
 

 
На основу члана 55.став 1.тачка 7, у вези са чланом 36.став 7. Закона о јавним набавкама ( 
``Службени гласник РС`` бр.124/12,14/15 и 68/15) и чланом 12. Уредбе о поступку јавне 
набавке у области одбране и безбедности ( ``Службени гласник РС`` бр.82/14 и 41/15) 
РС-МО ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД НХ ,,ЂУРЂЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ-ЂУРА“ 
Крагујевац 
НХ ``Ђурђе Димитријевић –Ђура``, 34000 Крагујевац, Поштански фах 159, 
 
ОБЈАВЉУЈЕ:                                                                                                          
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за 
подношење понуда, за јавну набавку у области одбране и безбедности број 4/19 
 
1. Назив, адреса, врста наручиоца и интернет страница: 
    РС-МО-ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД, НХ ``Ђурђе Димитријевић –Ђура``, 
    34000 Крагујевац, Поштански фах 159,Интернет страница : www.trzk.co.rs 
 
2.  Врста наручиоца: Kорисници јавних средстава који су укључени у систем консолидованог          

рачуна трезора РС 
 
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
    Предмет јавне набавке су добра, средство наоружања и војна опрема. 
    Назив и ознака из поштег речника набавки. Делови ватреног оружја и муниције -35340000. 
 
4.Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену; 
   Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда     

утврђен је чланом 127. и 129. ЗЈН („Службени Гласник РС” 124/2012, 14/2015 и 68/15) и  
чланом 11. став 1. тачка 1 Уредбе о поступку јавне набавке у области одбране и 
безбедности („Службени Гласник РС” 82/2014 и 41/2015). 

 
5. Назив и адресу лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда: 
    Позив за подношење понуде као и конкурсна документација биће послата ХК „Крушик“ 

АД, улица владике Николаја 59, 14000 Ваљево, које за предмет набавке поседује решење о 
усвајању у наоружање и војну опрему Војске Србије и који се налази на листи привредних 
друштава и других правних лица која производе предмете и врше услуге од значаја за 
одбрану Републике Србије. 

 
ДМ                                                                                                          ПО ОВЛАШЋЕЊУ 
                                                                                                                ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА 

                                                                                                   потпуковник 
                                                                                                   Саша Алексић, дипл. инж. 
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