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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 

1. Подаци о наручиоцу: 

 

 

Назив наручиоца Град Сремска Митровица,  

Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове 

Седиште наручиоца Светог Димитрија 13, Сремска Митровица 

Интернет страница наручиоца  www.сремскамитровица.рс/јавненабавке 

ПИБ: 105935357 

МБ: 08898774 

Одговорно лице Мирослав Јовановић, начелник 

  
2. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности 

у складу са чланом 39. ЗЈН („Службени гласник РС“,68/15) 

 
3. Предмет јавне набавке:  

Предмет јавне набавке број: 404-448/2017-VII су услуге- двогодишњег најма ГИС ЈПП  информационог 

система за управљање возилима и електронску наплату и контролу карата у јавном превозу за градску 

управу за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове града Сремска Митровица;     
- ОРН-48813000-Информациони систем за путнике. 

 
4. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација је доступна на Порталу 

јавних набавки  и на интернет страници наручиоца: www.sremskamitrovica.rs/javnenabavke; 

 

5. Партије: Предмет јавне набавке  није обликован по партијама. 

      

  6. Лице за контакт: Понуђач може у писаном облику тражити од наручиоца  додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде. Контакт телефон: 022/215 2116, локал 114, e-mail: 

gocanovoselac@gmail.com, особа за конакт Гордана Новоселац и  контакт телефон: 022/215 2091, е-маил 

адреса:  gis@sremskamitrovica.org.rs, особа за контакт Милан Димитријевић.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sremskamitrovica.rs/javnenabavke
mailto:gocanovoselac@gmail.com
mailto:gis@sremskamitrovica.org.rs
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2. ВРСТЕ ДОБАРА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,  КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ 

 
Понуда се односи на двогодишњи најам градског информационог система за јавни превоз путника 

који ће омогућавати Управи управљање и надзор рада возила ангажованих на јавном превозу, електонску 

наплату и контролу карта у јавном превозу, као и информисање путика. 

 

Понуђена добра и услуге морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим 

техничким карактеристикама. 

 
Рок испоруке је максимално 30 дана од дана закључења уговора, а имплементација система према 

временском плану. 

 

 Понуђач мора да осигура гарантни рок за понуђене услуге и инсталирани систем за сво време 

трајања уговора о најму.   

 

Рок за отклањање недостатака и замену рекламираних артикала износи до 5 (пет) дана, од дана 

пријема захтева Наручиоца са рекламацијом.  

Уколико Понуђач испоручи Наручиоцу неки од уговорених артикала неодговарајућег квалитета, 

уговорне стране су сагласне да Наручилац има право да исте врати Понуђачу и да набавку изврши код 

другог добављача, о трошку Понуђача. 

 

  Од понуђача се захтева да у својој понуди искаже цене изражене у динарима по јединици 

производа/услуге као и укупно без и са урачунатим порезом на додату вредност. У понуђене цене морају 

бити урачунати сви трошкови најма ГИС ЈПП система.  

 

 Понуђене цене из понуде су фиксне и не могу се мењати у уговореном периоду. 

 

 Овом набавком није предвиђено авансно плаћање. 

 

Додатни услови: 

 

             -Неопходно је да Понуђач достави техничку спецификацију и потврду о произвођачкој гаранцији 

за сву понуђену опрему за коју се тражи произвођачка гаранција у облику потврда произвођача опреме 

или локалне канцеларије произвођача опреме (за територију Републике Србије) којом се потврђује да је 

захтевани гарантни период подржан од стане произвођача опреме. Потврда се односи на сву понуђену 

опрему, мора бити насловљена на јавну набавку и мора се односити на територију Републике Србије. 

 

             - Понуђач у својој понуди мора за сваку ставку опереме доставити технички опис понуђеног 

производа из којег се види да понуђена добра у потпуности одговарају свим минималним техничким 

захтевима и критеријима из ове деокументације те је за све наведено дужан доказати тако што ће 

приложити каталог производа (брошуром, datasheet-om, тех. упутствима и сл.) и  потврду о гаранцији које 

су издате и оверене од произвођача опреме или његове локалне канцеларије. Каталози и потврде могу 

бити достављене и на енглеском језику.  
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3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

 

Наручиоц жели увести модерни градски информациони систем управаљања и надзора рада возила која су 

ангажована од стране уговорног превозника у јавном превозу путника, електронску наплату и контролу 

карата у јавном превозу те информисање путника о ситуацији у саобраћају (скраћено ГИС ЈПП), стога  

захтева да понуђени систем подржава све даље наведене функционалности и да има све наведене 

техничке карактеристике. 

 

Предмет набавке је двогодишњи најам ГИС ЈПП система који ће се у наставку обележавати са Систем. 

3.1. Општи захтеви 

Техничке спецификације које су наведене у наставку ове документације, описују првенствено 

функционалност, архитектуру и специфичне информације система којег Наручиоц жели добити. 

 

Систем  треба да пре свега омогући подршку за контролу рада и наплату карата према постојећем 

тарифном систему, али треба и да омогући и развијање других тарифних система у будућности, према 

жељама Наручиоца, а све базирано на продаји појединачних и чекирању смарт картица на валидатору у 

возилу. 

 

Функције које наведени систем треба испунити су следеће: 

1. видео надзор и праћење кретања аутобуса у реалном времену, 

2. израда, програмирање, продаја и валидирање возних карата, 

3. надзор кориштења возних карата у аутобусима, 

4. прикупљање података с терминалне опреме у аутобусима, 

5. генерисање извештаја и статистика о броју превезених путника по одређеним упитима, 

6. управљање возним парком и праћење реализације возног реда 

7. информисање путника путем WЕB страница и апликације за мобилне телефоне 

 

Нови систем мора моћи издавати и употребљавати папирнате карте и смарт картице као путне документе, 

а сигурност података мора бити загарантована најнапреднијим технологијама криптовања и заштите 

података. Сервери с базама података треба да се  налазе у сигурном подручју, база података мора бити 

осигурана напредним механизмима енкрипције (шифровање) података, а информације требада буду 

доступне оператерима само након успешне идентификације корисничким именом и лозинком. 

 

Све информације, поруке, наредбе и упутства која се приказују на  терминалима, картама или 

документима морају бити на српском језику. 

 

3.2. Тарифни систем 

Нови систем треба да: 

 омогући коришћење постојећих тарифних правила и врста карата, 

 подржи било какве промене и омогући примену новога тарифног система, ако то у будућности 

Наручиоц буде захтевао, 

 подржи у будућности и систем плаћања појединих комуналних услуга у Граду једном вредносном 

Смарт картицом (Sirmium Citi Card) 

 

3.2.1. Принципи тикетинга 

Као и данас, и убудуће, се аутоматски тикетинг систем треба базирати на пријави и провери путника 

приликом његовог уласка у возило. Главни превозни документ за сталне путнике треба бити бесконтактна 

смарт картица, која може вредити за одређено временско раздобље. 

Превозни документ за повремене путнике биће папирната карта. Папирнату карту путник може купити 

само у возилу на терминалу код возача. 

Путник који пре уласка у возило поседује возну карту (смарт картицу) након уласка у возило, карту треба 

да валидира (чекира) на валидатору, а путник који при уласку у возило не поседује возну карту, карту 

треба да купи код возача. 
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3.2.2. Тарифна правила и врсте карата 

Тарифна правила односе се на превоз путника у јавном линијском превозу путника на подручју Града 

Сремске Митровице. Подручје превоза подељено је у три тарифне зоне и то:  

 

 
 

 

те се путницима наплаћује путовање зависно о броју зона кроз које се возе. 

Стални путници у превозу ће већином користити смарт картице, тј. меморијске електронске бесконтактне 

картице као временске карте, тј. данас као месечне карте, а у будућности, када то Наручиоц одлучи, и 

дневне, недељне, итд. карте, а те ће карте вредити на целом подручју за одређени број зона. Повремени 

путници ће користити појединчане карте, тј. карте за једну вожњу. Појединачне карте ће бити папирнате, 

које требају имати одштампано  тачно време издавања карте, улазну станицу, број купљених зона као и 

баркод за контролу карте који описује све набројане податке. Ако се за путовање користе појединачне 

карте, путници приликом путовања не могу прелазити с аутобуса једне линије на аутобусе исте или друге 

линије. 

 

Месечне карте постојаће за различите врсте корисника: радници, ученици, студенти, пензионери итд. и 

има ће фотографије и неће бити преносиве на друге особе. За поједине врсте путника, као што су 

пензионери, особе старије од 65 година, инвалиди, незапослене особе, корисници социјалне помоћи, 

ученици, студенти, карте ће се продавати по повлашћеним ценама у складу с тарифним политиком.  

 

Продајна места 

Продајна места за карте су следећа: 

a. у возилу, возач може продати папирну карту и може продати и допунити вредносну картицу  

б.   изван возила,  
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 смарт картице (временске и вредносне) се продају и допуњавају на продајном месту 

превозника (аутобуска станица). 

 смарт картице ће се моћи допуњавати и путем Интернета 

 понуђач мора понудити и могућност прихвата допуне картица на киоцима трећих страна 

-    преко Rest API сервиса. 

 

Начин плаћања карата 

Карте ће се и убудуће моћи платити готовим новцем или бесконтактном вредносном Смарт картицом. 

Вредносна картица  представља тзв. електронски новчаник и може се напунити новцем у износима од 100, 

200, 500 и 1000 динара и њоме се у аутобусу може платити карта за појединачну вожњу. Вредносном 

картицом могу се платити карте истовремено за до 5 путника у аутобусу. Та картица није 

персонализирана (нема на себи име путника и фотографију) те је стога и преносива на другу особу. 

За допуну карата преко Интернета користиће се плаћање платним картицама (кредитним или дебитним). 

