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ОБАВЕШТЕЊЕ 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

за јавну набавку услуга у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 
„Одржавање система за централно управљање светлосном сигнализацијом САУС“ (јавна набавка број 

25/15) 

 
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 25/15 је услуга – „Одржавање система за 

централно управљање светлосном сигнализацијом САУС“. 
 

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 

у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) и акту Управе за јавне набавке Мишљење бр. 404-02-2881/15 од 

18.08.2015.године, да су испуњени услови за примену преговарачког поступка без објављивања 
позива за подношење понуда са „ELCOM“ д.о.о. из Београда, улица Сињска 41х. 

 Одржавање система за централно управљање светлосном сигнализацијом - САУС је до сада уговором 

поверавано фирми „ELCOM“ д.о.о.  из Београда, која га је израдила и развила. Одржавање система, 
састоји се у свакодневном прегледу и одржавању опреме на терену и опреме и софтвера у центру за 

управљање саобраћајем. Систем је оригиналан како у делу софтвера који се користи за управљање 
радом семафорских уређаја тако и у делу опреме која је развијена и потом инсталирана на терену, а 

преко које се остварује функција управљања из чега произилази да су испуњени услови за примену 

цитираног члана Закона о јавним набавкама, јер је „ELCOM“д.о.о. из Београда једини понуђач који, из 
техничких разлога, може да испуни ову јавну набавку. 
 
Назив и адреса лица којима се доставља позив за подношење понуда: „Elcom“ д.о.о. Београд, 

улица Сињска бр. 41 у Београду. 
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