
ЈП Дирекција за планирање и изградњу 
“Краљево” 

   На основу члана 55.  став  1. тачка 7. Закона о јавним набавкама ( “Службени 
гласник РС”, број 124/12,14/2015 и 68/2015)     

                     

                            ЈП  Дирекција за планирање и  изградњу “Краљево” 
                                                            Краљево
                                              Ул. Хајдук  Вељкова бр. 61

Објављује:

                                                         ОБАВЕШТЕЊЕ 
                           о покретању преговарачког поступка без објављивања                              

позива јавне набавке
                                                                 (ЈН бр. 1.3.39/2015)

Назив наручиоца: Јавно предузеће Дирекција за планирање и изградњу “Краљево”

Адреса наручиоца: Хајдук Вељкова бр. 61, Краљево 

Интернет страница наручиоца: www.direkcijakv.net

Врста наручиоца: Јавно предузеће – локална самоуправа

Опис предмета набавке: Извођење додатних (непредвиђених) радова на опремању 
локације мањих монтажних објеката привременог карактера – контејнери, за смештај 
социјално угрожених лица у “Шаторском насељу”.

За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења
радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег
речника  набавке: У  току  реализације  уговора  о  извођењу  радова  на  опремању
локације мањих монтажних објеката привременог карактера – контејнера за смештај
социјално угрожених лица насељених у “Шаторском насељу,  било је  предвиђено да
извођач  радова  постави  контејнере,  који  су  поклоњени  као  донација  хуманитарних
организација. Међутим, у тренутку закључења наведеног уговора контејнери још нису
били испоручени и није се знало ништа о садржају и изгледу истих. Уговором је било
предвиђено  да  један  од  контејнера  буде  контејнер  –  санитарни  чвор,  али  када  су
контејнери допремљени, испоставило се да контејнер који је предвиђен за санитарни
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чвор  није  онакав  какав  је  морао  да  буде.  Из  тог  разлога  неопходно  је,  у  оквиру
наведеног посла, извршити одређени број непредвиђених радова на подели простора,
изолације и опремању. Такође, приликом транспорта је дошло до оштећења опшивке
крова и врата контејнера што је неопходно санирати како би ибили у функцији. 

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког 
поступка из чл. 36. став 1. тачка 5. ЗЈН : Број 6894  од 30.12.2015. године.

Основ  за  примену  пеговарачког  поступка  и  податке  који  оправдају  његову
примену - чл. 36. став 1. тачка 5. због непредвидљивих околности неопходно је  ради
извршења  уговора  о  јавној  набавци  извести   непредвиђене  радове  који  нису  били
укључени у првобитан уговор о ЈН.

Назив и адресу лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
ГЗР “СТАНДАРД” д.о.о,ул. Браће Јевремовића бр.56, 36000 Краљево

                                                                                                  ДИРЕКТОР 

                                                                                      _____________________
                                                                                Марица Мијајловић, дипл.инж.арх. 


