
 

На основу члана 36.став 7. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
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) 
„Набавка софтвера PTV VISUM PUBLIC TRANSPORT CONCEPT (PTC) - COMPLETE, 

величине F“, бр. ЈН 30/15 
 
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. 30/15 је добро – „Набавка софтвера 
PTV VISUM PUBLIC TRANSPORT CONCEPT (PTC) - COMPLETE, величине F“, са одржавањем у 
једногодишњем периоду. 

Предметно добро обухвата набавку једне лиценце софтвера PTV VISUM PUBLIC TRANSPORT 
CONCEPT (PTC) - COMPLETE, величине F и то: 
 
Назив (Program): PTV Visum 14.00 
Архитектура (Architecture): 32bit and 64bit Edition 
Језик (Language): English 
Величина мреже (Network Size): 2 (1000 zones, 2147483647 nodes, 2147483647 links) 
Модули (Modules): Line Costing Calculation, Calendar, TransCAD/Cube lmport, PuT Passenger 
onboard survey and e-ticketing data, Google Transit lmport, HAFAS lmport, Graphical timetable 
editor, Detailed Line Blocking, railML lmport, railML Export, SATURN lmpod, GlS-interface Shape, 
Subnetwork Generator, Schematic Line Diagram, VDV452 Export, VDV 452 lmport, VISSIM Export, 
EMME lmport, User Interface PrT, User Interfac PuT 
 
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, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу мишљења Управе за јавне 
набавке Републике Србије, бр. 404-02-3070/15 од 01.10.2015.год. Позив за подношење 
понуде се упућује понуђачу  „ЦЕП - Центар за планирање урбаног развоја“, Београд, ул. 
Захумска бр.34, који је тренутно једини овлашћени дистрибутер софтвера PTV Vision за 
Србију (са седиштем у Србији) и као такав, има право да снабдева тржиште Србије и Црне 
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Горе PTV Vision софтвером. 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. Међутим, 
постојећи софтверски пакет ''PTV VISION'', није у могућности да симулацијама и 
моделовањима саобраћајних токова обухвати функционисање јавног превоза које у огромној 
мери зависи од оптерећености постојеће уличне мреже, због чега је и планирана набавка 
софтвера PTV VISUM PUBLIC TRANSPORT CONCEPT (PTC) – COMPLETE који је део софтверског 
пакета ''PTV VISION''. 
 
Назив и адреса лица коме се шаље позив за подношење понуда: „ЦЕП - Центар за 
планирање урбаног развоја“, Београд, ул. Захумска бр. 34. 
 


