
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

(преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда) 

 

 

1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца 
Завод за заштиту споменика културе града Београда, Београд Калемегдан Горњи град 14, 

www.belgradeheritage.com 

 

2. Врста наручиоца 
Установа културе, индиректни корисник буџетских средстава 

 

3.  За услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

Извођење додатних – непредвиђених услуга текућег одржавања Документационог центра 

Завода за заштиту спомeника културе града Београда, услуге одржавања и поправки   – 

50000000  

 

4. Број и датум закључења првобитно закљученог уговора  

Р3984/17 од 11.10.2017. односно 2324 од 12.10.2017. године 

 

5. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену 
У складу са чл. 36 Став 1. тачка 5 (1) 

Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда: 

додатнe услуге нису били укључене у првобитни пројекат и у првобитни уговор о јавној 

набавци, а због непредвидљивих околности постале су неопходне за извршење уговора о јавној 

набавци, уговор би се закључио са првобитним добављачем, укупна вредност свих додатних 

услуга (непредвиђене услуге) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог 

уговора у отвореном поступку и од закључења првобитног уговора није протекло више од две 

године. 

Додатне услуге се не могу раздвојити, у техничком и економском погледу од првобитног 

уговора о јавној набавци, а да се притом не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће и 

несразмерно велике трошкове за наручиоца – Завод за заштиту споменика културе града 

Београда и неопходни су за извршење првобитног уговора о јавној набавци. 

 

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

Привредно друштво за изградњу, обнављање и реконструкцију грађевинских објеката „КОТО“ 

д.о.о. Београд, Улица војводе Степе 466 

 

Наручилац је 04.12.2017. године упутио Управи за јавне набавке Захтев за мишљење о 

основаности примене преговарачког поступка о покретању преговарачког поступка без 

објављивања позива за подношење понуда у складу са чл. 36 став 1. тачка 5 (1) Закона о јавним 

набавкама, наш број Р5319/17. 

Управа за јавне набавке је дописом бр. 404-02-4316/17 од 12.12.2017. године дала је позитивно 

мишљење на Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка наш број 

Р5319/17 од 15.12.2017. године. 

 

http://www.belgradeheritage.com/

