
 
 

  
  

 
 

                                                  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

Наручилац: Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд 
 
 

            Врста поступка : Преговарачки поступак без објављивања јавног позива ( на основу 
члана 36 став1. тачка 3 ЗЈН) за јавну набавку енергената-бензина  за возила  Градскoг завода 
за геронтологију и палијативно збрињавање,  Београд. 
           Предмет јавне набавке- Добра- куповина енергената-бензина за возила за Градског 
завода за геронтологију, Београд, јавна набавка број 3/2014. 
              

Позивамо Вас да попуните конкурсну документацију и понуду на приложеном обрасцу у 
оквиру конкурсне документације доставите у  затвореној коверти, овереној печатом понуђача , 
на адресу Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд, Краља 
Милутина 52. 
Понуђач је обавезан да на полеђини коверте, (омота), у којој доставља понуду стави печат, 
назив понуђача, адресу, телефон као и име особе за контакт. 

 Понуда се доставља до 26.03.2014. године до 11 часова. 
 Јавно отварање понуде и преговарачки поступак обавиће Комисија за јавну набавку 26.03.2014.    
године са  почетком у 11.30 часова, у просторијама Градског завода за геронтологију и палијативно 
збрињавање, Београд, Краља Милутина 52. 
Наручилац и понуђач преговараће о следећим елементима:  
- цени енергената –бензина 
-о начину плаћања  
-року плаћања 
Начин преговарања: непосредно преговарање применом начела усмености. 
Основ за вођење преговарачког поступка у конкретној јавној набавци су одредбе члана 36 
став1. тачка 3 ЗЈН. 
Разлози за примену преговарачког поступка: 

Члан 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама предвиђа да наручилац може 
спроводити преговарачки поступак без објављивања јавног позива због изузетне хитности 
проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима , чије наступање ни у 
ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима 
одређеним за отворени или рестриктивни поступак. Околности које оправдавају хитност не 
могу бити у било каквој вези са наручиоцем. 

Предмет јавне набавке је куповина  за службена возила за потребе Градског завода за 
геронтологију и палијативно збрињавање, Београд за период од 2 месеца, до окончања 
поступка централизоване јавне набавке предметног добра од стране Републичког фонда за 
здравствено осигурање. 
Имајући у виду потребу наручиоца за предметном врстом добра, којом се омогућава несметано 
обављање послова из делокруга здравствене установе, као и да поступак централизоване 
јавне набавке за предметно добро које спроводи Републички фонд за здравствено осигурање у 
складу са Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване 
јавне набавке („Сл. Гласник РС“ 29/2013, бр. 49/2013 и 51/2013-испр), је у току, али неће бити 
окончан до 31.03.2014.,(допис-РФЗО-а 01 број: 404-255/14-1), Завод је покренуо  преговарачки 
поступак без објављивања јавног позива на основу члана 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12). 

  

 
  



 
 
Комисија за јавне набавке отвориће понуду у заказани дан и сат. 
У записник о отварању понуда уносе се сви подаци битни за преговарачки поступак. 
Записник о отварању понуда након завршеног преговарачког поступка потписују чланови 
Комисије за јавне набавке и овлашћени представник понуђача са којим се преговара. 
Један примерак потписаног записника уручује се понуђачу непосредно, одмах по окончању 
преговарачког поступка. 
 
 
 
Чланови Комисије:       Директор 
 
Др Борис Томашек, председник          Др Далибор Паспаљ, спец. физик. 
              медицине и рехабилитације 
Слободан Стефановић           спец.геронтологије 
 
Раде Таталовић, дипл.правник 
 
 


