
На основу члана 55., 57. и 109. Закона о јавним набавкама (''Сл.Гласник РС'' 124/2013) 
 

Република Србија 
Град Београд 

Градска управа града Београда 
Секретаријат саобраћај 

Дирекција за путеве 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Назив наручиоца: Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат саобраћај – 

Дирекција за путеве 
 
Адреса наручиоца: Улица 27. марта 43-45, Београд 
 
Интернет страница наручиоца: www.bgsaobracaj.rs и www.beograd.rs 
 
Врста наручиоца: Градска управа 
 
Опис предмета набавке:  

Предмет јавне набавке је услуга – Услуга одржавања осам кракова покретних степеница, 
седам лифтова за инвалиде и пет пумпи за одвод подземних вода у подземним пешачким 
пролазима у Београду (редовно сервисирање, годишње сервисирање, дежурства радним 
даном, суботом, недељом и државним празником, одржавање лифтова за инвалиде, 
одржавање пумпи и ванредне неопходне поправке), за период од једне године.  
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 50740000 – услуге поправке и одржавања 
покретних степеница 
 
Процењена вредност јавне набавке: 12.500.000,00 динара без ПДВ-а.  
 
Број примљених понуда: 1 
 
Подаци о понуђачима: Понућач  ''Беокончар'' д.о.о., из Београда, Теразијски пролаз б.б.,  

матични број 07737432, ПИБ 100038453 
Разлог за обуставу поступка: Понућач  ''Беокончар'' д.о.о., из Београда, Теразијски пролаз 
б.б., доставио је понуду број 15/13 од 22.08.2013. године, у којој је, након достављене 
сагласности на исправку рачунске грешке, понудио укупну цену од 12.546.500,00 динара без 
ПДВ-а, односно 15.055.800,00 динара са ПДВ-ом, која прелази износ процењене вредности 
јавне набавке.  
Понуђач није доставио уверење из казнене евиденције надлежне ПУ МУП за законског 
заступника. Понуђач је доставио потврду да је дана 14.08.2013. године поднео захтев 
надлежној ПУ МУП, у којој стоји напомена да је у складу са чл. 2 Правилника о казненој 
евиденцији затражена провера по месту рођења – Скопље, Македонија. 
Наручилац је сходно члану 79. став 8. ЗЈН оставио Понуђачу примерен рок за доставу 
уверења. Понуђач је у складу са остављеним роком, дана 16.09.2013. године доставио 
предметно уверење.  
 
Када ће поступак бити поново спроведен: Наручилац је покренуо преговарачки поступак 
са објављивањем јавног позива, који се покреће након спроведеног отвореног поступка, који 
је окончан доношењем Одлуке о обустави поступка јавне набавке број IV-07-404-6-12/13 од 
27.09.2013. године, из разлога што Наручилац није прибавио ни једну прихватљиву понуду. 
Обзиром да Наручилац у преговарачки поступак позива само и све понуђаче који су 
учествовали у отвореном поступку да допуне своје понуде тако да их учине прихватљивим, 
није дужан да објави јавни позив за подношење понуда 


