
 
 На основу члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“, број 124/12 и 14/15)  
 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Секретаријат за саобраћај 

Београд, 27. марта бр. 43-45 
објављује  
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
Услуга - Израда пројекта повезивања семафора оптичким кабловима  
(јавна набавка број 7/15)  
 
Назив наручиоца: Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за 
саобраћај  
Адреса наручиоца: Улица 27. марта бр. 43-45, Београд  
 
Интернет страница наручиоца: www.beograd.rs  
 
Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе 
  
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности  
 
Врста предмета: услуга  
 
Опис предмета набавке:  
Предмет јавне набавке мале вредности бр. 7/15 – Израда пројекта повезивања семафора 
оптичким кабловима. 
 
Услуга Израдe пројекта повезивања семафора оптичким кабловма обухвата израду 
пројекта кабловске канализације и комуникационе везе оптичким каблом на потезу:   
 
Управљачки уређај на раскрсници (Зрењанински пут / Ивана Милутиновића / Овчански 
пут) – управљачки уређај на раскрсници (Зрењанински пут / Бранка Момирова) -  Мост 
преко Дунава (Панчевачки мост ) – Кабловско окно на подвожњаку испод Панчевачког 
моста у улици Деспота Стефана (VIII – 80 A, кабл 1) – Оптички разделник у згради 
Секретаријата за Саобраћај Града Београда,  27. марта бр 43-45. ). 
 

   

Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 71322500-6 – Услуге техничког 
пројектовања саобраћајних уређаја 
 
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.  
 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где 
је конкурсна документација доступна:  

http://www.beograd.rs/


- Oд наручиоца, на адреси: Град Београд - Градска управа града Београда - 
Секретаријат за саобраћај, Београд, улица 27. марта бр. 43-45, сваког радног дана у 
времену од 10,00 до 14,00 часова, уз подношење овлашћења за преузимање 
конкурсне документације;  

- на интернет стрaници града Београда: www.beograd.rs  

-на интернет страници портала јавних набавки града Београда:           
https://nabavke.beograd.gov.rs 

- на интернет страници Секретаријата за саобраћај www.bgsaobracaj.rs  

- на Порталу управе за јавне набавке: www.portal.ujn.gov.rs  
 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуда се подноси 
лично на Писарницу или путем поште на адресу: Град Београд - Градска управа града 
Београда - Секретаријат за сaoбраћаj, Београд, улица 27. марта бр. 43-45.  
Понуда се подноси у затвореној коверти, са назнаком „Понуда за јавну набавку мале 
вредности, број 7/15, услуга – Израда пројекта повезивања семафора оптичким 
кабловима – НЕ ОТВАРАТИ". На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача, 
име и телефон особе за контакт, а на лицу коверте заводни печат са бројем и 
датумом понуде.  
 
Рок за подношење понудe је 30.06.2015. године до 12 часова.  
 
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и обавиће се 

30.06.2015. године у 12.30 часова, у Београду у згради Градске управе града 
Београда  улица 27. марта број 43-45,  у просторијама Секретаријата за саобраћај 
канцеларија 264 на II спрату. 
 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда: Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а 
у поступку отварања могу активно да учествују само овлашћени представници 
понуђача. Овлашћење за учешће у поступку отварања понуда мора бити оригинал 
издато од понуђача, са заводним бројем под којим је издато, датумом издавања, 
печатом и потписом одговорног лица понуђача, а предаје се председнику Комисије за 
јавну набавку непосредно пре почетка поступка отварања понуда.  
 
Рок за доношење одлуке: Одлука са образложењем и подацима из Извештаја о 
стручној оцени понуда ће бити донета у року од 10 (десет) дана од дана отварања 
понуда.  
 
Лице за контакт:  
- за општи део – Сања Шарчевић, sanja.sarcevic@beograd.gov.rs  
- за технички део – Љубиша Љубић, ljubisa.ljubic@beograd.gov.rs 


