
На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

ГРАД БЕОГРАД 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Секретаријат за саобрћај - 

Дирекција за јавни превоз 
ул. 27.марта бр. 43-45 

 

објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 
за подношење понуда у отвореном поступку доделе уговора о ЈПП за пружање услуге 

„Превоз путника у јавном градском превозу у Београду“, јавна набавка број 23/15 

1. Назив наручиоца: Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај – 

Дирекција за јавни превоз. 
 
2. Адреса наручиоца: ул. 27.марта бр. 43-45, Београд. 
 

3. Интернет страница наручиоца: www.beograd.rs. 

 
4. Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе. 

 
5. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу 

са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским 

актима којима се уређују јавне набавке. 

6. Предмет јавне набавке: услуга – Превоз путника у јавном градском превозу у Београду, назив и 
ознака из општег речника набавке: 60112000–6 - услуге јавног друмског превоза. 

 

6. Продужење рока за подношење: Понуда. 
 

7. Датум објављивања позива за подношење понуда: 11. септембар 2015. године. 
 

9. Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 5. октобар 2015. године. 
 

10. Разлог за продужење рока: Наручилац ће продужити рок за подношење понуда из разлога измена и 

допуна Конкурснe документације, а како би понуђачима било омогућено да припреме прихватљиве 
понуде.  
 
11. Време и место подношења понуда: Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште на 

адресу: Град Београд Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај – Дирекција за јавни 

превоз, Београд, ул. 27.марта бр.43-45 – (писарница), до 02. новембра 2015. године, до 12:00 часова.  
 

12. Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 02. новембра 2015. године, до 
12:30 часова, у просторијама  Секретаријатa за саобраћај – Дирекцијe за јавни превоз, Београд, ул. 

27.марта бр.43-45, 11000 Београд, 2. спрат. 

 
13. Комуникација у поступку јавне набавке се одвија писаним путем, односно, путем поште, 

достављањем писмена на адресу Секретаријат за саобраћај – Дирекција за јавни превоз, ул. 27. марта 
бр. 43-45, 11000 Београд, и електронском поштом на е-mail адресу: 

direkcijazajavniprevoz.javnenabavke@beograd.gov.rs или факсом на телефон 011/2752-582, у радно време 
Наручиоца од 7:30 до 15:30 часова, као и објављивањем од стране Наручиоца на Порталу јавних 

набавки, на Порталу јавних набавки града Београда и на интернет страници Наручиоца. 
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