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НАРУЧИЛАЦ: ЈКП „Београдски метро и воз“ 

Светозара Марковића 38-40, 11 000 Београд 

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈНМВ 01/20 

ДАТУМ: 19.03.2020 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Назив наручиоца: ЈКП „Београдски метро и воз“ 

Адреса наручиоца: Светозара Марковића 38-40, Београд.  

Интернет страница наручиоца: www.bgmetro.rs 

Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће-локална самоуправа.  

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности  

Продужење рока за подношење: понуде.  

Врста предмета: услуга.  

За услуге: Набавка АДВОКАТСКИХ УСЛУГА, ОРН 79100000-правне услуге 

Датум објављивања позива за подношење понуда: 12.03.2020. године.  

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 19.03.2020. године. 

Разлог за продужење рока: Градско веће града Београда је дана 17.03.2020. године донело Закључке бр. 

401-191/20-ГВ да се обуставе започети поступци јавних набавки. Изузетно започети поступци јавних набавки 

могу бити настављени искључиво по прибављеном претходном одобрењу Секретаријата за финансије Градске 

управе града Београда. Наручилац ће отпослати образложени Захтев Секретаријату за финансије Градске 

управе Града Београда за наставак поступка,  због чега продужава рок за достављање понуда, па ће сходно 

добијеном одобрењу,  поступак предметне набавке наставити, односно исти обуставити уколико не добије 

одобрење   наведеног Секретаријата за наставак поступка.  

Време и место подношења понуда (нови рок): Нови рок за доставу понуда је до 01.04.2020 до 11,30  

часова. Благовременом се сматра понуда која је примљена од стране наручиоца најкасније до 01.04.2020. 

године до 11,30 часова. Понуде се достављају на адресу: ЈКП „Београдски метро и воз“, Светозара Марковића 

38-40, Београд, у кутији или коверти затвореној на начин да се приликом отварања може утврдити да се први 

пут отвара.  

Време и место отварања понуда: Комисија за јавне набавке ће благоврмено примљене  понуде јавно 

отворити истог дана 01.04.2020. године са почетком у  12,00 часова на адреси ЈКП „Београдски метро и воз“, 

Светозара Марковића 38-40, Београд, сала на првом спрату.  

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  