 

Улазак у аутобус 

Путници у аутобус могу улазити само на предња врата, тј. на врата до возача, осим у посебним 

ситуацијама када се у аутобусу налази кондуктер и тада улазе на врата до кондуктера. Уласком у аутобус, 

путник, ако већ има смарт картицу, дужан је картицу чекирати на валидатору, који ће бити смештен на 

прикладном месту у близини улазних врата. Путници који немају карту, морају се пријавити возачу или 

кондуктеру те од њега купити карту готовим новцем, а он ће издати папирну карту из одговарајућег 

терминала. Ако путници желе појединачну карту (карту за једну вожњу) платити помоћу вредносне 

картице, такође се морају јавити возачу или кондуктеру, који ће у возачки рачунар унети податке о 

путовању путника (број зона путовања), а путник потом карту плаћа прислањањем вредносне картице на 

валидатор те му се с картице скида одговарајући износ новца. 

 

Контрола карата 

Контролу карата, осим возача или кондуктера, обављају контролори опремљени мобилним (ручним) 

терминалом за контролу карата, на којем се, прислањањем електронске картице, може видети да ли је 

карта исправна и уредно валидирана. У случају да карта није исправна, ако је карта бесконтактна, 

контролор је блокира на контролорском уређају, а путника упућује ка возачу да купи папирну карту за 

једну вожњу.  

 

Смарт картица 

Смарт картица ће се користити за плаћање услуга превоза, али у будућности, ако се укаже потреба, мора 

бити отворена за препрограмирање, како би се могла користити и за плаћање других градских комуналних 

услуга (услуге градске картице) које ће се изградити на истој платформи. 

 

Смарт картица, која ће се користити у Систему треба  да има минимално следеће карактеристике: 

 картица треба да буде базирана на RFID технологији  

 картица треба да буде израђена на MIFARE платформи,  

 у картицу треба да  буду уграђени заштитни механизми од неовлаштеног уласка у меморију картице,  

 стандардни ISO формат картице: (дужина 85,6 мм, ширина 53,98 мм, дебљина 0,76 мм), 

 Протокол: минимално са ISО 14443 А 

 радна фреквенција: 13,56 МHz, 

 радна удаљеност читања: до10 цм, 

 брзина читања: не дужа од 150 мс, 

 меморија мин. 1kb. 

- величина меморије и организација картице требају омогућити подржавање функција постојећег 

тарифног система, када се картица користи само за плаћање услуга превоза, али меморија мора имати 

довољан капацитет и за будуће могућности тј. за подржавање коришћења картице и могућност плаћања 

других прометних и комуналних услуга (нпр. плаћање паркирања, утрошка воде, коришћења јавних 

бициклова и сл.)  

 материјал: ПВЦ вишеслојни, плочаста ламинација високи сјај 

 

3.2.3. Архитектура система  

Понуђач треба детаљно описати архитектуру свог понуђеног система. Тицкетинг систем треба да се 

састоји  од: 

1. централног  система, укључујући сервере и базе података 
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2. опреме за продају карата на продајним местима 

3. опрема за контролу карата (преносни уређај за контролора) 

4. опрема у возилу (возачки терминал, валидатор, сминач, комуникатор...) 

5. опрема за видео надзор и позиционирање возила. 

 

Тицкетинг систем треба да користи податке комуникационих ресурса за размену података између 

централног сервера tиckеtinga и возила или било ког другог субјекта у систему. Подаци треба да буду 

пренесени у реалном времену. У случају квара на опреми у возилу информација о квару се, коришћењем 

уобичајених комуникационих канала, преноси у реалном времену до централне јединице система. 

Мора да се омогући и веза између централног сервера и опреме за рад с картама на продајним местима.  

 

3.3. Опис и функционалности централног дела система 

 

3.3.1. Конфигурација централног система 

Централни систем састоји се од логичких сервера који треба да омогуће све потребне функције за 

осигурање беспрекорног рада система, описане у наставку. Меморија за чување података мора бити 

довољно велика да може спремити све податке добијене коришћењем понуђеног система тикетинга. 

 

Потребно је испоручити неколико база података, а минимално: 

 база матичних података (возила, линије, поласци, стајалишта,  ред вожње...) 

 база података о корисницима, 

 база података смарт картица, 

 база података продаје и валидација/контрола базе података. 

 

Потребне су и додатне функције за управљање системом тицкетингa: 

 управљање политиком цена, 

 надзор над радном опремом, 

 управљање и надзор рада возила ангажованих у јавном превозу 

 статистика продаје и валидације карата, 

 статистика контроле, 

 сигурност тицкетинг система. 

 

3.3.2. Приступ централном систему 

 

3.3.2.1. Физички приступ 
Дозволити приступ финкционалностима само овлашћеним оператерима на неколико радних станица. 

Радне станице су повезане на централни систем путем локалне мреже или других мрежа велике брзине 

(даљински). 

 

3.3.2.2. Сигурност приступа 
Приступ је сигурно управљан унутар одговорности администратора. То може бити: 

 пријава с лозинком, 

 приступ систему картица с лозинком, 

 други начини. 

 

Права приступа дефинисана су у хијерархији и управљана од стране администратора. 

Постоји неколико нивоа приступа за одобрења, зависно о  

 функцији у Систему  (водитељ, оператер,…) 

 делатности (рачуноводство, маркетинг, техничке, оперативне,….) 

 

Приступ одобрења за функционалности: 

 читати само неке документе, 

 читати и писати неке документе, 

 било која комбинација од претходно наведеног. 

 



ЈНМВ-404-448/2017-VII- Конкурсна документација- Најам ГИС за јавни превоз путника 

страна 9 oд 49 

3.3.2.3. Приступ програму 
Приступ програму допуштен је само овлаштеним оператерима. То мора бити строго управљано од 

администратора. Поступак и одобрење морају бити дефинисани. 

 

3.3.2.4. Функционалност 
Централни део система треба да омогући администрирање и подршку рада целом систему тицкетингa и 

подацима који су потребни за рад система. Помоћу инсталираних модула на рачунарима треба омогућити 

унос и промену података приликом програмирања и израде и промене података на смарт картицама. 

Треба омогућити обраду података и израду статистичких извештаја на основу података из сервера система 

о продаји и валидирању карата на продајним местима и у возилима, о раду контролора карата. На основу 

добијених података могу се формирати извештаји, нпр. о броју превезених путника и други извештаји 

према потребама Наручиоца. 

 

Осим података о раду с картама систем треба дати и подршку за тренутно лоцирање и праћење кретања 

аутобуса путем сателитске GPS технологије. Тај систем за даљинско администрирање и управљање 

возним парком базира се на детаљној дигиталној карти. Такав систем треба омогућити приказивање 

тренутног кретања аутобуса (и историју кретања) на векторској карти, добијање извештаја по различитим 

филтерима и упитима. Треба омогућити ефикасан рад с векторским географским подацима 

(претраживање, одређивање удаљености, одређивање најкраћег пута, итд.), а треба омогућити и 

управљање параметрима надзорног уређаја у аутобусима. 

3.4. Опис и функционалности дела система у возилу 

3.4.1. Опште 

Свако возило треба да буде опремљено следећим: 

 по једним централним возачким (кондуктерским) терминалом смештоним на дохват руку возача, 

које је повезано са осталом опремом у возилу те преко уобичајених телекомуникационих канала с 

централним сервером, 

 по једним валидатором у подручју улазних врата, повезаним са централним возачким терминалом  

 опремом потребном за комуникацију с централним сервером које је повезано с осталим 

терминалима у возилу и омогућује обострани пренос података између возила и сервера користећи 

стандардну GSМ мрежу као и  лоцирање тренутне позиције возила путем GPS мреже, 

 опремом за видео надзор које је повезана с централним возачким терминалом и омогућује видео 

надзор у реалом времену, онлине преглед снимљеног материјала преко GSМ мреже с похрањеним 

подацима о локацији возила у трентунку снимања преко GPS мреже.  

 

3.4.2. Централни (возачки) терминал 

Возачки терминал треба да обавља више функција. Возачки терминал треба да омогући возачу 

(кондуктеру) да одштампа  једнократну папирну карту путницима који не поседују бесконтактну смарт 

картицу. Возач мора имати и могућност продаје преднапуњене вредносне картице те да изврши допуну 

вредносне картице. Исто тако, возач мора имати могућност да очита и одштампа статус бесконтактне 

картице по захтеву путника, као и да пошаље и прочита примљену поруку добијену од стране централног 

сервера. 

Терминал мора имати и могућност повезивања с опремом за прикупљање и пренос података на 

централном серверу и повезивања с уређајем за контролу карата - опремом контролора. 

Осим тога, терминал треба да служи и за управање радом валидатора, терминала за видео надзор као у 

надзор над осталом периферном опремом која је спојена на терминал као и да подржава следеће функције: 

пријава/одјава возача, пријава линије/поласка, избор врсте/категорије папирних карата и 

продаја/сторнирање папирних карата, надзор и комуникација с периферном опремом која је спојена на 

возачки рачунар, израда обрачуна рада возача, сервисне функције. 

 

3.4.3. Терминал за валидацију картица (валидатор) 

Терминал за валидацију картица-валидатор је намењен за регистровање карте од путника који поседује 

бесконтактну смарт картицу. То је уређај који путем уграђеног читача/писача бесконтактних картица 

врши валидацију RFID картица. Приказ информација о валидацији је путем LCD екрана. На екрану 

путници могу очитати тренутни статус валидатора (број линије, зону/релацију, стајалишта, време), а по 
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прислањању картице могу читати тренутно стање картице (преостали износ новца, период ваљаности 

картице и сл.). 

Путник, приликом уласка у аутобус, прислања картицу уз валидатор, који очитава садржај картице и 

испитује њену исправност. Уколико се ради о вредносној картици, валидатор испитује да ли на картици 

има довољно новца за наплату тражене вожње те исти умањује за наплаћени износ и тако умањени износ 

записује у меморију паметне картице, а резултат трансакције исписује на екрану валидатора и при томе 

активира светлосну и звучну сигнализацију. Ако је картица временског типа (вреди за одређени број 

зоне за одређен временски период), валидатор испитује да ли постоји довољан број уписаних зона у 

меморији картице одговара подручју или линији на којој аутобус вози, а након тога испитује временску 

ваљаност картице, ако је она издана на одређени временски рок (месечне, годишње итд. карте.) Уколико 

је валидација успешна, вожња се евидентира и такав податак се упусује у меморију смарт картице. 

