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ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

                         (јавна набавка број 1/14) 
 
 
Назив наручиоца: Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за 
саобраћај-Дирекција за јавни превоз. 
 
Адреса наручиоца: улица 27. марта бр. 43-45, Београд. 
 
Интернет страница наручиоца: www.bgsaobracaj.rs и www.beograd.gov.rs 
 
Врста наручиоца: орган јединице локалне самоуправе. 
 
Опис предмета набавке: Предмет  јавне набавке је услуга - Стручни надзор над извођењем 
радова на изградњи, одржавању и пројектовању опреме стајалишта и површина у функцији 
јавног превоза''.  
 
Предметна услуга обухвата послове стручно-техничког надзора за следеће радове и услуге: 
 

- изградњу аутобуских стајалишта и окретница ЈП-а; 
- изградњу саобраћајних површина у функцији техничког регулисања саобраћаја; 
- израду и постављање надстрешница и одржавање стајалишног мобилијара; 
- израду саобраћајно-техничких пројеката: стајалишта, окретница и техничког 

регулисања саобраћаја; 
- одржавање заливних система и затрављених трамвајских баштица; 
- друге радове и услуге на саобраћајним површинама у функцији јавног превоза, а које по 

налогу Дирекције за јавни превоз обављају извођачи радова. 
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Назив и ознака из општег речника набавке: 71247000 – надзор грађевинских радова; 
71248000-надзор пројеката и документације (пројектантски надзор). 
 
Процењена вредност јавне набавке: 6.583.200,00 динара. 
 
Број примљених понуда: ниједна понуда. 
 
Разлог за обуставу поступка: Одлуку о обустави поступка Наручилац доноси у складу са 
чланом 109. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'', 
број 124/12), из разлога што се у овој јавној набавци нису испунили услови за доделу 
уговора, у складу са чланом 107. став 3. Истог закона, јер није прибављена најмање 
једна прихватљива понуда, односно у року за подношење понудa, до дана 15.12.2014. 
године до 12,00 часова, није поднета ни једна понуда. Позив за подношење понуда и 
конкурсна документација, објављени су  на дан 13.11.2014. године на Порталу јавних 
набавки, интернет страници Секретаријата за саобраћај и на интернет страници града 
Београда, као и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа 
(Позив). 
  
Када ће поступак бити спроведен: Наручилац ће  спровести поступак у току 2015.  
буџетске године, из разлога што није примио ни једну понуду.  
 
 
 
 


