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На основу члана 55. став 1. тачка 7. ЗЈН (Службени гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15) 
ЈКП ГСП "БЕОГРАД" 

oбјављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 

 
Назив, адреса и интернет страница наручиоца: JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО 

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД", Београд, Кнегиње Љубице 29, Београд, www.gsp.co.rs 

Врста наручиоца: јавно комунално предузеће 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: добра: ЛИЧНА ЗАШТИТНА 
СРЕДСТВА (назив и ознака из општег речника набавки: 18143000 -  Заштитна опрема), број ВНД-71/20 

Основ за примену поступка: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, 

сходно члану 36. став 1. тачка 3. ЗЈН 

Подаци који оправдавају његову примену:  
Обзиром да је Уредбом о измени и допуни уредбе о мерама за време ванредног стања („Сл. Гласник РС“ БР. 

39/20 ОД 21.03.2020. године), престао јавни градски превоз дана 21.03.2020. године, наручилац није имао 
потребе за предметним добрима због престанка обављања своје примарне делатности. 

 
У складу са најавама званичника  јавни градски превоз ће кренути 08.05.2020. године, а како би се 

функционисање истог на територији града Београда обављало у складу са препорукама Градског завода за 

јавно здравље – Препоруке за примену хигијенско-епидемиолошких мера у периоду пандемије корона 
вируса приликом рада јавног линијског превоза на територији града Београдa, неопходно је у што краћем 

року набавити заштитне медицинске маске за лице, рукавице и дезинфекциона средства. 
 

Имајући у виду да ће јавни градски превоз у граду Београду почети 08.05.2020. године, а да је по 

препоруци Градског завода за јавно здравље – Препоруке за примену хигијенско-епидемиолошких мера у 
периоду пандемије корона вируса приликом рада јавног линијског превоза на територији града Београдa, 

неопходно носити заштитне медицинске маске за лице, као и рукавице уз коришћење дезинфекционих 
средства у сврху дезинфекције руку (рукавица) корисника и запослених, произилази да наручилац  сходно 

наведеном није у могућности да приступи роковима одређеним за отворени поступак, и да је неопходно у 

што краћем року  спровести преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за 
предметну јавну набавку за потребе заштите запослених радника у ГСП-у, а нарочито возача који су у 

непосредном контакту са корисницима јавног градског превоза путника.  
Обзиром да је у ГСП-у запослено око 6,000 радника, од којих претежни број чине возачи, неопходно је 

набавити 240000 маски и 480000 рукавица, као и 4000 lit. средстава за дезинфекцију руку и 1500 комада 
средстава за дезинфекцију руку 100ml са распршивачем, у циљу спречавања ширења инфекције на 

територији Републике Србије, упућен је захтев Управи за јавне набавке за добијање позитивног мишљења 

о основаности примене  преговарачког поступка по члану 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама 
(Службени гласник РС, број 124/12, 14/15, 68/15), а ради хитног набављања заштитних медицинских маски 

за лице, рукавица и дезинфекционих средстава, у количинама неопходним за период важења 
препорука Градског завода за јавно здравље. 
 

Назив и адресе понуђача којима ће бити упућен позив за подношење понуда: 

APOTEKARSKA USTANOVA BEOGRAD, Bojanska 16/IV, 11000 Beograd; LILLY DROGERIE, Žorža Klemensoa 

19, 11000 Beograd, DM DROGERIE – MARKET, Bulevar Mihaila Pupina 181, 11070 Beograd, APOTEKA BENU, 

Kosovska 4, 11000 Beograd, GLOBE WILLIAMS, Hektorovićeva 12, 11000 Beograd – Zvezdara, MY TRADING 
2018 DOO BEOGRAD-SAVSKI VENAC, Bulevar vojvode Mišića 33, GALENIKA A.D. BEOGRAD, Batajnički 

drum b.b. 11080 Beograd – Zemun, B2M, Kružni Put 15в, 11309 Leštane, M A S T E R S    E X P O R T    I N T  
D. O. O., Tekelijina bb, lokal 9 (TEMPO) 21000 Novi Sad, EKOSAN, Batajnički drum 13. deo br. 7, 11080 

Beograd-Zemun, WURTH DOO BEOGRAD, Svetog Save 60v, Surčin ,11271 Beograd. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gsp.co.rs/