Уређај за регистрацију у аутобусу (валидатор), на основу податка у картици прихвата пролазак путника 

или одбије да прихвати картицу, уколико је иста истекла или се налази на листи картица које су 

неприхватљиве (тзв. “црна листа” изгубљених или поништених картица). 

 

Валидатор у меморију паметне картице, осим наведених података, треба записати и податке о последњој 

валидацији карте те се на тај начин омогућује контролорима да помоћу ручних терминала очитају статус 

картице. 

 

Сви подаци треба да се проследе директно путем уобичајених телекомуникационих канала на централни 

рачунар. То значи да се подаци о проданим картама (количини, врстама, местима и времену продаје итд.) 

треба да се виде у реалном времену. Систем треба да буде способан за пренос података из возила у 

контролни центар и супротно. 

 

3.4.4. Комуникациони терминал 

У сваки аутобус треба да се угради  опрема која треба остварити комуникацију између опреме система 

инсталиране у аутобусу, остале опреме система те централног сервера путем уобичајених GSМ 

телекомуникацијских канала у реалном времену. 

Путем ове опреме преносе се и све поруке о обављеним трансакцијама на рачунару возача у возилу 

(продаја карата у аутобусу) и валидатору (поништење бесконтактних паметних картица). GPS систем 

треба да омогући и тренутно лоцирање аутобуса  и приказ на дигиталној карти. Помоћу те опреме  

контролор у сваком тренутку може лоцирати одређени аутобус, сазнати брзину вожње и проверити да ли 

аутобус вози по реду вожње. 

Сви подаци о кретању аутобуса (локација, траса, брзина вожње, гаражни број, возач/кондуктер) 

похрањују се на централни рачунар те се накнадно могу на основу добијених података добити одређени 

статистички извештаји.  

3.4.5. Опрема за видео надзор 

У сваки аутобус треба уградити опрему  за видео надзор и праћање кретања возила у реалном времену. 

Опрема за видео надзор и праћање треба да се састоји од дигиталног видео снимача који ће омогућавати 

да се врши преглед видео надзора и тренутне локације возила с брзином кретања у  надзорном центру у 

реалном времену преко GSМ мреже као и снимања наведених  информација на уграђени хард диск с 

просечно 30 дана видео архиве. На снимач морају бити спојене 4 камере које ће покривати како возачки 

тако и путнички простор и бити усмерене према наведененом предлогу, а тачне позиције камера биће 

дефинисане у складу с одређеним типовима возила (мини бус, соло бус, зглобни бус...). 

 
Снимач мора имати ладлицу за смештај хард диска који се може откључавањем једноставним повлачањем 

без додатног алата извадити из кућишта снимача ради брзе замене диска и накнадног прегледа снимљеног 
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материјала. Исто тако снимач мора имати уграђен GSМ категорије 3.5G HSDPА за брзи пренос података у 

реалном времену, GPS модул за утврђивање тачне локације возила у трентуку снимања, G сензор за 

алирмирањање наглог кочења (потенцијалне саобраћајне несреће). Исто тако уређај мора бити спојен на 

возачки терминал преко одговарајућег  прикључка како би из терминала добиле информације о гаражном 

броју возила и линији на којој се обавље превоз које се исписују на снимљеном видео запису. 

3.5. Преносни терминал за контролу карата 

Контролу бесконтактних смарт и папирних карата обављаће контролори Наручиоца, чија се опрема 

састоји од ручног терминала с интегрисаним читачем RFID картица, интегрисаним читачем баркода и 

интегрисаним принетром за испис казни. Ради брже контроле, карте се требају контролисати 

бесконтактно.  

Контролор, након пријаве свог уласка у аутобус на валидатору, проверава поништавање бесконтактне 

паметне картице прислањајући картицу путника уз бесконтактни читач уграђен у терминал или 

скенирајући баркод одштампан на папирну карту купљењу у аутобусу. У случају да контролор затекне 

путника с неисправном бесконтактном паметном картицом, поништава (блокира) исправност те картице 

уписивањем у меморију паметне картице податак о постављању те картице на „црну листу“ картица и 

враћа картицу путнику. Путник од тада надаље неће моћи користити ту картицу. Покушај употребе 

картице постављене на „црну листу“ ће изазвати оглашавање аларма на валидатору.  

Картице се може скинути с „црне листе“ (деблокирати) тек након доношење картице на продајно место и 

плаћањем одговарајуће казне. 

Контролор може и сам наплатити казну за вожњу без исправне једнократне папирне возне карте путем 

ручног терминала и казну исписати на принтеру. 

Контролори доносе своје ручне терминале до РС рачунара који има спојено лежиште за пуњење батерије 

и пренос података путем којег се у централни рачунар преносе подаци о свим контролисаним картама, а 

терминали се допуњују подацима о картама на “црној листи”. 

Рад контролора карата (прегледане претплатне карте, папирне карте, издане карте) прате се на темељу 

прикупљених података у терминалима о чему се раде извештаји за сваког контролора понаособ. Подаци о 

раду контролора из уређаја преносе се и похрањују у адекватне базе података.  

 

3.6. Опис и функционалности дела система на продајним местима 

Продајна места изван возила представљаће тренутно локација постојеће благајне, али Систем треба да 

омогући и проширење продајне мреже и на додатне локације. 

 

На продајним местима могу се купити све врсте бесконтактних смарт картица појединачне карте, 

израдити бесконтактне картице те их допуњавати. Опрема за израду и продају RFID карата треба да  буде 

инсталирана на благајнама продајнох места. 

 

Претплатне (месечне) картице 

На предњој страни карте ће се штампати фотографија путника у боји. При издавању претплатне карте на 

карту се штампају подаци о кориснику (непромењиви подаци на карти): 

 име, презиме, 

 матични број претплатне карте, 

 серијски број карте, 

 ознака категорије корисника (општа, ђачка, студентска, пензионерска, социјална, итд), 

 ознака подручја/зона за које карта вреди. 

Наведени подаци треба да се похране и у меморији картице. Потребно је осигурати довољно меморије 

претплатне картице за евентуалне додатне податке о кориснику (дупликат карте и сл.). 

Полеђина карте служи као простор за рекламе, а дизајн ће се дефинисати од стране Наручиоца. 

Путник на благајни за сваку трансакцију треба да добије рачун и потврду о издавању или допуни картице. 

 

Вредносне картице 

Вредносне картице ће се моћи купити на благајнама и код возача аутобуса. Вредносне картице, на којима 

је потрошена сума уплаћеног новца, могу се допунити с одговарајућим износима новца. 

 

3.7. Опис и функционалности система административног и управљачког дела система 

Потребно је омогућити администрирање над целим системом и подацима који су потребни за рад система. 
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Да би систем успешно почео радити, Наручиоц мора обавити унос базе података са информацијама о свим 

аутобусима и линијама те кадровској структури особља (возачи, контролори, оператери, администратори 

и остало особље).  

 

3.8. Опис и функционалности извештајног дела система  

Треба омогућити обраду података и приказ статистичких извештаја на основу података похрањених на 

серверу система, како о продаји карата на благајнама и у аутобусу, тако и о поништавању карата у 

аутобусима, раду контролора из којих се могу добити извештаји о броју превезених путника по појединој 

линији, поласку, аутобусу итд.,  

 

На темељу прикупљених података о раду с картама и новцем апликативно подршка треба израдити 

следеће анализе продаје и статистичке извештаје:  

- евиденцију карата по категорији корисника и подручју коришћења, 

- евиденцију о броју корисника по школама, факултетима и предузећима... 

- евиденцију корисника социјалних и субвенционисаних карата  

- евиденцију прихода (дневни, месечни) 

- евиденцију о издатим дупликатима 

- евиденцију о издатим бесплатним картама 

На основу претходних извештаја потребно је имати могућности да се добијени подаци анализирају. 

Систем треба да омогући минималне анализе и извештаје :  

 преглед превезених путника по линијама за одабрани временски интервал 

 преглед улазака путника по стајалиштима за одабрани временски интервал 

 структура путника по линији/поласку 

 анализа рентабилности линије 

 преглед  путника по поједином поласку  

 анализа по времену поласка 

 преглед путника по поласцима 

 преглед путника по категоријама путника 

 анализа прихода  возача по линијама и поласцима 

 преглед свих проданих карата 

 анализа промета по картици 

 праћење прихода за одабрани временски интервал по линији/ поласку 

 анализа рада контролора 

 

Исто тако, потребно је омогућити и статистике о историји кретања аутобуса на путној мрежи на 

векторској карти, добијање извештаја по различитим филтерима и упитима, рад с векториским 

географским подацима (претраживање, одређивање удаљености) те праћење реализације  редова вожње. 

 

3.9. Опис и функционалности дела система за информисање путника 

Да би путници били квалитетно информисани о услузи које им пружа јавни превоз, систем мора моћи 

пружати информације  путницима о редовима вожње, ценама,  тренутној позицији возила на линији и 

остале релеванте информације о стању у саобраћају које се тичу јавног превоза путника и то путем WЕВ 

странце коју је понуђач дужан израдити и одржавати за верме трајања најма  као и кроз апликације за 

мобилни телефон  минимално за Андроид оперативни систем.   Систем мора да омогућу  администратору 

да сам ажурира актуелне информације о саобраћају, промени реда вожње или обавештења путницима. 



ЈНМВ-404-448/2017-VII- Конкурсна документација- Најам ГИС за јавни превоз путника 

страна 13 oд 49 

Минимални технички захтеви 

 

Наручилац прописује следеће минималне техничке захтеве и спецификације која понуђена добра 

морају да задовоље. 
 

3.10.1. Серверверска инфрастуктура 

VirtualPrivateServer Минималне техничке карактеристике: 

Процесор мин. 8x Core Intel Xeon E5-2620 V3 @ 2.4GHz 

Меморија мин. 12 GB RAM 

Хард диск  мин. 300GB enterprise flash storage + SSD CACHE 

Мрежа 100 Mbit/s, без ограничења, 1x IPV4 јавна адреса 

Даљинско управаљање: 
Могућност манипулације сервером са удаљене локације, мониторинг 

процесора, меморије, температуре, вентилатора. 

