
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка 
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:



Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

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

Остале информације:
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	Text7: Предузеће "Wiga Project group" doo из Београда, током 2010. године је израдило пројектну документацију кишне канализације у насељу Кленовник, али је након тога донет нови Закон о планирању и изградњи, односно дошло је до више измена и допуна истог Закона, а нарочито у погледу облика пројектних документација. Због наведене чињенице, потребно је да се направи пројектна документација која ће бити иновација пројекта из 2010. године.Такође, обзиром да предузеће "Wiga Project group" doo располаже свим хиодролошким и хидрауличким подлогама и прорачунима, осталим подлогама и претходном документацијом коју је потребно иновирати сматрамо да је из тог разлога најекономичније да услуге иновације постојећег пројекта буду извршене управо од стране добављача "Wiga Project group" doo, из Београда. Јавна набавка је 2010 год.  додељен предузећу " Wiga Project group " доо, из Београда на основу спроведене  јавне набавке мале вредности. Са добављачем је тада потписан Уговор који је у целости и завршен.
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	Text9: Одлука  о покретању 15-404-634/17 од 11.07.2017. године


