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  ОБАВЕШТЕЊЕ 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

 
за јавну набавку добра у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 

„Надоградња софтвера за управљање саобраћајем – система за централно управљање светлосном 

сигнализацијом (САУС)”, jавна набавка редни број 13/20 

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: добра 
 

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке бр. 13/20 је добра - „Надоградња софтвера за 
управљање саобраћајем – система за централно управљање светлосном сигнализацијом (САУС)” 

 

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 

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. 404-02-2799/20 од 25.05.2020. године, 

да су испуњени услови за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење 

понуда у складу чланом 36. став 1 тачка 2) Закона о јавним набавкама. Позив за подношење понуде 
биће упућен понуђачу „ELCOM BGD“ д.о.о. из Београда, Устаничка бр. 234, који је искључиви власник 

изворног кода система софтвера САУС за комуникацију и управљање контролерима светлосне 
сигнализације и једини привредни субјект који може да пружи услугу надоградње система софтвера 

САУС. 

 
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: „ELCOM BGD“ д.о.о. 

Устаничка бр. 234, Беогрaд. 

 

   
Република Србија 
Град Београд 

Градска управа града 

Београда 
Секретаријат за саобраћај 

IV-02 бр.404-9/2020 
Ред.бр. јав.наб:13/20 

 

 

  
 

 

 
 

 

  
27. марта  бр. 43 

11000   Београд 
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