Backup подака full image на нивоу  24h 

Софтвер: „Microsoft Windows Server 2012 R2 Стандард или одговарајуће“ 

 „Microsoft SQL Server 2012 или одговарајуће“ 

 
GIS JPP backend софтвер с базама података, „REST API сервиси или 

одговарајуће“ 

 
WЕВ странице система и апликација за мобилне телефоне с Android 

системом 

 

 

3.10.2. Опрема у возилима, терминал за возача 

Теминал за возача Минималне техничке карактеристике: 

Процесор мин.  ARM CPU 800MHz  

Радна меморија мин.  256MB RAM 

Меморија за складиштење  мин. 4GB FLASH disk 

Екран мин. 3,2" дијагонале, контраст 1:1000 

Тастатура мин. 22 типке 

Сигнализација мин. 3xLED i beeper 

Штампач 
термички, ширине папира 54мм, промера роле 50мм,  брзине штампања мин. 

65мм/с, аутоматски резач папира, интегриран у кућиште терминала 

Мрежа 1x 10/100 Mbit/s LAN i  1x WiFi 802.11 b/g/n 

Спољашни конектори 1x VGA, 1xRJ45 LAN, 1xUSB 2.0, 1xRS232 

Унутрашњи конектори 1xRS485, 4xRS232, 1xCAN bus, 2xUSB 2.0 

Напајање 9-32VDC, стабилизирано, примерено за уградњу у возила јавног превоза 

Радни услови темература -20ОС до 60ОС, влажност: 90% некондензирано, мин. IP52 заштита 

Кућиште метално, офарбано аникорозивном бојом и пластифицирано, без вентилатора 

Димензије маx. 260x180x90мм 

Носач метални, намењен за монтажу у возила, подесиве висине 60-80цм 

Софтвер: ГИС ЈПП апликација за возачки терминал с наведеним функционалностима: 

 - пријава и одјава возача 

 - избор линије и поласка на линији 

 - избор врсте и продаје појединачних карта за 1, 2 и 3 зоне  

 - допуна електонске вредносне карте 

 - испис статуса електонске карте на екрану и принтеру 

 - испис статуса тренутно  продатих карата на линији/поласку 

 - испис обрачуна продаје возача 

 
- управљање и мониторинг рада периферне опреме (валидатор, 

комуникатор...) 

 
- идентифицирање броја возила и  управљање радом подсистема видео 

надзора  
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3.10.3. Опрема у возилима, терминал за валидацију електонске карте 

Теминал за валидацију  Минималне техничке карактеристике: 

Процесор мин.  ARM CPU 300MHz  

Радна меморија мин.  128MB RAM 

Меморија за складиштење  мин.  2GB FLASH диск 

Екран мин. 4,7" дијагонале, контраст 1:1000 

Сигнализација мин. 3xLED (црвена/жута/зелена)  и beeper 

Читач картица RFID 13.56MHz, ISO 14443A/B (Mifare,Desfire,Ultralight) ,  NFC 

Спољашни конектори 1x милтипорт конектор,  напајање + комуникација 

Унутрашњи конектори 1x RS232/RS485 

Напајање 9-32VDC, стабилизовано, примерено за уградњу у возила јавног превоза 

Радни услови 
темература -20ОС до 60ОС, влажност: 90% некондензирано, мин. IP54 

заштита 

Кућиште 
метално, офарбано аникорозивном бојом и пластифицирано, без 

вентилатора 

Димензије маx. 260x180x90мм 

Носач метални, намењен за монтажу на вертикални стуб у возилу 

Софтвер: 
ГИС ЈПП апликација за терминал за валидацију с наведеним 

функционалностима: 

 - управљање од стране возачког терминала 

 - провера исправности персонализоване електронске карте 

 - наплата вожње вредносном електронском картом 

 - допуна електонске вредносне карте 

 - испис статуса електонске карте на екрану  

 - испис тренутног времена и одредишног стајалишта 

 - складиштење и контрола црних и бели листи картица 

 

3.10.4 Опрема у возилима, терминал за комуникацију  

Теминал за комуникацију  Минималне техничке карактеристике: 

Процесор мин.  ARM CPU 800MHz  

Радна меморија мин.  1GB RAM 

Меморија за складиштење  мин.  4GB FLASH диск 

Сигнализација мин. 1xLED  и beeper 

GSM комуникација мин. 3.5G – HSDPA, 14 Mbps брзине  

GPS комуникација мин. 32 канални, AGPS,  

Спољашни конектори 1x HDMI, 1xRS232, 2xUSB 2.0, RJ45 LAN 

Унутрашњи конектори 1x RS232/RS485, 4xGPIO, 1xSPI 

Напајање 9-32VDC, стабилизирано, примерено за уградњу у возила јавног превоза 

Радни услови 
температура -20ОС до 60ОС, влажност: 90% некондензирано, мин. IP52 

заштита 

Кућиште 
метално, офарбано аникорозивном бојом и пластифицирано, без 

вентилатора 

Димензије маx. 120x100x50мм 

Носач метални, намењен за монтажу на панел у возилу 

Софтвер: 
ГИС ЈПП апликација за терминал за комуникацију с наведеним 

функционалностима: 

 - повезивање  возачког терминала са централним сервером 

 - провера исправности комуникација с аутоматском успоставом везе 

 - криптирани пренос података и листи с/на сервер  

 
- очитавање GPS позиције у реалном времену и слање на сервер и 

терминале 

 - синхронизација тачног времена према свим терминалима у возилу 

 - синхронизација података о  GBR према подсистему видео надзора 
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3.10.5. Опрема у возилима, терминал за видео надзор с камерама 

 

Теминал за видео надзор Минималне техничке карактеристике: 

Видео  4-канални дигитални снимач s Н.264 комперијом снимања и 4D1 резолуције 

OSD 
приказ датума, времена, гаражног броја преко снимке записа и GPS 

локације 

Меморија за складиштење мин.  500GB диск,  SATА3 

Сигнализација мин. 1xLED  и beeper 

GSM комуникација мин. 3.5G – HSDPA, 14 Mbps брзине  

GPS комуникација мин. 32 канални, AGPS,  

Спољашни конектори 1xRS232, 1xUSB 2.0, RJ45 Ethenret 10/100, 8xGPIO 

Аларми конектори 
5x улазни DI конектор, 2x ДО излазни конектор , 1x NO/C/NC релејни 

конектор 

Напајање 9-32VDC, стабилизирано, примерено за уградњу у возила јавног превоза 

Радни услови 
температура -20ОС до 60ОС, влажност: 90% некондензирано, мин. IP54 

заштита 

Кућиште 
метално, офарбано аникорозивном бојом и пластифицирано, без 

вентилатора 

Димензије маx. 145x125x65мм 

Камере 
4x камера с CCD сензором  700ТVL, лећа 3.6мм, 12 IRLED, метално 

кућиште  

Софтвер ГИС ЈПП апликација за терминал за видео надзор: 

 - снимање и преглед снимљеног записа  x1/2x/4 брзином снимка 

 - програмски подешавање параметара и временских термина снимања 

 - повезивање  на возачки терминал  ради преузимања гаражног броја возила 

 
- очитавање GPS позиције у реалном времену и слање на сервер и возачки 

терминал 

 - синхронизација тачног времена  са сервера или GPS система 

 
- праћење у реалном времену из оперативног центра или преко мобилног 

телефона 

 

 

3.10.6. Опрема за подршку рада  продајног места 
 

Продајно место Минималне техничке карактеристике: 

PC рачунар „CPU i3/2.6MHz, RAM 4GB, HDD 500GB,VGA,LAN или одговарајуће“ 

Монитор, тастатура и миш мин. 20" TFT LED дигитални монитор, USB тастатура и USB оптички миш 

Читач RFID картица: бесконтактне RFID 13.56MHz, ISO 14443A/NFC, USB конектор 

POS принтер термални, ширине папира 80мм, аутоматски резач папира, USB конектор 

Ласерски штампач А4 формата, аутоматска обострана штампа, 1200дпи, USB и LAN конектор 

ID картични принтер 
термосублиматски принтер за штампу на пластичне картице, у боји, 300dpi, 

USB 

Оперативни систем: Windows 10 Pro или одговарајући 

Софтвер ГИС ЈПП апликација за терминал за подршку рада продајног места 

 - израда, програмирање, штампање и допуна бесконтактних карата 

 - праћење реализације продаје карата у возилу 

 - администрирање и одржавање базе података о  тарифном моделу  

 - администрирање и одржавање базе података о  путницима 

 - администрирање и одржавање базе података о допунама (листе, WEB...) 
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3.10.7. Опрема за подршку рада  надзорног центра 

Надзорни центар Минималне техничке карактеристике: 

РС рачунар „CPU i5/2.6MHz, RAM 8GB, HDD 1TB,VGA,LAN или одговарајуће“ 

Монитор, тастатура и миш мин. 27" TFT LED дигитални монитор, USB тастатура и USB оптички миш 

Читач RFID картица: бесконтактне RFID 13.56MHz, ISO 14443A/NFC, USB конектор 

HDD коенктор 
прикључак за преглед  и преснимавање записа с диска снимача видео 

надзора 

Конектор за контролорски 

терминал 
лежиште с пуњачем за пренос података са контролног терминала 

Оперативни систем: „Windows 10 Pro или одговарајуће“ 

Софтвер ГИС ЈПП апликација за терминал за подршку рада продајног места 

 - администрирање  и параметризирање рада система ГИС ЈПП 

 - администрирање и одржавање свих база података ГИС ЈПП система 

 
- праћење реализације продаје карата у возилу, на продајним местима и 

WEB-а 

 - праћење реализације поштивања  заданих редова вожњи 

 - праћење у реалном времену позиције возила и видео надзора 

 
- администрирање саобраћајних информација за приказ WEB-у и мобилне 

апликације 

 - израда анализа и извештаја  

 

3.10.8. Опрема за контролоре, терминал за контролу карата 
Теминал за контролу 

карата 
Минималне техничке карактеристике: 

