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ОБАВЕШТЕЊЕ 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

 

за јавну набавку услуга у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 
понуда „ОДРЖАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ СОФТВЕРСКОГ ПАКЕТА PTV VISION“ 

 (јавна набавка број 18/19) 
 

 
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: Услугe 
 
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке бр. 18/19 је услуге – 
„ОДРЖАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ СОФТВЕРСКОГ ПАКЕТА PTV VISION“. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 72267100-0 – одржавање софтвера за 
информационе технологије 
 
Опис предмета набавке:  

Предмет јавне набавке бр. 18/19 је услуга – Oдржавање лиценци софтверског пакета PTV 

VISION 

 

Предметна услуга обухвата: 

Предмет јавне набавке - Одржавање лиценци софтверског пакета PTV Vision обухвата 
одржавање 6 лиценци у периоду од 24 (двадесетичетири) месеца. 
Одржавање постојећих 6 лиценци софтверског пакета PTV VISION у двогодишњем периоду 
подразумева разматрање и отклањање сваке неправилности у функционисању програмског 
пакета сваког радног дана у периоду од 7.30 до 15.30 часова (изузев празника) и то на 
захтев корисника услуга електронском поштом, као и испорука и уградња нових верзија 
софтверског пакета PTV VISION које у поменутом периоду објави произвођач програмског 
пакета – фирма PTV AG из Немачке. 
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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, 14/15 и 68/15) и акту Управе за јавне набавке - 
Мишљење бр. 404-02-2339/19 од 29.05.2019. године у којем је дато мишљење да је основана 
примена  преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са 
чланом 36. став 1 тачка 2) Закона о јавним набавкама. Позив за подношење понуде биће 
упућен понуђачу „Centar za planiranje urbanog razvoja CEP” доо, Захумска бр. 34, Београд, 
који као једини има право да снабдева тржиште овим софтверским пакетом, као и да врши 
услуге његовог одржавања на територији Републике Србије. 
 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 
конкурсна документација доступна:  
 
- на интернет стрници града Београда www.beograd.rs 
 
- на интернет страници Секретаријата за саобраћај www.bgsaobracaj.rs 
 
- на Порталу јавних набавки. 
 
Назив и адреса лица којима се доставља позив за подношење понуда: „CENTAR ZA 
PLANIRANJE URBANOG RAZVOJA CEP “ Д.О.О. Београд, улица Захумска бр. 34. 
 

http://www.beograd.rs/
http://www.bgsaobracaj.rs/

