
Обавештење о покретању поступка  
(преговарачки поступак без објављивања позива  

за подношење понуда) 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 
 Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром 
 “Инфраструктура железнице Србије“ Београд, Немањина 6; 
  www.infrazs.rs 
 

2. Врста наручиоца: Акционарско друштво 
 

3. 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 
 

Додатни радови на рушењу објеката у станици Београд 
 

Назив и ознака  из општег речника - 45111000- Радови на рушењу, припреми 
и рашчишћавању градилишта 
 

4. Основ за примену преговарачког поступка и податке који оправдавају 
његову примену;  

 

Наручилац је спровео поступак јавне набавке радова на рушењу објеката у станици 
Београд, у отвореном поступку (ЈН број 23/2019). По спроведеном поступку јавне 
набавке закључен је Уговор са извођачем „Elita–coop doo Beograd–Zemun“ као 
носиоцем посла у заједничкој понуди са „КОТО“ доо, Београд и „Модулор“ доо, 
Београд. 
У току извођења радова на рушењу објеката у станици Београд појавила се потреба 

за извођење додатних радова који нису обухваћени првобитним уговором. Наиме, 

на терену је  затечен постојећи шут од магацина 1, магацина 2 и магацина 3, као и 

остаци објеката и темеља. У периоду расписивања јавне набавке није постојао шут, 

односно остаци објеката и темеља на локацији у станици Београд, јер је исти 

накнадно причињен од Извођача радова са „Београда на води“. Како је предметним 

пројектом предвиђено рашчишћавање комплетног терена, неопходно је уклонити 

наведени шут и остатке објеката и темеља затечених у кругу градилишта. 

Радови се не могу раздвојити у техничком погледу од првобитног уговора. 

Надстрешнице дужине од по 367 m нису предвиђене у оквиру радова који су били 

предмет Уговора о јавној набавци јер је планирано да Наручилац исте демонтира, 

сопственом радном снагом, због чега је позиција изузета из основног уговора. 

Како не би дошло до одлагања рокова при реализацији Пројекта „Београд на води“, 

и како не постоји могућност прескакања позиција, надстрешнице је неопходно 

срушити без одлагања. Наручилац тренутно нема расположиву радну снагу за 

извођење ових радова. 

http://www.infrazs/


Вредност додатних радова не прелазе износ од 15% вредности првобитно 
закљученог Уговора. 
 
Управа за јавне набавке је дала Мишљење број 404-02-4597/19 од 08.11.2019. 
године да је основана примена преговарачког поступка без објављивања позива за 
достављање понуда. 
На преговарање се позива добављач са којим је првобитно закључен Уговор у 
складу са чланом 36.став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама. 
 

5. Назив и адресу лица којима ће наручилац послати позив за подношење 
понуда:  
 

„Elita-coop doo Beograd-Zemun“, Угриновачки пут 27, Земун-Алтина. 
 