Процесор мин.  ARM CPU 800MHz  

Радна меморија мин.  256МБ RAM 

Меморија за складиштење мин.  2ГБ FLASH диск 

Сигнализација мин.  2xLED  и beeper 

Комуникација мин.  3.5Г – HSDPA, 14 Mbps брзине  и WiFi IEEE 802.11 b/g 

Екран мин.  3.5" у боји, осетљив на додир 

Тастатура мин.  20 типки   

Принтер 
интегрисани, термални, ширине папира 54мм, пречника роле 30мм, брзине 

90мм/сец 

Читач картица интегрисани, RFID 13.56 MHz, ISO 14443A/B/NFC 

Баркод читач интегрисани, ласерски, 1D/2D очитавање баркода 

Унутрашњи конектори 1x RS232/RS485, 4xGPIO, 1xSPI 

Напајање измењива батерија, 7.2В  мин. 2.000mАh 

Радни услови 
температура -20ОC до 55ОC, влажност: 90% некондензирано, мин. IP52 

заштита 

Кућиште пластично,  

Димензије маx. 90x220x60мм 

Носач метални, намењен за монтажу на панел у возилу 

Оперативни систем: „Windows Mobile 6.1 или одговарајуће“ 

Софтвер: 
ГИС ЈПП апликација за терминал за контролу с наведеним 

функционалностима: 

 - пријава и одјава рада контролора 

 
- пријава контролиране линије/поласка као и гаражног броја контролисаног 

возила 

 - испис рачуна за казну или издавање и наплата доплатне карте  

 
- контрола папирних карата читањем баркода и RFID картица читањем 

смарт чипа 

 - складиштење података о извршеној контроли 

 - синхронизација података и тачног времена  са сервером 
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3.10.9. Имплементација и одржавање 

Услуге инплементације Минималне  услуге које је Понуђач дужан одрадити 

Инсталација инсталација опреме по продајним местима и надзорном центру 

Показна инсталција показна инсталација опреме за уградњу у возила  у два возила превозника 

Прикључивање опреме прикључивање и тестирање рада опреме за уградњу у возила 

Инсталација софтвера на сву опрему (сервере, РС рачунара, терминале) 

Тестирање тестирање рада система  

Обука администратора система,  32 сата према уговорено терминском плану 

Обука оператера продајног места, 8 сати 

Обука оператера/контролора у надзорном центру, 8 сати 

Обука 
возача-предавача за кориштење и превентивно одржавање опреме у 

возилима, 4 сата 

Пуштање система у рад према уговореном терминском плану 

 

3.11.  ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Наручилац ће за потребе имплементације система обезбедити следеће: 
-  квалитетан приступ Интернету на локацијама продајних места и  надзорном центру према препоруци 

Понуђача, 

-  GSM SIM картице за уградњу у сву наведену опрему за мобилни пренос података, према препоруци 

Понуђача, 

-  присутп радницима Понуђача у просторије продајних места и надзорног центра код инсталације и     

   уградње опреме, као и даљински приступ до инсталиране опреме за потребе одржавања система, 

-  приступ радницима Понуђача у два возила (соло и зглобни аутобус) превозника у којем ће  се 

извршити   показна  инсталација и монтажа  опреме, док ће у остала возила инсталација и физичка 

уградња бити обављена од стране радника Превозника, а по извршеној инсталацији  на остала возила, 

прикључивање опреме на инсталације је у обавези Понуђача. 

-  обезбедити присуство радника Наручиоца (оператера с продајних мести и надзорном центру, 

контролора)  и  радника Превозника (возача и благајника)  у унапред договорено време трајања обуке 

за рад са системом. 

 

 

3.12.  ТЕРМИНСКИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СИСТЕМА 
Имплементација ГИС ЈПП система одвијати ће се  у неколико фаза и то: 

 

 ФАЗА 1: 

- испорука и уградња опреме у возила јавног превоза путника: 

o опреме за видео надзор и праћење кретања возила 

o припрема за уградњу опреме за електронски тикетинг 

 

- имплементација подсистема видео надзора и праћење кретања возила 

o конфигурирање  Виртуалног Приватног Сервера за потребе  рада ГИС ЈПП система 

o програмска подршка за рад подсистема за видео надзор и праћење возила 

o обука оператера за рад с подсистемом 

 

 ФАЗА 2: 

- испорука и уградња опреме у возила јавног превоза путника 

o опреме за издавање папирнатих карата 

o опреме за поништавање електронских картица 

o опреме за GSM комуникацију с централним системом 

 

- имплементација подсистема за издавање папирнатих карата 

o опрема за издавање електронских картица за возаче и контролоре 

o опрема за раздуживање пазара возача 

o програмске подршке за издавање и наплату папирнатих карта  

o обука оператера за рад с подсистемом 
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- имплементација подсистема за управљање и контролу рада возила 

o програмска подршка за управљање и контролу рада возила јавног превоза 

o обука оператера за рад с подсистемом 

 

- израда WEB страница за пружање информације о јавном превозу на подручју Града и начину 

рада ГИС ЈПП система  

  

ФАЗА 3: 

- имплементација подсистема за издавање и поништавање електронске карте 

o опрема за издавање електронских картица путницима 

o опрема за допуњавање електронских картица 

o програмска подршка за рад подсистема за рад с електронским картама 

o обука оператера за рад с подсистемом 

 

 ФАЗА 4: 

- имплементација подсистема за информисање путника 

o информисање путника преко WEB страница 

o допуна електронских картица преко WEB страница 

o информисање путника преко мобилне апликације 

 

 

Термински план имплементације ГИС ЈПП система: 

  

Имплементација Почетак Трајање 

 

ФАЗА 1. по потписивању Уговора 30 дана 

ФАЗА 2. 30 дана по потписивању Уговора 60 дана 

ФАЗА 3. 90 дана по потписивању Уговора 90 дана 

ФАЗА 4. 90 дана по потписивању Уговора 90 дана 

 

Наручилац има право измене терминског плана и обавезу да те измене најави одабраном 

понуђачу минимум 30 дана раније у односу на измене. 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВЕДНОСТИ  ИЗ чл.75 и 76. ЗАКОНА И УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

4.1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈНМВ (члан 75. Закона) 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за 

учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) 

Закона);  ДОКАЗ:    за правно лице-извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из 

регистра надлежног Привредног суда; за  предузетника- извод из регистра Агенције за привредне 

регистре. 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

ДОКАЗ: за правно лице-извод из казнене евиденције; (1) законски заступник-уверење надлежне 

полицијске управе  МУП-а; (2)правно лице-уверење надлежног суда;  доказ за предузетника-извод из 

казнене евиденције- уверење надлежне полицијске управе  МУП-а;  

а) Казнену евиденцију води првостепени суд на чијем подручју је седиште домаћег правног лица за 

кривична дела против привреде, против животне средине, примања или давања мита, кривично дело 

преваре: (Основни суд –кривична дела предвиђена казна ≤10 година; Виши суд ≥10 година – доказ-  

уверење Основног суда и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште правног лица- не старије од 

два месеца пре отварања понуда);  

б) кривична дела организованог криминала надлежан увек – Виши суд у Београду- уверење Вишег суда у 

Београду- не старије од два месеца пре отварања понуда); 

3)  брисана је (Закон о изменама и допунама ЗЈН „Сл. гласник РС“,бр. 68/2015) 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); ДОКАЗ: 

за правно лице- уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде (порези и доприноси) и 

уверење локалне самоуправе (изворни локални јавни приходи)- не старије од два месеца пре отварања 

понуда; доказ за предузетника – уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде (порези и 

доприноси) и уверење локалне самоуправе (изворни локални јавни приходи)- не старије од два месеца пре 

отварања понуда; 

 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе  које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,  заштити животне средине, као и да 

немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  (чл. 75. ст. 2. 

Закона). ДОКАЗ: Попуњен  образац 8. 

4.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈНМВ (члан 76. Закона) И ДОКАЗИВАЊЕ  

ДОДАТНИХ УСЛОВА   

 

Додатни услови – техничке карактеристике: 

 

             -Неопходно је да Понуђач достави техничку спецификацију и потврду о произвођачкој гаранцији 

за сву понуђену опрему за коју се тражи произвођачка гаранција у облику потврда произвођача опреме 

или локалне канцеларије произвођача опреме (за територију Републике Србије) којом се потврђује да је 

захтевани гарантни период подржан од стане произвођача опреме. Потврда се односи на сву понуђену 

опрему, мора бити насловљена на јавну набавку и мора се односити на територију Републике Србије. 

 

             - Понуђач у својој понуди мора за сваку ставку опереме доставити технички опис понуђеног 

производа из којег се види да понуђена добра у потпуности одговарају свим минималним терхничким 

захтеваним и критеријима из ове деокументације те је све наведено дужан доказати тако да приложи 

каталог производа (брошуром, datasheet-oм, тех. упутама и сл.) и  потврду о гаранцији које су издане и 

оверене од произвођача опреме или његове локалне канцеларије. Каталози и потврде могу бити 

достављене и на енглеском језику.  
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4.1.3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ И ДОКАЗ  У СКЛАДУ СА чл. 80. ЗЈН  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора 

да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) 

Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  

  

4.1.4. УСЛОВИ  КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  И 

ДОКАЗИ У СКЛАДУ СА чланом 81. Закона 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

4.2. ДОКАЗИВАЊЕ  УСЛОВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

4.2.1. Испуњеност обавезних  услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. 

став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 10 изјаве понуђача), којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75.  и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

 

Услов из члана 75. ст. 2.  – Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац 8). Изјава мора да буде 

потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група 

понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом.  

 

4.2.2. Испуњеност додатних услова- техничке карактеристике понуђач доказује: 

  -  Понуђач доставља техничку спецификацију и потврду о произвођачкој гаранцији за сву понуђену 

опрему за коју се тражи произвођачка гаранција. 

 

Доказ: Потврда произвођача опреме или локалне канцеларије произвођача опреме (за територију 

Републике Србије) којом се потврђује да је захтевани гарантни период подржан од стане 

произвођача опреме. Потврда се односи на сву понуђену опрему, мора бити насловљена на јавну 

набавку и мора се односити на територију Републике Србије. 

 

Доказ: Понуђач у својој понуди мора за сваку ставку опереме доставити технички опис понуђеног 

производа из којег се види да понуђена добра у потпуности одговарају свим минималним 

терхничким захтеваним и критеријима из ове деокументације те је све наведено дужан доказати 

тако да приложи каталог производа (брошуром, датасхеет-ом, тех. упутством и сл.) и  потврду о 

гаранцији које су издане и оверене од произвођача опреме или његове локалне канцеларије. 

