
          

 

        

 

 

 

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије”, број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке број 404-100 од 16.10.2017. године, Општинa Maли Зворник дана 

16.10.2017. године објављује: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о покретању преговарачког поступка 

без објављивања позива за подношење понуда 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општина Мали Зворник, 

Краља Петра I бр.38, Мали Зворник , www.malizvornik.rs 
2. Врста наручиоца: локална самоуправа 

3.Врста предмета набавке: радови 

4.Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег 

речника набавке: Додатни радови – израда бетонског прелаза преко каналета у 

Доњој Трешњици 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

- 45000000 Грађевински радови 

5. Основ за примену преговарачког поступка: Чл.36. став 1. тачка 5. Закона о 

јавним набавкама (Сл. Гласник Р.Србије 124/12,14/2015,68/2015) с обзиром да је 

Грађевинско,транспортно и трговинско предузеће“BAČKA- KOP” ДОО Мали 

Зворник,Краља Петра I, бб  првобитни добављач  

 

 Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка: 

У току извођења радова  израда ригола  каменолом –Центар -  Доња 

Трешњица, појавила се потреба за извођењем додатних радова – израда бетонског 

прелаза  преко каналета  у Доњој Трешњици. Како власници-становници  поседа и 

њива  нису у могућности да прелазе у своје поседе и њиве, пре свега из разлога  

што су у већини случајева постојеће рампе  за улаз у двориште имале цеви мањег 

пречника, које су због запушености морале бити уклоњене. Пошто уговором није 

било предвиђено начин на који се прелази ригоал, првобитно је договорено  да се 

поставе тање цеви, међутим инвеститор није  могао да набави овакве цеви, те је 

одлучено да се каналета изведе целом дужином, и да се прелази за уллаз изведу 

преко каналета. Закључак је да су сви навдени радови потребни за реализацију 

основног уговора, јер практично и технолошки заокружује целину уговорених 

радова. 

Обзиром на напред наведено, Општина Мали Зворник, дана 

15.8.2017.године обратила се Управи за јавне набавке  захтевом за мишљење о 

основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда  по основу члана 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама 



.Након разматрања захтева и увида у приложену документацију Управа за јавне 

набавке дала је позитивно мишљење о испуњености услова за примену напред 

наведеног поступка набавке ,број 404-02-2901/17 од 27.9.2017.године, заведено код 

наручиоца под бројем 06-1511/2 од  5.10.2017.године. 

6.Позив за подношење понуда наручилац доставља  понуђачу : 

Грађевинско,транспортно и трговинско предузеће“BAČKA- KOP” ДОО Мали 

Зворник,Краља Петра I, бб   

Лице за контакт:Зоран Бркић,email:dragana.markovic@malizvornik.rs 

 

 

 

 

        


