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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ 
ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“ 
БРОЈ:   Г01.01-7677/8 
ДАТУМ:  31.12.2019.   
Л А З А Р Е В А Ц  
                  
На основу члана  55. став 1. тачка 7), Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и 
68/15) ЈПКП „Лазаревац“ објављује 
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА 
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

за јавну набавку услуга Одржавање система за наплату паркирања ЈН 158/19 
(1.2.45) 

 
 
 

Подаци о наручиоцу:  ЈПКП „Лазаревац“, Николе Вујачића 28, 11550 Лазаревац, МБ 07013922, ПИБ 

102129944, Шифра делатности 3600,  интернет страница: www.jpkp.rs  

 

Врста наручиоца: Наручилац  у смислу  члана 2 став 1 тачка 3 (Јавно предузеће). 

 

Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 

ради закључења уговора о јавној набавци у смислу члана 3 став 18, члана 31 став 1 тачка  5, члана 36 став 

1 тачка 2 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС ” бр. 124/12,  14/15 и 68/15).  

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Набавка услуга – Одржавање 

система за наплату паркирања ЈН бр. 158/19 (1.2.45), назив и ознака из општег речника набавке – 

64221000 услуге мрежног повезивања. Јавна набавка је обликована у целини. 

 

Врста преговарачког поступка и основ за примену: Наручилац ову набавку спроводи у преговарачком 
поступку без објављивања позива за подношење понуда по члану 35 став 1 тачка 5 и члану 36 став 1 
тачка 2 ЗЈН, за који је Управа за јане набавке дала позитивно Мишљење број 404-02-5792/19 од 
24.12.2019. године. Набавка се односи на одржавање система за наплату и контролу паркирања 
набављеног по уговору од 18.05.2009. године. Како је привредно друштво „ПСЦ МОБИЛЕ СОЛУТИОНС“ доо 
Београд власник интелектуалне својине и ауторских права на предметном софтверу и има искључиво 
право на употребу изворног софтверског кода, једини је понуђач који има параво да приступи том 
програму и пружи услуге његовог одржавања. 
 
Назив и адреса лица којима ће Наручилац упутити позив за подношење понуда:  
ПСЦ МОБИЛЕ СОЛУТИОНС“ доо, Гандијева 76а, Нови Београд ПИБ: 107840613; МБ: 20881488 
 

 

                                                                                                        

                                                                                                      
                                 

http://www.jpkp-lazarevac.rs/

