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Наручилац: ЈКП „БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ“ 
Адреса: Светозара Марковића 38-40, 11000 Београд 
Општина: Врачар  
ПИБ: 111091167  
Матични број: 21424650 

 
На основу члана 55. став 1. тачка 7. ЗЈН (Службени гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15) 

ЈКП „Београдски метро и воз", објављује 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ 

 
без објављивања позива за подношење понуда - сходно члану 36. став 1. тачка 2. ЗЈН (ак о због 
техничких 
Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: ЈКП „Београдски метро и воз", Светозара 
Марковића 38-40,  Београд, www.bgmetro.rs 
Врста наручиоца: јавно комунално предузеће – локална самоуправа 
Назив предмета набавке: предмет јавне набавке је услуга : „Набавка обуке за  VISUM“; шифра 
ОРН: 805100000-2 услуге специјалистичке обуке,  број ЈН 06/19  
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену: 
чл. 36.ст.1. тач. 2 Закона о јавним набавкама „због техничких, односно уметничких разлога 
предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може 
извршити само одређени понуђач“.  
 
Град Београд је крајем 2018. године основао ЈКП „Београдски метро и воз“ са циљем реализације 
пројекта две линије београдског метроа и четири линије БГ воза до 2033 године. Будући метро и  
БГ воз ће се интегрисати са другим видовима јавног превоза у Београду: аутобуским, тролејбуским, 
трамвајским, такси превозом и др. 
 
Како би Предузеће могло да остварује циљеве због којих је основано,  било је потребно набавити 
програмски пакет VISUM јер је планирање транспортних захтева и предузимање активности на 
реализацији истих  засновано на  великом броју података помоћу којих се моделују и  симулирају 
одговарајућа саобраћајна решења, а које није могуће вршити  без адекватног софтвера.  
Предузеће је крајем октобра 2019. године извршило набавку једне лиценце програмског пакета 
VISUM са двогодишњим одржавањем.  
 
За рад у софтверу који је испоручен, потребно је извршити обуку запослених  у Предузећу.  
 
Обуку може извршити лице које је овлашћено од произвођача софтвера 
 
Једини овлашћени дистрибутер PTV VISION софтвера  чија је подгрупа VISUM,  да снабдева тржиште 
Србије и Црне Горе PTV VISION  софтвером,  да врши услугу одржавања и да организује и  спроведе 
курсеве обуке за PTV софтвер са лиценцираним предавачима PTV,    је привредно друштво „CEP“ са 
седиштем у Београду, Захумска бр. 34.  
   
Назив и адресе понуђача којима ће бити упућен позив за подношење понуда:  

CEP DOO BEOGRAD, Захумска бр. 34, Београд 

 


