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ПРЕДЛОГ  
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 
 

јавне набавке услуга:„Обука запослених у Секретаријату за саобраћај за 
коришћење софтвера Siemens Sitraffic Scala Motion и Siemens Office“  
(редни број ЈН 19/18) 
 
Назив наручиоца: Град Београд, Градска управа Града Београда, Секретаријат саобраћај 
 
Адреса наручиоца: Улица 27. марта 43-45, Београд 
 
Интернет страница наручиоца: www.bgsaobracaj.rs, https://nabavke.beograd.gov.rs 
 
Врста наручиоца: орган јединице локалне самоуправе 
 
Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке бр. 19/18 је услуга – „Обука запослених у 
Секретаријату за саобраћај за коришћење софтвера Siemens Sitraffic Scala Motion и Siemens 
Office“, са одржавањем у периоду од 180 дана 

Назив и ознака из општег речника набавке: 80530000-8-Услуге стручног оспособљавања 
 
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. 011-00-101/18 од 18.07.2018.год. Позив за подношење понуде 
се упућује понуђачу „Siemens Mobility d.o.o. Cerovac Ogranak Beograd, Oмладинских бригада 
90в, 11070 Београд, који је тренутно једини овлашћени дистрибутер софтвера Siemens Sitraffic 
Scala Motion и Siemens Office за Србију (са седиштем у Србији) и као такав искључиво овлашћен 
да продаје и пружа услуге, укључујући и надоградњу софтвера, унапређење хардвера, 
одржавање хардвера, као и да организује обуке за нове верзије софтвера и послове на Sitraffic 
системима у Србији.  
Секретаријат за саобраћај користи софтвер за аутоматско управљање саобраћајем „Siemens 
Sitraffic Scala Motion“, чија је намена управљање собраћајним токовима на потезу Булевар 
краља Александра, Рузвелтове, Булевар ослобођења и Славија, као и „Siemens Office“, који се 
користи за пројектовање рада семафорских раскрсница. Циљ обуке је да запослени кроз 
упознавање са функцијама ових софтвера стекну знања и вештине који ће довести до 
повећања продуктивности и ефикасног управљања саобраћајним токовима на уличној мрежи 
Града Београда. 
 
Назив понуђача: „Siemens Mobility d.o.o. Cerovac Ogranak Beograd 
 
Адреса понуђача: Oмладинских бригада 90в, 11070 Београд 
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