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ОБАВЕШТЕЊЕ 

о покретању преговарачког поступка 

без објављивања позива за подношење понуда 

1. Врста предмета набавке: услуге 

2. Опис предмета набавке: израда и замена постојећих горњег и доњег  бубња загрејача 
воде  на котлу бр. 1 на топлани Котеж, у Панчеву. 

 
3.  Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке:  услуге поправке и 

одржавања котлова - 50531100 

4. Број и датум закључења првобитног уговора: 6/104 oд 09.06.2017. - Уговор о 
реконструкцији (санацији) вреловодног водоцевног  котла бр. 1 на топлани Котеж у 
Панчеву. 

5. Основ за примену преговарачког поступка:  члан 36. став 1 тачка 5. Закона о јавним 
набавкама набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015  и 68/2015)  

6. Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка: Није било могуће предходно 
сагледати стање загрејача воде због снопова цеви који су уграђени у саме бубњеве и око 
њих, односно због неприступачности истих, те се тек детаљнијом дијагностиком истих која 
је обављена по демонтажи неколико елементарних делова котла, дошло  до сазнања о 
њиховом оштећењу. Из извештаја надзорног органа произилази да цеви поменутих 
бубњева чине једну целину са бубњевима који представљају саставни део вреловодног 
котла те да представљају непредвиђене околности због чега су неопходне додатне услуге 
за извршење првобитног уговора о јавној набавци и од њега се не могу раздвојити без 
несразмерно великих трошкова и тешкоћа за Наручиоца. Наручилац је дана 25.08.2017. 
године,  добио мишљење од Управе за јавне набавке о основаности примене 
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда предвиђеног 
чланом 36. став 1 тачка 5. Закона о јавним набавкама набавкама („Службени гласник РС”, 
број 124/2012, 14/2015  и 68/2015),бр. 404-02-2479/17 од 23.08.2017. године,  за јавну 
набавку додатних услуга на реконструкцији котла бр.1 на Топлани Котеж у Панчеву - 
израдa и заменa постојећих горњег и доњег  бубња загрејача воде  на котлу бр. 1 на 
топлани Котеж. 

7. Позив за подношење понуда наручилац доставља: „REMMING“ д.о.о. за ремонт, монтажу 
и инжењеринг, 21480 СРБОБРАН, ул. Лист Ференца број 2 

8. Лице за контакт: Драгица Радуловић; 064/850 70 12; dragica.radulovic@grejanje-
pancevo.co.rs 
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