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На основу члана 55. , 57. 36.1.3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12,14/15, 68/15),у даљем 
тексту Закон, ЗЈН 

ГСП, Кнегиње Љубице 29 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - сходно члану 36.став 1.тачка 3. Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник РС"  бр.124/12,14/15,68/15 ). 

                                                 
Назив предмета набавке: СПОЉНИ ПНЕУМАТИЦИ ЗА АУТОБУСЕ И ТРОЛЕЈБУСЕ (ПНЕУМАТИЦИ ЗА АУТОБУСЕ, 

ТРОЛЕЈБУСЕ И ПУТНИЧКА ВОЗИЛА И ТЕРЕТНА ВОЗИЛА- по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 
34352200 – гуме за аутобусе), ВНД 258/15 

 
Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:  ЈКП ГСП "Београд", Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд, http://www.gsp.rs. 
Врста наручиоца: јавно комунално предузеће 

р.б.  
Назив и ознака из општег 

речника набавке 
шифра ГСП Назив  

Количине за три месеца 

ј.м. 
   

кол. 

1.  34352200 – гуме за аутобусе 108536001 PNEUMATIK, SPOLJNI 295/80R22.5 ком 230 

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену: 

ГСП је након спровођења преговарачког поступка сходно чл. 36. ст. 1. тач. 3. ЗЈН, добивши позитивно мишљење о 
основаности примене преговарачког поступка, по предметној набавци закључио уговор са добављачем „CONING“ д.о.о. бр. 
8832 од 07.07.2015. године (зав. бр. Купца), односно бр. 189 од 09.07.2015. године (зав. бр. Продавца). 

Продавац није извршио своје обавезе по уговору бр. 8832 од 07.07.2015. године (зав. бр. Купца), односно бр. 189 од 
09.07.2015. године (зав. бр. Продавца), на начин како су уговорене, тј. није извршио испоруку предметних добара у 
уговореном року, иако је рок за испоруку, предвиђен чланом 2. уговора био - 20 дана од дана пријема писаног позива Купца, 
тј. до 06.08.2015. године.  
Дана 04.08.2015. године Продавац је дописом обавестио ГСП да ће због објективних околности доћи до кашњења у испоруци 
те да се испорука очекује крајем августа - почетком септембра 2015. године. Међутим, крајем августа, обзиром да исти није 
извршио испоруку, Продавац је дописом обавестио ГСП да ће испорука бити извршена почетком септембра, и сагласио се да за 
20 % од укупно уговорене количине испоручи добра другог произвођача, са чиме се ГСП сагласио, очекујући уговорену 
испоруку до 10. септембра. Како Продавац није испоручио уговорена добра ни почетком септембра, исти је у телефонском 
разговору и преписци одложио рок испоруке за 14. септембар, а касније и за 21. септембар. Како Продавац није поступио ни у 
накнадно остављеним роковима, Купац је поднео пословној банци захтев за активирање банкарске гаранције за добро 
извршење, и раскинуо предметни уговор.   
   
Као доказе о горе наведеном, у прилогу дописа достављамо Вам допис фирме „CONING“ д.о.о. од 10.09.2015. године, 
фотокопију уговора бр. 8832 од 07.07.2015. године, односно бр. 189 од 09.07.2015. године, са фотокопијом анекса уговора бр. 
8832/1 од 26.08.2015. године, односно 221 од 27.08.2015. године, фотокопију захтева за испоруку добара од 17.07.2015. и 
обавештења Купца од 05.08.2015. године, као и захтев за активирање банкарске гаранције 700761-013388/АЈ бр. 11665/1 од 
11.09.2015. године, са изјавом директора ЈКП ГСП „Београд“ бр. 11665/1 од 11.09.2015. године.  

 

Обзиром да добављач „CONING“ д.о.о. није испоштовао уговорене обавезе, иако је био упознат са хитном потребом 
Наручиоца за предметним добрима због активирања зимског реда вожње, услед чега ГСП трпи штету и плаћа новчане 
пенале за свако возило које не изађе у саобраћај, те да Наручилац због објективних околности које су наступиле независно 
од воље истог и на које није могао утицати, нема времена да чека коначност Одлуке о додели уговора из отвореног поступка 
јавне набавке, чије је отварање заказано за 21.09.2015, и где се коначност одлуке,  чак и  у ситуацији да  иста не буде 
оспоравана захтевом за заштиту права , може очекивати тек у првој половини октобра месеца 2015.године  и  будући да се 
ради о добрима која су нужно потребна због функционисања саобраћаја, Наручилац се обратио Управи за јавне  набавке  да 
достави  мишљење о основаности спровођења предметне набавке у преговарачком поступку по члану 36. став 1. тачка 3. 
Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, број 124/12, 14/15, 68/15), за количине које нису испоручене по претходно 

закљученом уговору број 8832 од 07.07.2015. године (зав. бр. Купца), односно бр. 189 од 09.07.2015. године (зав. бр. 

Продавца). 

 
 

Назив , седиште понуђача и  e-mail, којима ће бити упућени позиви за подношење понуда 

„KEMOIPMEX“а.д,   Београд , zoran.krdzavac@kemoimpex.com 

„ЧАЈКА“ д.о.о,   Чачак, cajkamcacak@gmail.com 

“BALKAN PROGRES” d.o.o, Београд  milos.stosic@balkanprogres.com 

“MASTER GROUP”, d.o.o,  Београд, mastergroupeunet.rs 

“BEOGUMA”d.o.o, Београд ,kontakt@beoguma.com 

 
 
На сајту Наручиоца налази се Обавештење о покретању поступка јавне набавке и конкурсна документација  
број ВНД-258/15. 
 

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ НА ПОРТАЛ,У ДЕЛУ "ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ" унети реченицу: 
У прилогу овог обавештења налази се Одлука о обустави поступка јавне набавке, у којој су де 

mailto:milos.stosic@balkanprogres.com

