
ДOO «Парк Палић» Палић 

Palicsi Park Kft. Palics 

DOO «Park Palić» Palić 

Број: 684/2019 

Дана: 04.06.2019 

П а л и ћ 

Кањишки пут 17а 

 

На основу члана 36. став 7. и 55. став 1. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Сл. 

Гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  

 

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ 

ТУРИСТИЧКИМ ПРОСТОРОМ „ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ 

Објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ  

о покретању преговарачког поступка без објављивања позива  

за подношење понуда: 

НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ПРОШИРЕЊУ 

ВОДЕНО ЗАБАВНОГ САДРЖАЈА НА ПРОСТОРУ МУШКОГ ШТРАНДА 

НА ПАЛИЋУ У 1. ФАЗИ 

(број ЈН/Р/7/2019) 

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Друштво са ограниченом 

одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић, 

Кањишки пут 17а, Палић, www.park-palic.rs. 

 

Врста наручиоца: остало. 

 

Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег 

речника набавке:  Предмет јавне набавке су непредвиђени радови на извођењу 

радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на 

Палићу у 1. фази. Назив и ознака из општег речника набавке: Грађевински радови - 

45000000. 

 

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора: Првобитни уговор је 

закључен дана 09.11.2018. године и заведен је код наручиоца под бр. 1835/2018. 

 

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову 

примену: У току извођења радова по првобитно закљученом Уговору број: 

1835/2018 од 09.11.2018. године утврђено је да је дошло до потребе за извођењем 

непредвиђених радова. Из тих разлога неопходно је спровести преговарачки 

поступак у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама. Управа 

за јавне набавке је дала позитивно мишљење о основаности примене преговарачког 

поступка број: 404-02-1897/19 од 03. маја 2019. године. 

 

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

ДОО „Gemmax Gradnja“ Нови Сад, Југ Богдана 39/37 (ноцилац посла групе 

понуђача коју чине ДОО „Gemmax Gradnja“ Нови Сад, Југ Богдана 39/37 и ДОО 

„Saniteko Group“ Подгорица, Војислављевићева 40, Црна Гора). 

http://www.park-palic.rs/