Каталози и потврде могу бити достављене и на енглеском језику.  

 

 

4.2.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача (Образац 10а), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 

4.2.4. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као 

најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 

обавезних услова. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид 

оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају 

да доставе доказ о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1 до 4 ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН-а. 
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен конкурсном 

документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет-страницу на којој су подаци који су тражени у 

оквиру услова јавно доступни. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења 

уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

 
  

5.1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА- СВЕ ЕЛЕМЕНТЕ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР, КОЈИ МОРАЈУ БИТИ ОПИСАНИ И ВРЕДНОСНО 

ИЗРАЖЕНИ, КАО И МЕТОДОЛОГИЈУ ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНАТ 

КРИТЕРИЈУМА КОЈА ЋЕ ОМОГУЋИТИ НАКНАДНУ ОБЈЕКТИВНУ ПРОВЕРУ ОЦЕЊИВАЊА 

ПОНУДА  

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА 

ЦЕНА“.  

 

5.2.ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН, НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА 

СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 

Када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће изабрати понуђача 

који је понудио дужи рок  плаћања за испоручрна добара.  
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6. ОБРАСЦИ КОЈИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

                                                                                                                         (образац 1) 

6.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда број_____ од _______.2017. године за јавну набавку Најма ГИС ЈПП система, јавна 

набавка број: 404-448/2017-VII. 

 
1)  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача _______________________________________________________________________                                         
(пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра) 

Седиште  и адреса понуђача: ______________________________________ 

Овлашћено лице (потписник уговора) и функција _______________________________ 

Особа за контакт: _________________________________ 

Телефон: _________________________ 

Телефакс: ________________________ 

Електронска пошта: ____________________ 

Жиро-рачун: ____________________ банка __________________ 

Матични број: __________________ 

Порески идентификациони  број:___________________ 

 

Заокружити врсту правног лица:а) Микро; б) Мало;  ц) Средње;  г) Велико; д) Физичко лице;  

 

2) Понуду подносимо  на начин: 

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем 
Назив/име подизвођача Проценат укупне вредности набавке 

који ће се поверити подизвођачу (не 

може бити већи од 50%) 

Део предмета набавке који ће се 

извршити преко подизвођача 

   

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И СТРУКТУРА ЦЕНА:  Понуда за јавну набавку Најма ГИС ЈПП 

система, за период од 24 месеца,  у складу са захтевом и упутством за подношење понуде:    
Ред. 
бр. 

НАЗИВ  ОПРЕМЕ  Јед. 
мере 

Коли 

чина 
Цена по 

једин. мере 

 (без ПДВ) 

Цена по једин. 
мере (са ПДВ) 

Вредност 
 (без ПДВ) 

Вредност  
(са ПДВ) 

1 2 3 4 5 6 7(4х5) 8(4х6) 

1. Серверска инфрастуктура ком. 1     

2. Опрема у возилима, терминал за 

возача 

ком. 15     

3. Опрема у возилима, терминал за 

валидацију електонске карте 

ком. 17     

4. Опрема у возилима, терминал за 

комуникацију 

ком. 15     

5. Опрема у возилима, терминал за 

видео надзор с камерама 

ком. 15     

6. Опрема за подршку рада  продајног 

места 

ком 1     

7. Опрема за подршку рада  надзорног 

центра 

ком 1     

8. Опрема за контролоре, терминал за 

контролу карата 

ком. 1     

9. Имплементација и одржавање ком. 1     

                                       УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗНАЈМЉИВАЊА ОПРЕМЕ   
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1. Укупна вредност добара  изнајмљивања опреме  без ПДВ.................................. ____________дин. 

2. Порез на додату вредност............................................................................................____________ дин. 

3. Укупна вредност добара изнајмљивања опреме са ПДВ......................................____________ дин. 

 

- Рок испоруке:  по терминском плану  од дана закључења уговора. 

 

- Гарантни рок за понуђена добра (произвођачка гаранција) даје се за целокупни период најма система. 

 

- Рок за отклањање недостатака и замену рекламираних артикала  је   5 (пет)   дана, од дана пријема 

захтева Наручиоца са рекламацијом.  

- Начин и услови плаћања – Плаћање у року од (минимум 15, а максимум 45 дана у складу са Законом о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама „Сл. Гласник РС“ бр. 119/2012 и 

68/15)  ______ дана од дана пријема исправне фактуре у седишту наручиоца. 

 

- Споразумни смо да остајемо везани овом понудом у року  (минимум 30 дана) ______ дана од дана 

отварања понуде. 

 

- Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом. 

 

- Обавезујемо се да ћемо у потпуности према конкурсној документацији, стручно и квалитетно 

испоручити  и инсталирати тражена добра,   на локацији корисника. 

 

 
У __________________________ 

Дана________________________ 

                                                                                                                                  ПОНУЂАЧ 

                                                                                                               М.П.__________________________                                                                                                                                           
                                                                                                                             (потпис овлашћеног лица) 
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Образац 2. 
 

6.1а. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

     (СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ) 

 

За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвоћаче: 

 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 

Проценат набавке који је 

поверен подизвођачу (мах 

50%) 

ДЕО ПРЕДМЕТА 

НАБАВКЕ  КОЈИ ВРШИ 

 
 

1. 

   

 
 

2. 

   

    

 

У_________________________ 

Датум:    _______________               ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                           ____________________________________ 

       ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

              М.П.               ____________________________________ 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
НАПОМЕНА: ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ АНГАЖОВАЊА ПОДИЗВОЂАЧА 
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Образац 3. 

 

 6.1б. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 

Назив подизвођача 

 

Наслов и седиште подизвођача 
 

 

Одговорна особа 
 

 

Особа за контакт 
 

 

Телефон 
 

 

Телефакс 
 

 

Е-маил 
 

Текући рачун подизвођача 
 

Матични број подизвођача 
 

Порески број подизвођача – ПИБ 
 

ПДВ број подизвођача 
 

  

        

Датум:    _______________           ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                             ____________________________________ 

   ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

                                                            М.П.        ____________________________________ 

 

 
       НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ КОПИЈА ЗА ВЕЋИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

НАПОМЕНА:  ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ АНГАЖОВАЊА ПОДИЗВОЂАЧА 
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Образац 4. 

 

6.1в. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

  

 

Назив члана групе понуђача  

Седиште и адреса члана групе 

Понуђача 
 

Одговорно лице члана групе 

(потписник уговора) 
 

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-маил  

Текући рачун предузећа и банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

 

* Податке оверава члан групе понуђача. Фотокопирати образац у потребном броју за сваког члана групе 

понуђача. 

 

Датум:    _______________    

                                                                        ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                     ____________________________________ 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

         М.П.  ___________________________________ 

 

 

 

 
НАПОМЕНА: ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ АНГАЖОВАЊА  ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
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(образац  5) 

6.2.  СПЕЦИФИКАЦИЈА- ОПРЕМЕ  И ПРОГРАМСКЕ ПОДРШКЕ ЗА ГИС ЈПП СИСТЕМ,   

за период од 24 месеца, према броју набавке: 404-448/2017-VII 

 
Ред. 

бр. 
 

Опис опреме  

коли 

чина

- 
ком 

Тип понуђене  

опреме 

цена по 

једин. 

мере (без 

ПДВ) 

вредност 

(без ПДВ) 

1 2 3 4 5 6(3х5) 

1. Серверверска инфрастуктура 

 Минималне техничке карактеристике: 

Процесор мин. 8x Core Intel Xeon E5-2620 V3 @ 2.4GHz 

Меморија мин. 12 GB RAM 

Хард диск  мин. 300GB enterprise flash storage + SSD CACHE 

Мрежа 100 Mbit/s, без ограничења, 1x IPV4 јавна адреса 

Даљинско 
управаљање: 

Могућност манипулације сервером са удаљене 

локације, мониторинг процесора, меморије, 

температуре, вентилатора. 

Backup подака full iмage на нивоу  24h 

Софтвер: 
„Microsoft Windows Server 2012 R2 Стандард или 

одговарајуће“ 

 „Microsoft SQL Server 2012 или одговарајуће“ 

 
ГИС ЈПП backend softver с базама података, „REST 

API сервиси или одговарајуће“ 

 
WEB странице система и мобилна апликација за 

Andorid  
 

1    

2. Опрема у возилима, терминал за возача 
Терминал за 

возача 
Минималне техничке карактеристике: 

Процесор мин.  ARM CPU 800MHz  

Радна меморија мин.  256MB RAM 

Меморија за 

складиштење 
мин. 4GB FLASH диск 

Екран мин. 3,2" дијагонале, контраст 1:1000 

Тастатура мин. 22 типке 

Сигнализација мин. 3xLED и beeper 

Принтер 

термички, ширине папира 54мм, промера роле 50мм,  

брзине штампања мин. 65мм/s, аутоматsки резач 
папира, интегриран у кућиште терминала 

Мрежа 1x 10/100 Mbit/s LAN i  1x WiFi 802.11 b/g/n 

Спољашни 
конектори 

1x VGA, 1xRJ45 LAN, 1xUSB 2.0, 1xRS232 

Унутрашњи 

конектори 
1xRS485, 4xRS232, 1xCAN bus, 2xUSB 2.0 

Напајање 
9-32VDC, sтабилизирано, примерено за уградњу у 

возила јавног превоза 

Радни уsлови 
температура -20ОC до 60ОC, влажноsт: 90% 

некондензирано, мин. IP52 заштита 

Кућиште 
метално, офарбано антикорозивном бојом и 
плаsтифицирано, без вентилатора 

Димензије маx. 260x180x90мм 

Носач 
метални, намењен за монтажу у возила, подесиве 
висине 60-80цм 

Софтвер: 
ГИС ЈПП аплизација за возачки терминал с 

наведеним функционалноsтима: 

 - пријава и одјава возача 

 - избор линије и поласка на линији 

 
избор врсте и продаје појединачних карта за 1, 2 и 3 
зоне  

 - допуна електонsке вредносне карте 

 
- испис статуса електонsке карте на екрану и 
принтеру 

 
- испис статуса тренутно  проданих карата на 

линији/поласку 

15    
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 - испис обрачуна продаје возача 

 
- управљање и мониторирање рада периферне 

опреме (валидатор, комуникатор...) 

