
На основу члана 36.став 7. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 124/12 и 14/15)  
 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Секретаријат за саобраћај – Дирекција за јавни превоз 

Београд, 27.марта 43-43 
 

Објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 
(преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда) 
Одржавање опреме за регулисање ауто-такси саобраћаја на Аеродрому 

''Никола Тесла'' у Београду   
ЈН 11/15 

 
Назив наручиоца: Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат саобраћај – 
Дирекција за јавни превоз 
 
Адреса наручиоца: Улица 27. марта 43-45, Београд  
 
Интернет страница наручиоца: www.bgsaobracaj.rs  
 
Врста наручиоца: орган јединице локалне самоуправе  
 
Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда  
 
Врста предмета: услуга 
  
Опис предмета набавке:  
Предмет јавне набавке бр. 11/15 је услуга –Одржавање опреме за регулисање ауто-такси 

саобраћаја на Аеродрому ''Никола Тесла'' у Београду. 

Предметна услуга обухвата: 
Одржавање опреме за регулисање ауто-такси саобраћаја на Аеродрому ''Никола Тесла'' у 

Београду обухвата  редовно одржавање и редовно одржавање по позиву.  

Редовно одржавање: 

Редовно одржавање такси система ће се обављати једном месечно до 5-ог у месецу. 

Преглед и провера над такси системом ће се обављати у трајању потребним за испуњење 

свих претходно наведених ставки у редовном одржавању. Сервисер током прегледа, 

провере и интервенције води контролну листу где обележава елементе такси система над 

којима је вршен преглед, провера и/или интервенција са описом и примедбама. Лица 

запослена у Сектору за ауто такси превоз путника или обезбеђењу аеродрома „Никола 

Тесла“ потписују контролну листу у сегменту опреме која се налази на њиховом радном 

месту. Запослено лице Сектора за ауто такси превоз путника потписује контролну листу 

након извршеног прегледа и провере опреме која се одржава. Након пружене услуге 

редовног одржавања, до 5-ог у текућем месецу, овлашћено лице Корисника услуге и 

http://www.bgsaobracaj.rs/


овлашћено лице Извршиоца услуге потписују Записник о пруженој услузи. Саставни део 

наведеног записника је и Контролна листа.  

Редовно одржавање по позиву: 

Рок одзива сервисера извршиоца на терен по позиву Наручиоца (телефонски и е-маил) је 

1 сат од достављања позива на утврђену е-маил адресу Извршиоца услуге. Сервисери су 

доступни за позиве сваким даном од 00 до 24 часова. Рок одзива сервисера се рачуна од 

достављања позива на утврђену е маил адресу Извршиоца услуге.  

При изласку на терен сервисер је дужан да код себе има радни налог издат од 

Секретаријата за саобраћај - Сектора за ауто такси превоз путника. Сектор за ауто такси 

ће најавити долазак сервисера шефу обезбеђења аеродрома Никола Тесла. Сервисер у 

радни налог уноси време доласка на интервенцију и време одласка са интервенције и 

податке предвиђене радним налогом, док детаљан опис интервенције, као и 

спецификацију замењених резервних делова и потрошног материјала уписује у 

Грађевински дневник. Наручилац обезбеђује резервне делове и потрошни материјал. 

Сваки започети сат током интервенције се рачуна као цео сат. 

Након пружене услуге редовног одржавања по позиву, овлашћено лице Корисника услуге 

и овлашћено лице Извршиоца услуге потписују Грађевински дневник и Записник о 

пруженој услузи. Записник мора бити оверен печатом извршиоца услуге и представља 

основ за испостављање рачуна на фактурну адресу. Саставни део наведеног записника је 

радни налог и копија листа из Грађевинског дневника који се односи на извршену услугу.   

 
Назив и ознака из општег речника набавке: 50230000-6 – услуге поправке, 
одржавања и сродне услуге у вези са друмским саобраћајем и другом опремом 
  
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову 
примену:  
 
Јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за 
подношење понуда сагласно члану 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама 
(''Службени гласник РС'' број 124/12 и 14/15) и акту Управе за јавне набавке Мишљење 
бр. 404-02-878/15 од 13.03.2015. године, да су испуњени услови за примену 
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са 
чланом 36. став 1 тачка 2) ЗЈН. „ЕЛКОМ“  д.о.о. из Београда, ул. Сињска 41х, је произвео 
и развио опрему и софтвер за регулисање ауто-такси саобраћаја на Аеродрому ''Никола 
Тесла'' у Београду''. Систем је оригиналан како у делу софтвера који се користи за 
управљање радом тако и у делу опреме која је развијена, а потом инсталирана на терену. 
Одржавање опремеје до сада je уговором поверавано фирми „ЕЛКОМ“ д.о.о. из Београда.  
 
Назив и адреса лица коме се шаље позив за подношење понуда: „ЕЛКОМ“ д.о.о., 
Београд, ул. Сињска бр. 41x.  
 


