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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

(ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 члан 36.став 1. Тачка 3. ЗЈН) 

 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ -  Електроника за аутобусе - по партијама  (назив и ознака из 
општег речника набавке:  31710000 - Електронска опрема), ВНД-156/15 
 

Шифра 
ГСП 

Број парт 

(из ВНД-
51/15 И 

ВНД-114/15) 

Назив добра Ј.м. 
Потребна 
Количина 

  

109831401 3 ЕLEKTRONIKA PLD JEDINICA MOTORA OM457Hla FAP ком 3 

 
1. Основ за примену поступка: члан 36.став 1. Тачка 3. ЗЈН 

 

2. 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.42. предвидео поступак јавне набавке добара велике вредности, ЕЛЕКТРОНИКА ЗА  АУТОБУСЕ- по 
партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31710000 – Електронска Опрема). 

Наручилац је спровео отворени поступак јавне набавке број  ВНД-51/15 за добра која су предмет захтева.  
Како по наведеном поступку није пристигла ниједна понуда, Наручилац је донео Одлуку о обустави 

поступка број  51/5 од 211.05.2015.године.  

 Након спроведеног отвореног поступка, Наручилац је спровео преговарачки поступак  без објављивања 
позива за подношење сходно члану 36.1.1 ЗЈН, број ВНД-114/15, за партије за које је поступак обустављен 

у отвореном поступку.  У спроведеном поступку, Наручилац такође није добио ниједну понуду за добра која 
су предмет овог захтева, те је донета Одлука о обустави поступка број 114/4 од 19.06.2015.године. 

Имајући у виду да Наручилац није успео да у дужем временском периоду уговори добра која су предмет 

захтева  и да се из Дневног Извештаја о стању возила на дан 19.06.2015.године, може утврдити да  4  
возила нису пуштена у саобраћај  због недостатка поменутих делова ,  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,  Наручилац је упутио захтев  Управи за јавне набавке 
да у што краћем року достави  мишљење 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 одмах, док ће за остале количине бити спроведен отворени поступак јавне 

набавке.  

3. Позив за подношење понуда биће упућен следећим потенцијалним понуђачима:  
 

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

понуда 

«EMIL FREY » д.о.о Београд, dragan.drezgic@emilfrey.rs 

«RAPIDEX TRADE” д.о.о Нови Сад, branislav.ninkovic@rapidex.co.rs 

“STEVČEVIČ Co“, д.о.о Београд, dragica@stevcevic.rs 

„AKORDA INTERNACIONAL“ д.о.о Београд, akordamb@eunet.rs 

„DEWACO“ д.о.о Београд, goran.prokic@man.rs 

„SEJARI“, д.о.о Београд, marko@sejari.co.rs 

„ SIMENS“ д.о.о Београд, vlado.pavlovic@siemens.com 

AD IKARBUS – u restrukturiranju, Београд , vesna.antanasijevic@ikarbus.rs 
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