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На основу члана 55. , 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15),а у вези 

члана 36. ст. 1. тач. 3. ЗЈН.Закона о јавним набавкама, 
ЈКП  ГСП "БЕОГРАД" 

упућује 
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 ). 

                                                 
Назив предмета набавке: Тахограф и делови тахографа (назив и ознака из општег речника набавке: 

38561110 - Тахометри ), број ВНД-120/15 
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 два месеца 

ј.м. 
орј. 

кол. 

1.  38561110 - Тахометри 101814001 
LISTIC, TAHOGRAFA - 
JEDNODNEVNI 125/1 

пак 450 

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

Наручилац је у претходном периоду покренуо отворени поступак за јавну набавку добара: ТАХОГРАФ И 
ДЕЛОВИ ТАХОГРАФА – по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: 38561110 – Тахометри), 
број ВНД-48/15, обзиром да је у претходном периоду за предметна добра имао закључен уговор бр. 14152 од 
15.12.2014. године, односно бр. 468/14 од 17.12.2015. године, који је реализован у целости. 

Након објављивања конкурсне документације и позива за достављање понуда на Порталу јавних набавки,  
Порталу јавних набавки града Београда и интернет страници Наручиоца дана 07.04.2015. године и јавног 
отварања понуда дана 11.05.2015. године, за партију 4 предмета набавке (у оквиру које се налази позиција 
1 - LISTIC, TAHOGRAFA – JEDNODNEVNI 125/1) пристигла је понуда понуђача „СТЕВЧЕВИЋ“ д.о.о., Булевар 
Деспота Стефана 204, 11060 Београд. 
Обзиром а наведени понуђач није понудио све ставке у оквиру предметне партије, тј. ставку 2, понуда 
понуђача је оцењена као неодговарајућа (сходно члану 3. став 32. Закона о јавним набавкама), те је 
одбијена као неприхватљива сходно члану 107. став 1. Закона о јавним набавкама – за партију 4 предмета 
набавке. 
Дана 15.05.2015. године, извршни директор СП „Уговорени превоз и унутрашњи транспорт“ је упутио допис 
техничком директору за АПС ЈКП ГСП „Београд“ бр. 1135, ради добијања сагласности за одустајање од 
набавке седмодневних тахолистића (шифра ГСП-а:112488901, ставка 2 партије 4), обзиром да је у 
међувремену извршена замена тахографа на возилима који сада користе једнодневне тахолистиће, на који је 
технички директор дао сагласност, услед чега је дошло до измене техничке спецификације и самим тим 
губитка основа за спровођење преговарачког поступка, сходно члану 36. ст. 1. тач. 1. ЗЈН. 
Обзиром да су предмет набавке листићи тахографа чије постојање у возилима представља законску обавезу, 
због чијег се недостатка возила налазе ван саобраћаја, услед чега ГСП трпи директну штету и плаћа 

новчане пенале због неизласка довољног броја возила у саобраћај, имајући у виду да дужи временски 
период није успео да уговори предметна добра, и у циљу нормалног функционисања саобраћаја, Наручилац 
је упутио захтев УЈН за добијање мишљења 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), за количине потребне за период од 2 месеца. 

Позив за подношење понуда биће упућен следећим потенцијалним понуђачима: 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 
 

АДРЕСА E-mail 

ДИНАРА  Саве Машковића,11000 Београд office@dinara.rs 

ВЕМУС АУТОКОМЕРЦ Заплањска 57и, 11000 Београд vemus@eunet.rs 

RAPIDEX TRADE  Mилошев кладенац бб, 11000  Београд rapidx@sbb.rs 

DIPEM Ибарски пут бб, 32000 Чачак office@dipem.rs 

ПАТРИМОНС АУТОМОТИВ Зрењанински пут 51а, 11210 Београд  office@patrimons.rs 

DEWACO Бул. Арсенија Чарнојевића 102, Нови Београд office@man.rs 

СТЕВЧЕВИЋ Бул. Деспота Стефана 204, 11060 Београд dragica@stevcevic.rs 

javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s34000000-7\\34300000-0\\34310000-3\\34312000-7')
mailto:dragica@stevcevic.rs


Страна 2 од 2 

 

 
На сајту Наручиоца налази се Обавештење о покретању поступка јавне набавке и конкурсна 
документација број ВНД-120/15. 
 

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 
детаљно навеодаци о партијама које се обустављају, као и разлози за обуставу. 

И поставити скенирану Одлуку. 

СТЕМАРК ТАХОГРАФ Аутопут за Загреб 5, 11060 Нови Београд office@stemarktahograf.com 

АЛТИОС Корнелија Станковића 19 altios@sbb.rs 

AUTO GAGI Нехруова 51а, 11070 Нови Београд autogagi@mts.rs 

АП-СПОРТ Војводе Степе 299г, 11000 Београд info@ap- sporting.rs 

GP-AUTO SHOP Боре Станковића, 11030 Београд info@gpautoshop.com 

TAHOGRAF BG Алексиначких рудара 51 stevan.jovicevic@tahografvdo.rs 

Ауто механика Милешевска 29, 11000 Београд automehanika@eunet.rs 
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