
  

 
 

Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs 

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама                                        
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

објављује се: 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 
 
Назив наручиоца: Јавно предузеће «Путеви Србије» 
 
Адреса наручиоца: Београд, Булевар краља Александра 282 
 
Интернет страница наручиоца: www.putevi-srbije.rs 
 
Врста наручиоца: јавно предузеће 
 
Предмет јавне набавке: радови – Додатни радови на периодичном одржавању 
објеката на државном путу IБ реда бр. 22, мост преко Јабланичког потока у 
Батњаку, деоница: Рашка – Нови Пазар km 461+944 (45221119 – Грађевински 
радови на обнови мостова) 
 
Број и датум закључења првобитног уговора: Број 454-417 од 17.05.2016. године 
уговор о извођењу радова – Периодичном одржавању објеката на државном путу IБ 
реда бр. 22, мост преко Јабланичког потока у Батњаку, деоница: Рашка – Нови 
Пазар km 461+944 
 
Основ за примену преговарачког поступак:	 Основ за примену преговарачког 
поступка без објављивања позива за подношење понуда на основу члана 36. став 1. 
тачка 5) Закона о јавним набавкама је тај што се у току реализације уговора о 
извођењу радова – Периодично одржавање објеката на државном путу I-Б реда бр. 
22, мост преко Јабланичког потока у Батњаку, деоница: Рашка – Нови Пазар km 
461+944 (дел. бр. 454-417 од 17.05.2016. године) због непредвидивих околности, 
које су детаљније објашњене у извештају надзорног органа од 05.07.2017. године 
достављеног од стране Сектора за одржавање државних путева I и II реда дописом 
бр. 953-14168 дана 10.07.2017. године, указала потреба за извођењем додатних 
радова који нису били укључени у првобитни уговор о јавној набавци и у 
техничком смислу се не могу раздвојити од радова из првобитног уговора о јавној 
набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће. 
Предметни радови нису могли бити предвиђени пројектно – техничком 
документацијом и првобитним уговором, јер се ради о непредвиђеним – додатним 
радовима за које пројектант није могао знати приликом израде пројектно – 
техничке документације. На основу члана 36. став 4. Закона о јавним набавкама 
Управа за јавне набавке је дана 07. августа 2017. године, доставила мишљење бр. 
404-02-2544/17 о основаности примене преговарачког поступка.  
 



  

Назив и адреса лица којем ће бити послат позив за подношење понуде: 
Понуђач који ће бити позван да достави понуду је АД «НОВИ ПАЗАР – ПУТ» 
Нови Пазар, ул. Шабана Коче бр. 67 
 


