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Дел.бр. 100/375 

Датум: 17.11.2014. 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА 

JAВНОГ ПОЗИВА 

Интернет страница наручиоца: www.imd.org.rs 

Врста наручиоца: здравство 

Врста предмета: радови 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, обим, место: ЈН 24-П/2014 

 Набавка радова – Адаптација – реконструкција Одсека хематоонкологије I –  

Место извршења радова: Институт за здр.заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ –одсек 

хематоонкологије I-, у питању је адаптација и реконструкција у обиму датом у конкурсној 

документаицји 

Општи речник набавки: 45000000 – Грађевински радови- 

Основ за спровођење преговарачког поступка 

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за 

подношење понуда, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  

Основ за примену преговарачког поступка без објављивањем позива за подношење понуда: ако због 

изузетне хитности проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима, чије 

наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у 

роковима одрђеним за отворени или рестриктивни поступак. Околности које оправдавају хитност не 

могу бити у било којој вези са наручиоцем – Члан.36.став1.тачка 3.ЗЈН (Сл.гл.РС 124/2012) 

Разлог:  
Министарство здравља републике Србије је из Програма 1803 – „Унапређење квалитета и услова за 

лечење“ на Програмској активности – 01 – „Изградња и опремање здравствених установа у 

државној својини чији је оснивач Република“, за реконструкцију Одсека хематоонкологије I – 

Института, одобрило средства  у износу од 8.500.000,00 дин. са ПДВ-ом, односно 7.083.300,00 дин. 

без ПДВ-а. 

У Обавештењу Министарства здравља бр. 401-00-4026/2014-13, које је примљено код наручиоца 

дана 31.10.2014.г. наведено је да је наручилац дужан да спроведе јавну набавку и достави целокупну 

конкурсну документацију у поступку јавне набавке најкасније до 12.12.2014.године, ради преноса 

средстава. 

Како је у Обавештењу Министарства здравља наведен кратак рок у ком је наручилац дужан да 

спроведе јавну набавку и да целокупну документацију достави Министарству здравља са захтевом 

за пренос средстава,  није могуће спровести законом предвиђен/отворени поступак јавне набавке. Из 

тог разлога наручилац се определио за спровођење поступка по преговарачком поступку по 

хитности по чл.36, ст. 1, тачка 3.  

 

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

        

1. FINISH DEAL“ д.о.о. 

 Војислава Илића бр. 12, Београд 

             Емаил:Finishdeal@gmail.com  

 

 

2. „ЕНЕРГОПРОЈЕКТ – ИНДУСТРИЈА“д.о.о. 

Булевар Михајла Пупина 12 

Београд 

http://www.imd.org.rs/
mailto:Finishdeal@gmail.com
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office@ep-industry.com 

 

3. „STIM GRADNJA“ д.о.о. 

Устаничка 189, ТЦ Коњарник 

Београд 

office@stimgradnja.com 

 

4. „EUROCONSGROUP“ д.о.о. 

Стеријина 19 

Вршац 

info@eurocons.rs 

    

 

 

 

Остале информације: дипл.правник Маја Алексић, Софија Гомирац – службеник за јавне набавке 

тел.011/3108-250. 

mailto:office@ep-industry.com
mailto:office@stimgradnja.com
mailto:info@eurocons.rs

