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ОБАВЕШТЕЊЕ 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

за јавну набавку услуга у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 
''Одржавање система Еуронадзор'' (јавна набавка број 31/16) 

 

Назив наручиоца: Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај. 
 

Адреса наручиоца: ул. 27. Марта 43-45, Београд. 
 

Интернет страница: www.bgsaobracaj.rs, https://nabavke.beograd.gov.rs. 

 
Врста наручиоца: Орган јединицe локалне самоуправе. 

Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 
понуда 

Врста предмета јавне набавке: Услуге. 

 
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке 31/16 је услуга – ''Одржавање система 

Еуронадзор''. 

 
Назив и ознака из општег речника набавке: 72267100-0 – одржавање софтвера за 

информационе технологије. 
 

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 Републике 

Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и мишљења Управе за јавне набавке бр. 404-02-3042/16 од 
29.09.2016. године да су испуњени услови за примену преговарачког поступка без објављивања 

позива за подношење понуда сa „Пупин телеком ТПО“ д.о.о., Техничка подршка и одржававање 
Београд, Батајнички пут 23. 

„Пупин телеком“ а.д. Београд,ул. Батајнички друм 23, у потпуности је развио и израдио систем за 

централно управљање и мониторинг рада семафорске опреме на раскрсницама у ужем центру града, 
произведен ради надзора и управљања семафорским уређајима новије генерације EURO S2000. 

Одржавање система Еуронадзор обухвата активности у оквиру система који управља раскрсница у 
Булевару ослобођења и Устаничкој улици. Основни задатак у функционисању система Еуронадзор 

јесте одржавање координисаног начина рада сигнала, као и стални мониторинг над функционисањем 

уређаја и спољне опреме на раскрсницама. Координација рада се заснива на повезивању уређаја са 
центром за управљање који је смештен у згради Градске управе града Београда у улици 27. марта 43-

45. Комуникациони уређаји су развијени и наменски направљени за систем Еуронадзор и то за 
семафорске уређаје типа EURO S2000, прилагођени су комуникационим протоколима произвођача и 

нису елементи који се могу куповати на тржишту у слободној продаји. „Пупин телеком“ ад из 
Београда основао је правно лице „Пупин телеком ТПО“ д.о.о. Београд, Батајнички друм бр. 23 преко 

којег врши услуге техничке подршке и одржавање и једини има право да пружа услугу одржавања 

система Еуронадзор. 
 

Назив и адреса лица којима се доставља позив за подношење понуда: „Пупин телеком ТПО“ 
д.о.о. Београд, Батајнички друм бр. 23 
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