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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА СХОДНО ЧЛАНУ  

36.СТАВ 1.ТАЧКА 1.   

 

1. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДОЊИ ПОДСТРОЈ, ОБРТНО ПОСТОЉЕ, РУДА ЗА ВУЧУ ТРАМВАЈА - ПО 

ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке:  34631200 - Одбојници и вучни уређаји), број ВНД-
138/15 

Р.бр 
партије 

ШИФРА 
ГСП-а 

назив и ознака из општег 
речника набавке: 

НАЗИВ ПАРТИЈЕ 

5 301500901 
34631200 - Одбојници и вучни 

уређаји 
AMORTIZER, 70-005 OBRTNOG POSTOLJA KT4 

32 303011301 
34631200 - Одбојници и вучни 

уређаји 

LAJSNA, HARMONIKE UNUTRASNJA KRACA NA 

PRELAZ. 

 

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

Наручилац је спровео отворени поступак за јавну набавку добара: ДОЊИ ПОДСТРОЈ, ОБРТНО ПОСТОЉЕ, РУДА ЗА 
ВУЧУ ТРАМВАЈА - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке:  34631200 - Одбојници и вучни уређаји), 

број ВНД-32/15, за коју је Позив  за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки, на Порталу јавних набавки 
града Београда и интернет страници наручиоца www.gsp.co.rs дана 01.04.2015.године. 

 
Како за партије: 5 и 32 није пристигла ниједна понуда, то се, сходно члану 107. став 2. Закона о јавним набавкама, нису 

стекли услови за доделу уговора, те је донета Одлука да се, сходно члану 109. став 1. Закона о јавним набавкама, 
ОБУСТАВИ ПОСТУПАК јавне набавке за партије: 5 и 32. 

 

Сходно свему наведеном стекли су се услови да се предметна набавка изврши у преговарачком поступку без објављивања 

позива за подношење понуда, сходно члану 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама и то за партије: 5 и 32. 

Како је чланом 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама регулисано да "Ако у отвореном, односно рестриктивном 

поступку није добио ниједну понуду, односно ниједну пријаву или су све понуде неодговарајуће, под условом да се 
првобитно одређен предмет јавне набавке и услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу 

уговора не мењају", позив за подношење понуда биће упућен понуђачима који су доставили понуде у отвореном поступку и 
привредним друштвима за које наручилац сматра да могу да одговоре понудом, и то: 

Р.бр. Назив понуђача e-mail адреса понуђача 

1. ''ПОДГОРАЦ-МЕТАЛ'' д.о.о. podgoracmetal@open.telekom.rs 

2. ’’METALCOOP PRODUKT’’ д.о.о. office@mtp.co.rs 

3. ''ТЕХНИКА'' д.о.о. tehnikadoo@open.telekom.rs 

4. ''ЕНИПИНВЕСТ'' д.о.о. nikola@enipinvest.com 

5.  ELEKTROKONTAKT STIL elektrokontaktbg@eunet.rs 

6. FABRIKA AMORTIZERA-TEAM amort@Eunet.yu 

7. HEMIGUM PLAST hgplast@eunet.rs 

8. MINEL GENERAL ELEKTRIK predrag.nedic@minelge.rs 

9. PROLETER MET IND proleter1@ptt.rs 

10. TIK tik@ptt.rs 

 

 


