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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: 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 145/15 

 
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 300 

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

Наручилац је у Плану набавки број 1432 од 30.01.2015.године (у даљем тексту : План набавки), на позицији 
А.I.30. предвидео поступак јавне набавке добара велике вредности, ПНЕУМАТИЦИ ЗА АУТОБУСЕ, 
ТРОЛЕЈБУСЕ И ПУТНИЧКА ВОЗИЛА И ТЕРЕТНА ВОЗИЛА- по партијама (назив и ознака из општег 
речника набавке: 34352200 – гуме за аутобусе. 
 
 Набавка је предвиђена за покретање од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу јавних 
набавки , а сходно Правилнику  о условима и начину спровођења  поступка  централизованих  јавних набавки 
од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу јавних набавки и утврђивању списка предмета 
централизованих јавних набавки (Службени лист града Београда број 91/14), као и допису стране Службе за 
централизоване јавне набавке и контролу јавних набавки број  XII-03 број 031-34/2015 od 15.01.2015.године, 
код Наручиоца заведен под број 938 од 23.01.2015.године. 
 
Оквирно време покретања јавне набавке, предвиђено Планом набавки наручиоца био је МАРТ МЕСЕЦ 
2015.гдине, имајући у виду да уговори закључени по Плану из 2014.године истичу крајем месеца јуна, 
почетком месеца јула 2015.године . 
 
 Дана 10.06.2015.године, зав.бр. Наручиоца 7543, Служба за централизоване јавне набавке и контролу јавних 
набавки доставила је допис број XII-03 број 031-34/15 od 04.06.2015.године, којим обавештава Наручиоцима о 

околностима које су довеле до немогућност спровођења поступка јавне набавке од стране поменуте Службе 
(образлажући немогућност исказивањем потреба од стране Наручилаца гума за које није било предвиђено 
централизовано покретање нпр.гуме за тракторске приколице, тешку грађевинарску меанизацију, бицикла  и 
сл., не навођене пројектованих цена од стране поједининих Наручилаца, исказивање процењених вредности 
које нису биле извршене на претходном испитивању тржиста, исказивање потребе за гумама које се више не 
производе и не налазе на тржишту.....) 
 
Даље у допису наводи се  да се знатно одступило од оквирних датума планираних за покретање поступка , а 
да при томе нису отклоњени  сви пропусти из диз достављених техничких спецификација од стране 
наручилаца, што би знатно утицало на исход поступка јавне набавке, те како ,сходно одредбама ЗЈН , није 
дозвољено спровођење преговарачког поступка  након спроведеног отвореног поступка ради закључења 
оквирног споразума, то је у складу са изнетим, Наручиоцу ЈКП ГСП „БЕОГРАД“, враћена спецификација и 
технички опис да самостално спроведе поступак јавне набавке.  

 
Мађутим,  како је уговор закључен  са  продавцем „KEMOIMPEX”д.о.о, Београд  , за партију која је предмет 
овог захтева реализован у потпуности за целокупну уговорену количину  дана  30.04.2015.године,  те да 
Наручилац због објективних околности које су наступиле независно од воље истог и на које није могао утицати 
, нема времена  да спроведе набавку у отвореном поступку за добро које је предмет овог захтева , јер се ради 
о добрима која су нужно потребна због функционисања саобраћаја, молимо вас да нам у што краћем року 
доставите мишљење о основаности спровођења предметне набавке у преговарачком поступку по члану 36. 
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став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, број 124/12, 14/15), за количине потребне за 
период од 3 месеца, док ће за остале количине бити спроведен отворени поступак јавне набавке, за све 

пнеуматике  за које је спецификација достављена Служби за централизоване јавне набавке и контролу јавних 

набавки на  спровођење поступка јавне набавке.  
 
 

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

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

„CONING“д.о.о,   Београд , dkrstic@coningdoo.rs 

„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-145/15. 
 

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. 

mailto:milos.stosic@balkanprogres.com

