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На основу члана 55. став 1. тачка 7. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12, 14/15 и 

68/15) - у даљем тексту ЗЈН 
ЈКП ГСП "БЕОГРАД" 

објављује 
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 5. ЗЈН 
 

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

Врста наручиоца: јавно комунално предузеће 
Назив предмета набавке: Санација хале за ванредне поправке аутобуса (турнус) и просторија 

сектора "Одржавање" у СП "Нови Београд" (назив и ознака из општег речника набавке: 45453000 - 

Ремонтни и санациони радови), број ВНР-75/20. 
 

Р. Бр. Опис позиције ЈМ Кол. 

1.  

Набавка материјала и израда епоксидне конструктивне СН 
везе типа "Mapei Eporip" или слично, на претходно 

припремљену подлогу – постојећу бетонску плочу. Премаз 
наносити ваљком или четком непосредно пре самог 

изливања нове бетонске плоче. У цену урачунати сав 

потребан рад и материјал. Обрачун по m2. 

M2 600,00 

 

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

Наручилац је спровео отворени поступак за јавну набавку радова: Санација хале за ванредне поправке 

аутобуса (турнус) и просторија сектора „Одржавање“ у СП „Нови Београд“, број ВНР-375/18. 
По спроведеном отвореном поступку са групом понуђача «ZORAN KULEZIĆ PR DRINA»,Пиве Караматијевића 

5, Београд-Вождовац и «GRADING M&M DOO Loznica», Трг Јована Цвијића 2/1, Лозница, закључен је Уговор 
бр. 6698 од 23.05.2019. године (заводни бр. Наручиоца) односно бр. 10/19 од 05.06.2019. године, (заводни 

бр. Извођача). 
С обзиром да ЈКП ГСП “Београд” има потребу за извођењем додатних радова који нису били дефинисани 

техничким описом предметне јавне набавке, дана 20.03.2020. године под бр. 2397, Управи за јавне набавке 

је упућен захтев за мишљење о основаности примене  преговарачког поступка без објављивања позива за 
подношење понуда сходно чл. 36. став 1. тачка 5. ЗЈН., на основу ког је дана 03.04.2020. године под бр. 

2397/3 Управа за јавне набавке доставила мишљење да је ОСНОВАНА примена преговарачког поступка без 
објављивања позива за подношење понуда, сходно члану 36. став 1. тачка 5. ЗЈН. 

Узимајући у обзир напред наведено Наручилац покреће предметни поступак јавне набавке. 

 

Назив и адреса понуђача коме ће бити упућен позив за подношење понуда:  
 

1. Заједничка понуда, група понуђача: «ZORAN KULEZIĆ PR DRINA»,Пиве Караматијевића 5, Београд-

Вождовац и «GRADING M&M DOO Loznica», Трг Јована Цвијића 2/1, Лозница, е-маил: 
info@hidroizolacije.rs; тел: 011/3980-311. 
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