 
- идентификација броја возила и  управљање радом 

подсистема видео надзора  
 

3. Опрема у возилима, терминал за валидацију 

електонске карте 

 Минималне техничке карактеристике: 

Процесор мин.  ARM CPU 300MHz  

Радна меморија мин.  128MB RAM 

Меморија за 

складиштење  
мин.  2GB FLASH диск 

Екран мин. 4,7" дијагонале, контраст 1:1000 

Сигнализација мин. 3xLED (црвена/жута/зелена)  и beeper 

Читач картица 
RFID 13.56MHz, ISO 14443A/B 
(Mifare,Desfire,Ultralight) ,  NFC 

Спољашни 

конектори 
1x милтипорт конектор,  напајање + комуникација 

Унутарњи 
конектори 

1x RS232/RS485 

Напајање 
9-32VDC, стабилизирано, примерено за уградњу у 

возила јавног превоза 

Радни услови 
темература -20ОС до 60ОС, влажност: 90% 

некондензирано, мин. IP54 заштита 

Кућиште 
метално, офарбано аникорозивном бојом и 

пластифицирано, без вентилатора 

Димензије маx. 260x180x90мм 

Носач 
метални, намењен за монтажу на вертикални ступ 

у возилу 

Софтвер: 
ГИС ЈПП апликација за терминал за валидацију с 

наведеним функционалностима: 

 - управљање од стране возачког терминала 

 
- провера исправности персонализиране 

електронске карте 

 
- наплата вожње вредносном електронском 

картом 

 - допуна електонске вредносне карте 

 - испис статуса електонске карте на екрану  

 
- испис тренутног времена и одредишног 

стајалишта 

 
- похрана и контрола црних и бели листи картица 
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4. Опрема у возилима, терминал за комуникацију  

 Минималне техничке карактеристике: 

Процесор мин.  ARM CPU 800MHz  

Радна меморија мин.  1GB RAM 

Меморија за 

складиштење 
мин.  4GB FLASH диск 

Сигнализација мин. 1xLED  i beeper 

GSM 
комуникација 

мин. 3.5G – HSDPA, 14 Mbps брзине  

GPS 

комуникација 
мин. 32 канални, AGPS,  

Спољашни 
конектори 

1x HDMI, 1xRS232, 2xUSB 2.0, RJ45 LAN 

Унутрашњи 

конектори 
1x RS232/RS485, 4xGPIO, 1xSPI 

Напајање 
9-32VDC, стабилизирано, примерено за уградњу у 
возила јавног превоза 

Радни услови 
температура -20OC do 60OC, влажност: 90% 

некондензирано, мин. IP52 заштита 

Кућиште 
метално, офарбано аникорозивном бојом и 
пластифицирано, без вентилатора 

Димензије маx. 120x100x50мм 

Носач метални, намењен за монтажу на панел у возилу 

Софтвер: 
GИС ЈПП аплизација за терминал за 

комуникацију с наведеним функционалностима: 

15    
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- повезивање  возачког терминала са централним 

сервером 

 
- провера исправности комуникација с 

аутоматском успоставом везе 

 - криптирани пренос података и листи с/на сервер  

 
- очитавање GПС позиције у реалном времену и 

слање на сервер и терминале 

 
- синхронизација тачног времена према свим 

терминалима у возилу 

 
- синхронизација података о  GBР према 

подсистему видео надзора 
 

5. Опрема у возилима, терминал за видео надзор с 

камерама 

 Минималне техничке карактеристике: 

Видео  
4-канални дигитални снимач с Н.264 комперијом 

снимања и 4D1 резолуције 

ОSD 
приказ датума, времена, гаражног броја преко 

снимке записа и GPS локације 

Меморија за 

складиштење 
мин.  500GB диск,  SАТА3 

Sигнализација мин. 1xLED  и beeper 

GSМ 

комуникација 
мин. 3.5G – HSDPA, 14 Mbps брзине  

GPS 

комуникација 
мин. 32 канални, АGPS,  

Спољашни 

конектори 
1xRS232, 1xUSB 2.0, RЈ45 Етhеnrеt 10/100, 8xGPIО 

Аларми 

конектори 

5x улазни DI конектор, 2x DО излазни конектор , 1x 

NO/C/NC релејни конектор 

Напајање 
9-32VDС, стабилизирано, примерено за уградњу у 

возила јавног превоза 

Rадни услови 
температура -20ОС до 60ОС, влажност: 90% 

некондензирано, мин. IP54 заштита 

Кућиште 
метално, офарбано антикорозивном бојом и 

пластифицирано, без вентилатора 

Димензије маx. 145x125x65мм 

Камере 
4x камера с CCD сензором  700TVL , лећа 3.6мм, 12 

IRLED, метално кућиште  

Sофтвер ГИС ЈПП аплизација за терминал за видео надзор: 

 
- снимање и преглед снимљеног записа  x1/2x/4 

брзином снимке 

 
- програмски подешавање параметара и временских 

термина снимања 

 
- повезивање  на возачки терминал  ради 

преузимања гаражног броја возила 

 
- очитавање GPS позиције у реалном времену и 
слање на сервер и возачки терминал 

 
- синхронизација тачног времена према  са сервера 

или GPS система 

 
- праћење у реалном времену из оперативног центра 
или преко мобилног телефона 
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6. Опрема за подршку рада  продајног места 

 Минималне техничке карактеристике: 

PC рачунар 
„CPU i3/2.6MHz, RAM 4GB, HDD 500GB,VGA,LAN 
или одговарајуће“ 

Монитор, 
тастатура и 

миш 

мин. 20" TFT LED дигитални монитор, USB 

тастатура и USB оптички миш 

Читач RFID 
картица: 

бесконтактне RFID 13.56MHz, ISO 14443A/NFC, 
USB конектор 

PОS принтер 
термални, ширине папира 80мм, аутоматски резач 

папира, USB конектор 

Ласерски 
штампач 

А4 формата, аутоматска обострана штампа, 
1200дпи, USB и LAN конектор 

ID картични 

принтер 

термосублиматски принтер за штампу на пластичне 

картице, у боји, 300dpi, USB 

Оперативни 
систем: 

Windows 10 Prо или одговаrајући 

Sофтвеr 
GIS ЈPP апликација за теrминал за подrшку рада 

продајног места 

 
- израда, програмирање, штампање и допуна 
бесконтактних карата 

1    
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 - праћење реализације продаје карата у возилу 

 
- администрирање и одржавање базе података о  

тарифном моделу  

 
- администрирање и одржавање базе података о  
путницима 

 
- администрирање и одржавање базе података о 

допунама (листе, WЕB...) 

 

 

7. Опрема за подршку рада  надзорног центра 
Надзорни 

центар 
Минималне техничке карактеристике: 

РС рачунар 
„CPU i5/2.6MHz, RAM 8GB, HDD 1TB,VGA, LAN 
или одговарајуће“ 

Монитор, 
тастатура и 

миш 

мин. 27" TFT LED дигитални монитор, USB 

тастатура и USB оптички миш 

Читач RFID 
картица: 

бесконтактне RFID 13.56MHz, ISO 14443A/NFC, 
USB конектор 

HDD конектор 
прикључак за преглед  и преснимавање записа с 

диска снимача видео надзора 

Конектор за 
контролни 

терминал 

лежиште с пуњачем за пренос података са 

контролног терминала 

Оперативни 

систем: 
„Windows 10 Pro или одговарајуће” 

Sофтвер 
ГИС ЈПП апликација за терминал за подршку рада 

продајног места 

 
- администрирање  и параметризирање рада система 
ГИС ЈПП 

 
- администрирање и одржавање свих база података 

ГИС ЈПП система 

 
- праћење реализације продаје карата у возилу, на 
продајним местима и WЕB-а 

 
- праћење реализације поштивања  заданих редова 

вожњи 

 
- праћење у реалном времену позиције возила и 
видео видео надзора 

 
- администрирање саобраћајних информација за 

приказ WЕB-у и мобилне апликације 

 - израда анализа и извештаја  
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8. Опрема за контролоре, терминал за контролу 

карата 

 Минималне техничке карактеристике: 

Процесор мин.  ARM CPU 800MHz  

Радна меморија мин.  256МB RАМ 

Меморија за 

складиштење  
мин.  2GB FLASH диск 

Сигнализација мин.  2xLED  и beeper 

Комуникација 
мин.  3.5G – HSDPA, 14 Mbps брзине  и WiFi IЕЕЕ 

802.11 b/g 

Екран мин.  3.5" у боји, осетљив на додир 

Тастатура мин.  20 типки   

Принтер 
интегрирани, термални, ширине папира 54мм, 

пречника роле 30мм, брзине 90мм/сец 

Читач картица 
интегрирани, RFID 13.56 MHz, ISO 

14443A/B/NFC 

Баркод читач интегрирани, ласерски, 1D/2D очитавање баркода 

Унутрашњи 

конектори 
1x RS232/RS485, 4xGPIО, 1xSPI 

Напајање измењива батерија, 7.2В  мин. 2.000мAh 

Радни услови 
температура -20ОС до 55ОС, влажност: 90% 

некондензовано, мин. IP52 заштита 

Кућиште пластично,  

Dимензије маx. 90x220x60мм 
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Носач метални, намењен за монтажу на панел у возилу 

Оперативни 

систем: 
„Windows Mobile 6.1 или одговарајуће“ 

Sофтвер: 
ГИС ЈПП аплизација за терминал за копнтролу с 

наведеним функционалностима: 

 - пријава и одјава рада контролора 

 
- пријава контролиране линије/поласка као и 

гаражног броја контролираног возила 

 
- испис рачуна за казну или издавање и наплату 

доплатне карте  

 
- контрола папрнатих карата читањем баркода и 

RFID картица читањем смарт чипа 

 - складиштење података о извршеној контроли 

 
- синхронизација података и тачног времена  са 

сервером 
 

9. Имплементација и одржавање 
Услуге 

инплементације 

Минималне  услуге које је Понуђач дужан да 

одради 

Инсталација 
инсталација опреме по продајним местима и 
надзорном центру 

Показна 

инсталција 

показна инсталација опреме за уградњу у возила  

у два возила превозника 

Прикључивање 
опреме 

прикључивање и тестирање рада опреме за 
уградњу у возила 

Инсталација 
софтвера на сву опрему (сервере, РС рачунара, 

терминале) 

Тестирање тестирање рада система  

Обука 
администратора система,  32 сата према 

уговорено терминском плану 

Обука оператера продајног места, 8 сати 

Обука оператера/контролора у надзорном центру, 8 сати 

Обука 
возача-предавача за кориштење и превентивно 

одржавање опреме у возилима, 4 сата 

Пуштање система 

у рад 
 

према уговореном терминском плану 
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                                     УКУПНА  ВРЕДНОСТ  ИЗНАЈМЉИВАЊА ГИС  за ЈПП   без ПДВ   

  

  

 

1. Вредност изнајмљивања ГИС ЈПП-месечно (без ПДВ).................................________________динара; 

Порез на додату вредностна месечном нивоу..................................................._________________динара; 

Укупна вредност изнајмљивања ГИС ЈПП - месечно (са ПДВ)................... _________________динара; 

 

2.Укупна вредност изнајмљивања ГИС ЈПП у уговореном периоду(без ПДВ)._______________ динара. 

