
 
На основу чл. 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 

14/15 и 68/15), 
Република Србија 

Град Београд 
Градска управа града Београда 

Секретаријат саобраћај 
објављује 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

(преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, за 
јавну набавку добра: „Набавка и уградња опреме за увођење система контроле  

приступа пешачкој зони у Земуну“, бр. ЈН 15/18) 
 
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 
 
Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда 
  
Врста предмета: добро 
 
Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке бр. 15/18 је добро – „Набавка и уградња 
опреме за увођење система контроле приступа пешачкој зони у Земуну“ 

Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 42961100-1 - систем за контролу 
приступа 
 
Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког 
поступка из члана 36. став 1. тачка 4) Закона: Уговор број IV-02 401.1-16/2017 од 12. 
маја 2017. године 
 
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 4) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и акту Управе за јавне набавке - 
Мишљење бр. 404-02-3602/17 од 15.03.2018. 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 4) Закона о јавним набавкама.  
 
Назив и адреса лица којем ће наручилац послати позив за подношење понуда: 
позив за подношење понуде ће бити упућен привредном друштву „D.C. ENERGOCOOP“ 
d.o.o., Београд, улица Старине Новака бр. 6, као носиоцу посла испред групе понуђача коју 
чине „D.C. ENERGOCOOP“ d.o.o., Београд и „BOSS CONSTRUCTION“ д.о.о., Стари Трстеник, 
Стопања. 

http://www.bgsaobracaj.rs/
https://nabavke.beograd.gov.rs/

