
 

На основу члана 36. став 11. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, 

број 124/12), Oпштинa Мали Зворник, дана 12.09.2014. године, објављује:  

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 

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

Краља Петра I 38,Мали Зворник , www. .malizvornik.rs 
2. Врста наручиоца: орган државне управе 

3.Број и датум доношења одлуке:404-30/6 од 10.09.2014.године 

4. Врста поступка јавне:  преговарачки поступак без објављивања позива за 

подношење понуда 

5.Врста предмета јавне набавке: радови 

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

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег 

речника набавке: радови на уређењу (ревитализацији) пољских путева на 

територији општине Мали Зворник.  

У питању су следећи путеви: 

 1.М.З.Брасина –пут Арсеновићи-Горњи Чолаковићи 

 2.M.З.Читлук-пут за Бездан 

 3.М.З.Сакар-пут Ерићи-Пантелићи-Влашке Њиве 

 4.М.З.Радаљ-пут Јездимировићи 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

45233141- радови на одржавању путева 

45233142- радови на поправљању путева 

7.Основ за примену преговарачког поступка: члан 36. став 1. тачка 3) ЗЈН 

8.Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка: Општину Мали 

Зворник у мају месецу 2014.године  задесила је елементарна непогода-поплава па је 

на целој територији општине дана 14.05.2014.године проглашена ванредна 

ситуација  која је још на снази.Дошло је до великих штета од последица поплава и 

клизишта, па је настала хитна и неодложна потреба за санирањем путних праваца. 

Велики број локалних и некатегорисаних путних праваца је оштећен, тако да је 

онемогућена свака комуникација , стога је обавезано ангажовање механизације на 

отклањању последица. 

 Обзиром на напред наведено, Општина Мали Зворник, дана 23.07.2014.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 3. 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 404-02-2795/14 од 04.08.2014.године, заведено код наручиоца под бројем 06-

1109/1-2014  од 06.09.2014.године. 



 

Процењена вредност јавне набавке: 10.800.347,50 динара без ПДВ-а 

Број примљених понуда:1 (једна) понуда 

Понуђена цена: - најнижа: 10.386.444,80 динара без ПДВ-а 

- највиша: 10.386.444,80 динара без ПДВ-а 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- најнижа: 10.386.444,80 динара без ПДВ-а 

                                    - највиша: 10.386.444,80 динара без ПДВ-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор: Предузеће за 

производњу ,промет и услуге  STOBEX DOO ул.Кнеза Милоша 15, 15300 Лозница      

ПИБ:101189094,  матични број: 07573367 

Поступак отварања понуда вођен је дана 05.09.2014. године, са почетком у 12:15 

часова у просторијама општине Мали Зворник 

У понуди број 264/14 од 04.09.2014. године, заведеној код наручиоца под бројем 

404-30/2-1 од 05.09.2014. године, понуђач Предузеће за производњу ,промет и 

услуге  STOBEX DOO  Лозница се изјаснио на следећи начин: 

- понуђена цена: 10.471.864,20 динара без ПДВ-а, односно 12.566.237,04 динара са 

ПДВ-ом, 

 Поступак преговарања је се спроводио у два круга.  

Ток преговарања I круг: У првом кругу преговарања понуђач STOBEX DOO              

ул.Кнеза Милоша 15, 15300 Лозница  је задржао своју понуђену цену.  

  

Ток преговарања II круг: У другом кругу преговарања понуђач STOBEX DOO        

ул.Кнеза Милоша 15, 15300 Лозница је снизио цену на позицији II Земљани 

радови тачка 1. машински ископ постојећег материјала у широком откопу 

машинским путем са утоваром у возило по m³ са 200,00 динара на 180,00 динара 

без ПДВ-а, на свим деоницама предвиђеним конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку. 

Након завршеног преговарања  пошто је именовани спустио цену достављена је 

измењена понуда: Oбразац понуде VIII и измењене обрасце структуре понуђене 

цене за све деонице, бр.268/14 од 08.09.2014.године заведена код наручиоца бр.404-

30/2-1/1 од 08.09.2014.године . Након спроведеног отварања понуда и поступка 

преговарања Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и 

сачинила извештај о истом. У извештају о стручној оцени понуда број 404-30/5 од 

08.09.2014.године, комисија за јавне набавке  је констатовала следеће: 

-понуђена цена 10.386.444,80 динара без ПДВ-а,односно 12.463.733,76 динара са 

ПДВ-ом 

- рок извођења радова: 45 календарских дана од дана увођења у посао, 

- услови плаћања: у року до 45 дана од испостављања привремене и окончане 

ситуације сачињених на основу грађевинске књиге изведених радова и јединичних 

цена из понуде и потписане од стране стручног надзора 

- важност понуде: 60 дана од дана отварања понуда, 



- гарантни рок: 24 месеца од дана техничког пријема завршених и изведених 

радова, 

. Период важења уговора: понуђач се обавезује да предметне радове изведе у року 

од 45 календарских дана од дана увођења у посао 

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 

лице, или пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом 

пошиљком са повратницом. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац 

обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење 

о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана 

пријема захтева. 

Рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке за 

учеснике поступка, односно 10 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора 

на Порталу јавних набавки за подносиоце који нису учествовали у преговарачком 

поступку.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 

изнoсу од 40.000,00 динара на следећи начин: 

1. број жиро рачуна: 840-742221843-57, 

2. шифра плаћања: 153 или 253, 

3. модел и позив на број 97 50-016, 

4. сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се 

односи, 

5. назив наручиоца, 

6. корисник: Буџет Републике Србије.   

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

        


