет страница:......................... www.opstinacrnatrava.org.rs 

 
објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда 
 
Природа и обим радова и основна обележја радова: Предмет јавне набавке, 
број ЈН 05/2017-1, која се спроводи у преговарачком поступку без објављивања 
позива за подношење понуда, је извођење непредвиђених грађевинских на 
ојачању, појачаном одржавању општинског пута Дарковце – Тодорова вода, 
деоница до Ливађа. Ознака из општег речника набавке повезана са јавном 
набавком 45233141 – Радови на одржавању путева 
 
Број и датум првобитно закљученог уговора: Уговор о извођењу 
грађевинских радова на ојачању, појачаном одржавању општинског пута 
Дарковце – Тодорова вода, деоница до Ливађа, заводни број 404-45/2017-03/5 од 
20.07.2017. године. 
 
Основ за примену преговарачког поступка: Наручилац се одлучио да 
покрене преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда у 
складу са чланом 36. став 1. тачка 5. подтачка 1. Закона о јавним набавкама. 
Наиме, наручилац може спроводити преговарачи поступак без објављивања 
јавног позива 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 три 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 складу са чланом 36. став 2. Закона о јавним набавкама, наручилац је дужан 
да пре покретања преговарачког поступка из члана 36. става 1. тачка од 1. до 6. 
захетва од Управе за јавне набавке мишљење о основаности примене 
преговарачког поступка. 
Наручилац се је обратио Управи за јавне набавке са захтевом за давање 
мишљења у складу са чланом 36. став 2. Закона о јавним набавкама, захтев број 
404-45/2017-03/7 од 01.09.2017. године. Управа за јавне набавке је дала 



 

 

позитивно мишљење за спровођење преговарачког поступка без објављивања 
позива за подношење понуда, мишљење број 404-02-3132/17 од 11.09.2017. 
године. 
 
Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив за подношење 
понуда:  
Наручилац ће послати позив за подношење понуда следећим лицима:  
 

1. Групи понуђача Trace PZP Vranje“ д.о.о. Врање, Боре Станковића бр. 19, 
МБ 07207824 ПИБ 100406124 – овлашћени члан групе понуђача и ПД 
„Елба“ д.о.о. Врање, Омладинских бригада бб, МБ 17469240, ПИБ 
102623759 – члан групе понуђача. 
Наведена група понуђача ће бити позвана да достави своју понуду из 
разлога што је са њима закључен првобитни уговор о извођењу радова 
број 404-45/2017-03/5 од 20.07.2017. године.  


