
На основу члана 63.. став 5. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 
124/12, 14/15 – покренут поступак и 68/15 – прелазне одредбе, у даљем тексту: Закон), 

 
 

   Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

ГРАД БЕОГРАД 

ГРАДСКА  УПРАВА  ГРАДА  БЕОГРАДА  

Наручилац: Секретаријат за саобраћај 
27. марта 43-45, Београд 

објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА  

за подношење понуда за јавну набавку услуга у отвореном поступку: „Куповина и 

уградња семафорских уређаја за опремање раскрсница“ 

 (јавна набавка број 14/15) 

1. Назив, адреса, интернет страница Наручиоца:  
Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај 
ул. 27. Марта 43-45, Београд 

Интернет страница: www. bgsaobracaj.rs, https://nabavke.beograd.gov.rs  

2. Врста наручиоца: орган јединицe локалне самоуправе 

3. Врста поступка јавне набавке: предметна јавна набавка се спроводи у отвореном 
поступку у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се 
уређују јавне набавке, а у циљу закључења уговора у јавној набавци. 

4. Врста предмета јавне набавке: добра - ОРН :34996100-6 – семафори  

5. Датум објављивања позива за подношење понуда: 14.03.2016. године 

6. Датум објављивања обавештења о првом продужењу рока: 08.04.2016. године 

7. Датум објављивања обавештења о другом продужењу рока: 20.04.2016. године 

8. Датум објављивања обавештења о трећем продужењу рока: 28.04.2016. године 

9. Датум објављивања обавештења о четвртом продужењу рока: 04.05.2016. године 

10. Датум објављивања обавештења о петом продужењу рока: 14.07.2016. године 

11. Разлог за продужење рока: У предметном поступку јавне набавке у року за 

подношење понуда поднет је Захтев за заштиту права дана 28.04.2016. године од 

стране заинтересованог лица „ISKRАTEL PRIONTER” д.о.о из Београда. 

Наручилац је објавио на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права и задржавању даљих активности 

наручиоца до доношења одлуке Републичке комисије за заштиту права у поступцима 

јавних набавки. 

https://nabavke.beograd.gov.rs/


Републичка комисија је, Решењем бр. 4-00-643/2016 од 30.06.2016. године примљеним 

код наручиоца дана 14.07.2016. године, потврдила закључак наручиоца број 404-21/15 

од 28.04.2016. године, којим је одбачен захтев за заштиту права подносиоца захтева 

„ISKRАTEL PRIONTER” д.о.о из Београда, поднет у отвореном поступку предметне јавне 

набавке. 

Имајући у виду да су се стекли услови за наставак поступка одређује се нови рок за 

подношење понуда. 

Позивају се сва заитересована лица да поднесу своје понуде у складу са конкурсном 
документацијом, са посебном пажњом на рок важења средстава финансијског 
обезбеђења. 

12. Време и место за подношење понуда (нови рок): Понуђач подноси понуду до 
02.08.2016. године до 12,00 часова, непосредно или путем поште на адресу: 
Град Београд, Градска управа града Београда – Секретаријат за саобраћај, Београд, 
ул. 27.марта 43-45 – писарница, шалтер бр.4, са назнаком: ''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ 
НАБАВКУ ДОБРА: ''КУПОВИНА И УГРАДЊА СЕМАФОРСКИХ УРЕЂАЈА ЗА ОПРЕМАЊЕ 
РАСКРСНИЦА''– ЈН БР. 14/15 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

13. Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се дана 
02.08.2016. године, у 12,30 часова, у просторијама Секретаријата за саобраћај, 
канцеларија 264, II спрат, ул. 27. Марта 43-45, Београд. 


