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 74 000 Добој 
 
ПРЕДМЕТ: Позив на преговарачки поступак без објаве обавјештења за набавку 
додатних радова везаних за реконструкцију и измјену намјене пословног простора у 
установу за предшколско васпитање и образовање – вртић 
 
Поштовани, 
У складу са чланом 21. Везано за члан 24. став.1) тачка а) Закона о јавним набавкама 
БиХ („Службени гласник БиХ“ број 39/14) позивамо Вас да учествујете у 
преговарачком поступку без објаве обавјештења за  „Додатни радови на 
реконструкцији и измјени намјене пословног простора у установу за предшколско 
васпитање и образовање – вртић“. 
 
Чланом 24. став 1) тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ 
број 39/14) прописано је да се Уговор о јавној набавци радова у преговарачком 
поступку без објаве обавјештења може закључити за додатне радове који нису 
укључени у првобитно разматрани пројекат или у првобитно закључени уговор, али 
који, услед непредвиђених околности постану неопходни за извршење или извођење  у 
њима описаних радова, и када се такви додатни радови не могу, технички или 
економски , одвојити од основног уговора без већих непогодности за уговорни орган. 
Такав уговор се може закључити са добављачем којем је додијељен основни уговор, а 
укупна вриједност уговора додјељених за додатне радове не може прећи 20% од 
вриједности основног уговора. 
 
Наиме, основни  Уговор о набавци радова путем отвореног поступка: „Реконструкција 
и измјена намјене пословног простора у установу за предшколско васпитање и 
образовање – вртић“ број 02-014-6-126/20 од 24.12.2020.године закључен је по 
окончању предметног поступка јавне набавке  са понуђачем „Симпро Градња“ д.о.о. 
Добој у укупнпј вриједности 108.899,95 КМ без ПДВ-а. 
 
У току реализације предметног Уговора наступиле су околности које за последицу 
имају да се од извођача из основног Уговора, изврши набавка додатних радова 
неопходних како би се извршио основни уговор, a nа основу извјештаја Надзорног 
органа, Јесенка Стјепановића, именованог одлуком број 02-014-1-333/20 од 
24.12.2020.године. Уговорном органу је предочено да је у самом пошетку дошло до 
измјене техничко-пројектне документације као и предмјера радова, као и да су се 
појавили радови који нису предвиђени у првобитном предмјеру и Уговору основни  
Уговор о набавци радова путем отвореног поступка: „Реконструкција и измјена намјене 
пословног простора у установу за предшколско васпитање и образовање – вртић“ број 
02-014-6-126/20 од 24.12.2020.године . 



 
С обзиром на изложено позивамо Вас да доставите почетну понуду за јавну набавку 
„Додатни радови на реконструкцији и измјени намјене пословног простора у установу 
за предшколско васпитање и образовање – вртић“ путем преговарачког поступка без 
објаве обавјештења. 
 
По пријему почетне понуде  Комисија за јавне набавке која ће бити именована за 
предметни поступак јавне набавке радова ће прегледати почетну понуду, да би се 
утврдило да ли су услови за учешће задовољени и да ли је понуда прихватљива.  
 
Након закључених преговора, Комисија за јавну набавку упутиће позив понуђачу за 
достављање коначне понуде, коју ће Комисија за јавне набавке прегледати , да би се 
осигурало да је понуда задовољавајућа  и у складу са проведеним преговорима. Након 
оваога Општина Петрово ће у складу са препоруком Комисије за јавне набавке  
одлучити о додјељивању уговора о набавци додатних радова понуђачу уколико је исти 
поднио прихватљиву понуду. 
 
Да би био позван на учешће у преговарачком поступку , понућач мора задовољити 
минималне услове из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ (“Службени гласник 
БиХ“ број 39/14). 
 
Почетна понуда се доставља на следећу адресу: Општина Петрово, Озренских одреда 
25, 74 317 Петрово, најкасније до 23.06.2021.године до 12:00 часова. Понуда ће бити 
отворена истог дана у 12:30 часова. 
 
Критеријум за оцјену почетне понуде је најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде, а предмет набавке није подјељен у лотове. Детаљна спецификација неопходних 
радова дата је у техничкој спецификацији у прилогу. 
 
С Поштовањем. 

 
          Н А Ч Е Л Н И К   О П Ш Т И Н Е  

                                                                                                   
              _______________________________ 

 
                                                                                             Озрен Петковић , дипл.инж.пољ.    
  


