
 

 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, БЕ3 

ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

 

Наручилац: Позориште лутака Ниш матични број: 07227191, ПИБ: 101858075 

 

Адреса: 18000 Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бр. 7 

 

Интернет страница Позоришта лутака: 

 

http://www.nispuppets.org.rs/sr/javne-nabavke 

 

Интернет страница Града Ниша: 
http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/  

 

Врста наручиоца: Установа кулутре 

 

Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак јавне набавке без објављивања позива за 

подношење понуда 

Врста предмета: радови 

Опис предмета јавне набавке: непредвиђени радови на санацији мокрих чворова у приземљу зграде 

Позоришта лутака Ниш, јавна набака брoj 404-3/5Р/2019-28, назив и ознака из општег речника 

набавке:  45453000-7 – ремонтни и санациони радови. 

 

Број и датум закључења првобитног уговора: Уговор о извођењу радова на санацији мокрих 

чворова у приземљу зграде Позоришта лутака Ниш, закљученог дана 30.04.2019.године, са извођачем 

„GIS Ecomade“ доо Ниш, под бројем 556/19-01 од 30.04.2019.године код Позоришта лутака Ниш као 

Наручиоца, на износ од 714.350,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност, а 857.220,00 

динара са урачунатим порезом на додату вредност, а који је додељен у поступку јавне набавке мале 

вредности, бр.404-1/22Р/2018-31. 

 

Основ за примену преговарачког поступка: Члан 36. став 1. тачка 5) алинеја (2) Закона о јавним 

набавкама - набавка додатних радова на санацији мокрих чворова у приземљу зграде Позоришта 

лутака Ниш, који нису били сагледани пројектном документацијом, нити су били предмет 

првобитног уговора о извођењу радова, који су неопходни за завршетак санације, а односе се на 

грађевинско-занатске радове и радове на водоводу и канализацији. 

 

Лице коме ће се упутити позив за учешће у предметном поступку јавне набавке: За учешће у 

предметном поступку јавне набавке упутити позив понуђачу „GIS Ecomade“ доо, са пословним 

седиштем у Нишу, Обилићев венац бр.86, матични број: 20971622, ПИБ: 108300200, као извођачу из 

Уговора о извођењу радова на санацији мокрих чворова у приземљу зграде Позоришта лутака Ниш, 

закљученог дана 30.04.2019.године, под бројем 556/19-01 од 30.04.2019.године код Позоришта 

лутака Ниш као Наручиоца, на износ од 714.350,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност, 

а 857.220,00 динара са урачунатим порезом на додату вредност, а који је додељен у поступку јавне 

набавке мале вредности, бр.404-1/22Р/2018-31. 
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