
На основу члана 55. став 1. тачка 7. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 
брoj 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД 

Београд, Македонска 42 
објављује 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е 
о  покретању преговарачког  поступка без објављивања позива за подношење понуда 

 
1. Градска општина Стари град,  Београд,  улица Македонска број 42;   интернет 

страница: www.starigrad.org.rs.      

2. Врста наручиоца:Орган локалне управе  

3. Ознака предмета из општег речника је 45000000 грађевински радови, извођење 

радова на замени кровног покривача и дрвених елемената крова оштећених у пожару 

у улици Гундулићев венац број 8 у Београду. 

4. Основ за примену преговарачког поступка: Примењујући одредбе члана 29. у вези 

са чланом 6. Закона о одржавању стамбених зграда, Градска општина Стари град је 

предузела хитне мере за санацију крова на згради у улици Гундулићев венац бр.  8,  

који је оштећен у пожару који се догодио 25.04.2016. године, да би спречила 

угрожавање безбедности људи и имовине. Од стране Министарства унутрашњих 

послова, Дирекције полиције, Полицијске управе за град Београд, Управе 

криминалистичке полиције, Одељења за увиђајно–оперативне послове извршен је 

увиђај дана 25.04.2016. године. Од стране надлежног одељења за грађевинску 

инспекцију општине сачињен је Записник бр.356-257/16 од 16.05.2016.године и 

донето Решење бр.356-257/16 од 17.05.2016. године, којим је станарима зграде 

наложено хитно предузимање нужних мера на отклањању опасности од урушавања 

нагореле кровне конструкције и рушења зидова. Будући да станари нису тренутно у 

могућности да својим средствима финансирају извођење радова, било је нужно да 

општина, у складу са важећим прописима, предузме потребне мере заштите и 

санације оштећења на згради. У том циљу општина се обратила Управи за јавне 

набавке, својим захтевом бр.820 од 17.05.2016.године, тражећи сагласност за 

спровођење преговарачког поступка без јавног оглашавања за извођење потребних 

радова, а у складу са чланом 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Управа 

за јавне набавке дала је сагласност за спровођење преговарачког поступка својом 

Одлуком број 404-02-1641/16 од 24.05.2016. године 

        5. "Нови град инжењеринг" д.о.о из Београда, улица Јасмина број 38, "Изолинвест" 

       д.о.о из Београда, улица Волгина број 73, "Бимбо" д.о.о, улица Београдска  број 229, 

      "Станојевић градња" из Витојеваца, улица  Партизански пут бб 

 


	О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

