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На основу члана 55. став 1. тачка 7. ЗЈН (Службени гласник РС број 124/12, 14/15 и 
68/15) 

ЈКП ГСП "БЕОГРАД" 
oбјављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 
 
 

Назив наручиоца: JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО 
ПРЕДУЗЕЋЕ   "БЕОГРАД" 

 
 
Адреса наручиоца: Београд, Кнегиње Љубице 29, Београд 
 
Интернет страница наручиоца: www.gsp.co.rs 
 
 
Врста наручиоца: JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
 
Врста предмета: радови 
 
Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег 
речника набавке: 
 
Замена кровне греде у каросеријској радионици, број ВНД-167/18, преговарачки 
поступак сходно члану 36. став 1. тачка 3. ЗЈН, број ВНР-167/18 (назив и ознака из 
општег речника набавки: 45453000 - Ремонтни и санациони радови) 
 
Место извођења радова: Београд, Кнегиње Љубице 29. 
 
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову 
примену: 
 
Дана 03.07.2018. године, дошло је до отказа на кровној конструкцији у каросеријској 
радионици, поред техничког прегледа на локацији СП „Дорћол“ (пуцање дрвене греде) 
(претпоставља се да је до пуцања греде дошло након радног времена дана 02.07.2018. 
године, јер су запослени приметили оштећење наведеног јутра (03.07.2018. године), 
чиме је угрожена безбедност запослених, опреме, односно имовине ГСП-а. 
 
Истог дана извршен је детаљан преглед локације од стране стручних служби Наручиоца, 
након чега је урађена процена вредности оштећења и начињене фотографије оштећене 
греде и наведене кровне конструкције.  
 
Наручилац није могао да предвиди урушавање поменуте кровне конструкције, на које су 
директно утицале обилне кишне падавине у претходном периоду, непримерене за ово 
доба године. 
 
У делу хале која припада каросериској радионици се врше послови на одржавању 
возила у ОЈ  „Централни ремонт“ и обезбеђивање процеса рада је неопходно како би 
јавни превоз у Београду несметано функционисао. 



2/2 

 

 
 
 
 
 
Oштећење греде и дела кровне конструкције у каросеријској радионици на локацији 
Кнегиње Љубице 29 (поред техничког прегледа на локацији СП „Дорћол“) представља 
објективну околност коју Наручилац није могао ни на који начин предвидети нити 
утицати, а за чију санацију је неопходна хитна интервенција ради заштите запослених и 
имовине ГСП-а. 
 
Назив, седиште и e-mail понуђача којима ће бити упућени позиви за 
подношење понуда: 
 

 
1. ПЕШТЕРГРАДЊА Д.О.О. Београд 

Београд, Булевар краља Александра бр. 441/1 
pestergradnja@yahoo.com 

Куч Абит 060/423-0315 
 

2. ГП „БЕОБЕТОН“ Д.О.О.  

Барајево, Светосавска 197ц 
beobeton.elezovic@gmail.com 

Весна Елезовић 063/211-750 
 

3. ЕУРОПРОЈЕКТ ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О. 

Београд, Есад Пашина 19 
info@saobracaj.rs 

Бандовић Радоица 064/11-75-906 

 
 


