
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО 

И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 

Д И Р Е К Ц И Ј А 

Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 7. и члана 36. став 7, Закона о jавним набавкама (''Службени гласник РС'' 

број 124/12, 14/15, 68/15), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање,  

објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА 
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Назив наручиоца: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурaње 

 
Адреса наручиоца: Др Александра Костића 9, Београд 

 

Интернет страница наручиоца:  www.pio.rs 
 

Врста наручиоца: Организација обавезног социјалног осигурања (остало) 
 

Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда члан 
35. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Врста предмета: услуга 
 

Опис предмета: Дирекција Фонда - услуга вршења стручног надзора и координатора за БЗР током извођења 
непредвиђених радова на адаптацији приземља, JН 39/2019 

 

Ознака из општег речника набавка: 71247000 – надзор грађевинских радова, 

                                                             71317200 – услуге у области здравства и безбедности 

 
Број и датум закључења првобитно закљученог уговора: 404.1-102/18 од 08.02.2018. године 

 

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену: Наручилац 

може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 

36. став 1. тачка 5. Закона у случају додатних услуга или радова који нису били укључени у првобитни 

пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвиђених околности постали неопходни 

за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључује 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, 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 том не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће 

или несразмерно велики трошкови за наручиоца, као и да су такве услуге или радови, које би наручилац могао 

набавити одвојено од извршења првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о јавној 

набавци. 

Управа за јавне набавке је дала позитивно мишљење за спровођење преговарачког поступка без објављивања 

позива за подношење понуда бр. 404-02-2845/19 од 24.06.2019. године 

 

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

1. Група понуђача: БЕО ПОТЕЗ ДОО БЕОГРАД, Јове Илића бр. 87, Београд, ИНЖЕЊЕРИНГ плус ПРОЈЕКТ доо, 
Милана Јовановића бр.7 и ШИПИНГ доо Београд, Драгана Ракића бр.20Е, Београд-Земун. 

 

У Београду, 28.06.2019. године 

http://www.pio.rs/

