
 

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 
Београд, 27.марта 43-43 

 
објављује 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА  

(преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда) 
Софтверски пакет PTV Vision – надоградња постојећих лиценци са одржавањем у 

једногодишњем периоду 
ЈН 1/15 

 
Назив наручиоца: Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат саобраћај 
 
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: добра 
 
Опис предмета набавке:  

Предмет јавне набавке бр. 1/15 је добро – „Софтверски пакет PTV Vision – надоградња 
постојећих лиценци са одржавањем у једногодишњем периоду” 
 
Предметно добро, PTV Vision програмски пакет обухвата следеће: 
 

1. Надградњу 2 лиценце пакета DPS (бр. лиценце 300931-900093102) за програме Visum 
11.5 (величине Е2) и Vissim 5.3  (величине G) са припадајућим модулима на најновије 
верзије Visum 14.0 и Vissim 7.0 и додатним модулима: Vissig и Signal Control-offset time-
optimization (SCCO). 

2. Надградњу 1 лиценце пакета DPS (бр. лиценце 300931-900093103) за програме Visum 
11.5 (величине E2) и Vissim 5.3 (величине G), са припадајућим модулима,  на најновије 
верзије Visum 14.0 i Vissim 7.0 и додатним модулима: Vissig и Signal Control-offset time-
optimization (SCCO). 

3. Надградњу 3 лиценце пакета DPS (бр. лиценце 300931-900093103) за програме Visum 
11.5 (величине  E2) и Vissim 5.3 (величине G), са припадајућим модулима, на најновије 
верзије Visum 14.0 и Vissim 7.0. 

 
Назив и ознака из општег речника набавке: 48000000-8 - програмски пакети и 
информациони системи 
 
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 

http://www.bgsaobracaj.rs/
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(''Службени гласник РС'' број 124/12 и 14/15) и акту Управе за јавне набавке Мишљење бр. 
404-02-4159/14 од 26.12.2014. 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. Град Београд  је још 2003. године набавио софтверски пакет ''PTV VISION'', који је 
произвела немачка фирма PTV AG, који се у Секретаријату за саобраћај интезивно користи у 
процедурама симулације и моделовања  саобраћајних токова. Уградња основног 
софтверског пакета, надоградња и одржавање до сада је уговором поверавана фирми  „ЦЕП 
- Центар за планирање урбаног развоја“, Београд, ул. Захумска бр. 34, као једином 
овлашћеном дистрибутеру софтвера PTV Vision за Србију. 
 
Назив и адреса лица коме се шаље позив за подношење понуда: „ЦЕП - Центар за 
планирање урбаног развоја“, Београд, ул. Захумска бр. 34. 
 


