
ДOO «Парк Палић» Палић 

Palicsi Park Kft. Palics 

DOO «Park Palić» Palić 

Број: 702/2019 

Дана: 06.06.2019. 

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: 

ИЗМЕНА ПРОЈЕКТНОТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРОШИРЕЊЕ 

САДРЖАЈА НА ТЕРМАЛНОМ БАЗЕНУ НА ПАЛИЋУ 

(број ЈН/У/10/2019) 

 

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. 

 

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:  

Предмет јавне набавке је измена пројектно‐техничке документације за проширење 

садржаја на Термалном базену на Палићу. Назив и ознака из општег речника 

набавке: Услуге техничког пројектовања 71320000. 

 

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову 

примену: ДОО „Парк Палић“ Палић је са ДОО “Артпројект“ Београд дана 

22.12.2017. године закључио Уговор о пружању услуге израде пројектно‐техничке 

документације за проширење садржаја на Термалном базену на Палићу 

ЈН/У/14/2017, заведен под бр. 1390/2017, по којем је ДОО “Артпројект“ Београд 

израдио и испоручио предметну документацију наручиоцу. На основу предметне 

документације ДОО „Парк Палић“ Палић је добило грађевинску дозволу за 

извођење радова на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу по којој 

су радови започети. Током извођења радова дошло је до потребе за изменом 

грађевинске дозволе, па самим тим и до потребе измене пројектно‐техничке 

документације за проширење садржаја на Термалном базену на Палићу. Чланом 8. 

ставом 1. Уговора о пружању услуге израде пројектно‐техничке документације за 

проширење садржаја на Термалном базену на Палићу ЈН/У/14/2017, од 22.12.2017. 

године, дел. бр. 1390/2017, је уговорено да извршиоцу, у овом случају ДОО 

“Артпројект“ Београд, припада ауторско право на целокупној пројектно-техничкој 

документацији, те из тих техничких разлога само они могу извршити предметну 

јавну набавку. Из наведених разлога неопходно је спровести преговарачки 

поступак у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама. Управа 

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


за јавне набавке је дала позитивно мишљење о основаности примене преговарачког 

поступка број: 404-02-2109/19 од 17. маја 2019. године. 

 

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

ДОО “Артпројект“ Београд, улица Војводе Богдана 21, ПИБ: 101718656, МБР: 

07454236. 

 


