
          

 

        

 

 

 

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 404-68 од 28.06.2019. године, Општинска управа Maли Зворник 

дана 28.06.2019. године објављује: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о покретању преговарачког поступка 

без објављивања позива за подношење понуда 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општинска управа 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  на набавци и уградњи противпожарних 

врата,изради противпожарног зида између Хале 1 и Хале 3 и затварања 

полупаних прозора у Хали 1 и Хали 3  
Назив и ознака из општег речника набавке: 

35110000-Ватрогасна опрема,опрема за спасавање и сигурносна опрема 

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 

Група понуђача:AGROTEHNIX д.о.о.Друштво за производњу ,трговину и услуге 

Београд,Патријарха Димитрија 66Б-носилац посла који наступа заједно са NASCIM  

д.о.о. Шабац ,Владимира Васића 1-члан групе понуђача и HOMNET д.о.о. Лозница 

,Бранка Радичевића 3- члан групе понуђача првобитни добављач  

 

 Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка: 

У току извођења радова на Адаптацији и санацији објеката некадашња 

„Пилана“ са доградњом кухиње  -обликована у седам партија“ за Партију I -

Израда Пројекта  термоизолације крова на хали 1, хали 2 и Пројекат 

грађевинских радова са термоизолацијом крова, електроинсталација и 

машинских инсталација ( на хали 3 – просторија за прање ) са  извођењем 

целокупних  радова  по Пројектној документацији ,у складу са Уговором бр.  

404-126/02-2018/20  од  25.02.2019. године     појавила се потреба за извођењем 

додатних радова тј,радова који нису били укључени у првобитни Уговор.Радови 

који су неопходни да се изведу су радови који се односе на противпожарну заштиту 

–набавка и уградња противпожарних врата.Тек након израде пројекта за заштиту од 

пожара која је дефинисана Законом о пожару и Правилником о техничким 

нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара („Сл.гласник РС“ бр.1 

од 03.01.2018.године),  утврђена је потреба за набавком и уградњом врата која су 

отпорна на пожар и израде зида ради поделе на пожарне секторе.Затварање 



полупаних прозора треба  урадити KNAUF-om јер стаклени профили који су 

полупани не могу се заменити новим јер се такви  више не производе (стаклени 

профили су стари преко 30 година).Затварање KNAUF –ом омогућава затварање  

места полупаних прозора и учвршћивање стаклених профила који су цели и који 

остају на хали  ,јер сегментно растављање прозора није могуће  ,то причвршћивање  

је врло битно  јер због дотрајалости   стаклених профила  врло је извесно да ће и 

цели профили попуцати и биће много већа штета. 

Извођач радова је доставио Инвеститору и Надзорном органу допис од 

13.05.2019.године заведен код општинске управе општине Мали Зворник  под 

бројем 404-126/02-2018/54 од 14.05.2019.године са обавештењем о потреби  

извођења додатних (непредвиђених) радова који нису били укључени у првобитан 

уговор. 

Надзорни орган је доставио Инвеститору Сагласност   од 15.05.2019.године, 

заведен код општинске управе општине Мали Зворник  под бројем 404-126/02-

2018/95 од 16.05.2019.године у коме је дао своју сагласност за извођење додатних 

(непредвиђених ) радова  који су неопходни да се изведу . 

 

Обзиром на напред наведено, Општина Мали Зворник, дана 

06.06.2019.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 404-02-2675/19 од 24.06.2019.године, заведено 

код наручиоца под бројем 06- 943/2 од  27.06.2019.године. 

6.Позив за подношење понуда наручилац доставља  понуђачу : 

Групи понуђача:AGROTEHNIX д.о.о.Друштво за производњу ,трговину и услуге 

Београд,Патријарха Димитрија 66Б-носилац посла који наступа заједно са NASCIM  

д.о.о. Шабац ,Владимира Васића 1-члан групе понуђача и HOMNET д.о.о. Лозница 

,Бранка Радичевића 3- члан групе понуђача 

 

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

 

 

 

 

        


