
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Управа за аграрна плаћања 

               Број:  404-02-29/2017-07 

               Датум: 10.5.2017. године 

Београд 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

 

ЈН ПП 1/2017, преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 

понуда из чл.36. ст.1 тач.3. Закона о јавним набавкама 

 

Назив наручиоца: Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за 

аграрна плаћања. 

Адреса наручиоца: Булевар краља Александра 84, Београд. 

Интернет страница наручиоца: www.uap.gov.rs 

Врста наручиоца: органи државне управе. 

Врста предмета: радови. 

Предмет набавке, назив и ознака из Општег речника набавки:  радови - адаптација 

објекта Србијашуме у Београду, Булевар Михајла Пупина 113, шифра из Општег речника 

јавних набавки 45210000 (радови на високоградњи). 

Основ за примену преговарачког поступка: наручилац није био у могућности да 

раније планира и покрене поступак јавне набавке радова на адаптацији додељеног 

пословног простора у објекту Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“, из 

разлога што му је наведен простор додељен на употребу тек 29.12.2016. године, након чега 

се приступило изради пројекта за извођење предметних радова, а средства за финансирање 

јавне набавке предметних радова ће тек бити обезбеђена из текуће буџетске резерве. 

Наведене околности за наручиоца имају карактер непредвиђених околности, које су 

наступиле независно од његове воље. Осим тога, имајући у виду да је адаптација 

предметног простора предуслов за акредитацију Управе за аграрна плаћања као носиоца 

улоге ИПАРД агенције, да од стицања акредитације зависи расписивање конкурса за 

доделу средстава из ИПАРД програма и да је могућност њиховог коришћења ограничена 

до краја 2018. године, из наведеног се може закључити да наручилац није у могућности да 

за јавну набавку предметних радова поступи у роковима одређеним за отворени или 

рестриктивни поступак. Наиме, из образложења захтева за мишљење произлази да је 

процедура у вези са спровођењем конкурса за доделу средстава из ИПАРД програма 

сложена и траје око шест месеци. Имајући у виду овај временски период и околност да ће 

се већина одобрених пројеката односити на изградњу објеката чији рокови изградње 

износе око шест до дванаест месеци, као и да изградња мора бити завршена до краја 2018. 

године, јер ће у супротном корисници средстава бити у обавези да иста врате, из 

наведеног се може закључити да наручилац није у могућности да за предметну набавку 

поступи у роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак. 

http://www.uap.gov.rs/


Број мишљења за основаност примене преговарачког поступка без објављивања 

позива за подношење понуда из чл.36. ст.1. тач. 3. Закона о јавним набавкама: 404-02-

1130/17 од 30.3.2017. године. 

Назив и адреса потенцијалних понуђача, којима се шаље позив за подношење 

понуда:  

INVESTMENT PROJECT GROUP d.o.o, Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр.66, 

локал 31; 

MILLENIUM TEAM d.o.o., Београд, Сава Центар Д-30, Милентија Поповића 9; 

„VLADO BAUMASCHINEN“ DOO, Дирекција: Сремских партизана 62, Сурчин.   
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