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08/3 број: 404-1-64/17-6  
12.01.2018. године 
 

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 
14/15, 68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 
 
Републички фонд за здравствено осигурање, Јована Мариновића 2, Београд,  www.rfzo.rs  

 
2. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

 
3. Врста, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
 
Предмет јавне набавке: Радови на демонтажи постојећег и уградњи новог резервоара за лож 
уље за потребе Филијале Ужице, Испостава Пријепоље – непредвиђени радови. 
Место извођења радова: Седиште организационе јединице Наручиоца, Пријепоље, Валтерова 
45, К.П. 478 (479) К.О. Пријепоље. 
Ознака из опшег речника набавке: 45000000 – Грађевински радови. 
 
4. Број и датум закључења првобитно закљученог уговора: Уговор број 22-1/16, од 13.04.2016. 

 
5. Основ за примену преговарачког поступка: 

 
Наручилац је након спроведеног поступка јавне набавке радова на демонтажи постојећег и 
уградњи новог резервоара за лож уље за потребе Филијале Ужице, Испоставе Пријепоље, 
дана 13.04.2016. закључио уговор о јавној набавци радова са Предузећем WELDING - TEH 
d.o.o. Ужице, Таковска 42, Уговор број 22-1/16. 
 
У току извођења радова, на К.П. 478 К.О. Пријепоље, у ископу (јами) која је припремљена за 
постављање новог резервоара, појавила се подземна вода. 
 
Чланом 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) Закона о јавним набавкама прописано је да наручилац 
може спровести преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда 
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, да од 
закључења првобитног уговора није протекло више од три године (тачка 5) и да 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 (подтачка 1). 
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Наручилац је дана 29.11.2017, у складу са чланом 36. став 2. Закона о јавним набавкама, 
поднео Управи за јавне набавке Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког 
поступка из члана 36. став 1. тачка 5) подтачка (1). Захтев број 404-1-94/15-21. 

 
Дана 13.12.2017, Наручилац је добио позитивно мишљење Управе за јавне набавке, број 404-
02-4251/17, заведено под бројем 404-1-94/15-22. 
 
6. Назив и адреса лица ком ће Наручилац послати позив за подношење понуде: 
WELDING - TEH d.o.o. Ужице, Таковска 42. МБ 20612070, ПИБ 106484879, veldgas@ptt.rs, 

 

 
 
 
 
 
       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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