   Порез на додату вреднност....................................................................................._________________ динара. 

  Укупна вредност изнајмљивања ГИС ЈПП у  уговореном периоду (са ПДВ)..________________динара. 

 

Цене у спецификацији  и рекапитулацији изразити  по јединици мере и укупно, са и без ПДВ. 

Цене из понуде, фиксне су у уговореном периоду. 

 

НАPОМЕНА: 

             -Неопходно је да Понуђач достави техничку спецификацију и потврду о произвођачкој гаранцији 

за сву понуђену опрему за коју се тражи произвођачка гаранција у облику потврда произвођача опреме 

или локалне канцеларије произвођача опреме (за територију Републике Србије) којом се потврђује да је 

захтевани гарантни период подржан од стане произвођача опреме. Потврда се односи на сву понуђену 

опрему, мора бити насловљена на јавну набавку и мора се односити на територију Републике Србије. 

 

             - Понуђач у својој понуди мора за сваку ставку опереме доставити технички опис понуђеног 

производа из којег се види да понуђена добра у потпуности одговарају свим минималним терхничким 

захтеваним и критеријима из ове деокументације те је све наведено дужан доказати тако да приложи 

каталог производа (брошуром, datasheet-oм, тех. упутама и сл.) и  потврду о гаранцији које су издане и 
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оверене од произвођача опреме или његове локалне канцеларије. Каталози и потврде могу бити 

достављене и на енглеском језику.  

 

- Опрема задовољава минималне критеријуме у погледу енергетске ефикасности у складу са 

Правилником о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне 

набавке добара („Службеном гласнику РС”, број 111/15). 
 

- Обавезујемо се да ћемо у гарантном року о свом трошку отклонити све недостатке у погледу квалитета 

рачунарске опреме, по писменом позиву Наручиоца, у року  од 5 (пет) дана, од дана пријема захтева  

Наручиоца са рекламацијом.  

 

- Због динамике тржишта у случају евентуалног оступања у погледу квалитета испоручених добара, 

добра која се испоручују могу бити истог или бољег квалитета од уговореног. 

 

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду образац понуде потписују и оверавају печатом  сви 

понуђачи из групе или овлашћени представник групе понуђача. 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ   

 

ПОНУЂАЧА ______________________________________ 

Р.бр. Опис Цена 

1. Цена без ПДВ-а: ______________________ 

2. ПДВ: _______________________ 

3. Цена са ПДВ-ом:  

 

ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ ТРОШКОВА ПО СТРУКТУРИ У ЦЕНИ БЕЗ ПДВ-А 

4. Радна снага _______________________% 

5. Опрема и материјал _______________________% 

6. Увозне дажбине _______________________% 

7. Остало _______________________% 

 УКУПНО ___________________100% 

У __________________________ 

Дана________________________                                                       ПОНУЂАЧ 

                                                                                      

                                                                                               М.П.__________________________                                                                                                                                           

                                                                                                           ( потпис овлашћеног лица ) 

 
Упутство за попуњавање: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише чиме потврђује да 

су подаци који су у обрасцу наведени истоветни са подацима из обрасца понуде, у супротном понуда се одбија. 

 

Компоненте које се односе на процењено учешће трошкова (ред.бр. 4, 5, 6 и 7, унети у проценту од укупно понуђене 

цене БЕЗ ПДВ-а. 
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Образац 6. 
 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр 124/12, 

14/15 и 68/15) и чланом 13. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", 

бр 86/15), Комисија за јавне набавке мале вредности, наручиоца, припремила је понуђачу:  

 

6.3. ОБРАЗАЦ  ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
У обрасцу трошкова припрема понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, 

ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања 

средстава обезбеђења. 

 

Ред. 

бр. 
Врста  трошкова  Износ без ПДВ Износ са ПДВ 

1.    

2.    

    

    

                                   УКУПНО:   

 ЕИМТрошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени 

у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства 

обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

ЧИНDОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 

У __________________________ 

 

Dана________________________ 

                                                                                                                  ПОНУЂАЧ 

                                                                                                                                                                         

_______________________________                 
                                                                                                                                                   (назив понуђача из одгов. регистра) 

 

                                                                                                    М.П.__________________________                                                                                                                                           
                                                                                                                  (потпис овлашћеног лица ) 

 

 
НАПОМЕНА: Dостављање ове изјаве није обавезно 

 



ЈНМВ-404-448/2017-VII- Конкурсна документација- Најам ГИС за јавни превоз путника 

страна 35 oд 49 
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    На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр 124/12, 14/15 и 

68/15) и чланом 13. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр 86/15), 

Комисија за јавне набавке мале вредности наручиоца, предвидела је понуђачима следећу: 

 

 

6.4. ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Којом (Понуђач),  ___________________________________________из __________________  
                                                 ( име понуђача  - назив предузећа, радње из АПР ) 

са седиштем у ул. ______________________бр. _______, матични број__________________ 

 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам  понуду у 

поступку јавне набавке мале вредности добара, број: 404-448/2017-VII – Најам 

градског информационог система за јавни превоз путника, поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

У __________________________ 

 

Дана________________________ 

                                                                                                                        ПОНУЂАЧ 

 

                                                                                            М.П.__________________________                                                                                                                                           
                                                                                                           (потпис овлашћеног лица) 
 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 

надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 

забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 

повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 

конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 

Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 

Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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6.5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА 

 

 

 

 

И З Ј А В А 

 

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 
 

 

Изјављујем под пуном материјалном  и кривичном одговорношћу да сам  при 

подношењу понуде у поступку јавне набавке услуга, број: 404-448/2017-VII – 

Најам градског информационог система за јавни превоз путника,  поштовао    

обавезе које произилазе  из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  и 

условима рада и заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75.став 2. 

ЗЈН).  
  
   

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

 

 

 

  У ____________________                                             ПОНУЂАЧ 

 

  Дана, ________________ год.   ___________________________________ 

                 М.П.                       (назив понуђача из одгов. регистра) 

                                                                                                  ________________________ 
                                                                        (потпис овлашћеног лица) 
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                                                                                             Попуните и  печатом  и потписом  потврдите 

                                                                                                      да прихватате овај модел уговора 

                 Република Србија 

       Аутономна Покрајина Војводина 
         ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

         ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ,  

        КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

            Број: 404-448/2017-VII 

        Дана: ______ .2017. године 

         СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

7. МОДЕЛ   УГОВОРА 
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАЈАМ ГРАДСКОГ 

ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 

 

Закључен у Сремској Митровици између: 

1. Града Сремска Митровица, Градске управе за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове , 

Светог Димитрија 13, шифра делатности: 8411, матични број: 08898774, ПИБ:105935357, рачун: 840-

26640-39, МФ-Управа за трезор, коју заступа начелник Мирослав Јовановић, дипл.инж.саобраћаја ( у 

даљем тексту: Наручилац )  с' једне стране и 

 

2. __________________________________________________ из _______________, ул._____________, 

број:______,  шифра делатности: ________, матични број: _______________, ПИБ: _______________, 

рачун:____________________, код______________________банке, кога заступа овлашћено 

лице__________________________ (у даљем тексту: Добављач) с' друге стране 

 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима: 

(1.Понуђач наступа са понуђачима из групе понуђача/ са подизвођачима ..................................., ул ........ из 

............., који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:...............................................; 

 

2.Понуђач наступа са понуђачима из групе понуђача/ са подизвођачима ..................................., ул ........ из 

............., који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:.......................................................). 

     ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима“, ако наступа  

 са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“ и попунити податке. 

  

Да је наручилац на основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број: 124/12, 

14/15 и 68/15) и Позива за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, број 404-

448/2017-VII, јавна набавка добара – Најам градског информационог система за јавни превоз путника 

( у даљем тексту: Најам ГИС ЈПП система) 

 

- објављеног на Порталу јавних набавки ___.___.2017. године спровео поступак јавне набавке мале 

вредности услуга према конкурсној документацији број 404-448/2017-VII. (у даљем тексту: Конкурсна 

документација), 

- да је Добављач доставио прихватљиву понуду број __________ од_____.2017.године (у даљем тексту: 

Понуда) која је саставни део овог уговора,  

- да је наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели уговора 

Добављачу, под бројем 404-448/2017-VII од  ___.__.2017. године (попуњава Наручилац). 

 

 

Члан  1. 

Предмет овог уговора је најам ГИС ЈПП система  за градску управу Града Сремска Митровица 

(у даљем тексту: добра), према понуди Добављача бр. ______ од _________.2017, техничкој 

спецификацији из конкурсне документације са достављеним техничким карактеристикама понуђене 

опреме, који чине саставни део овог уговора. 
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Члан  2. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу испоручи опрему и услуге као у спецификацији, и то: 

1. Серверверска инфрастуктура ком. 1 

2. Опрема у возилима, терминал за возача ком. 15 

3. Опрема у возилима, терминал за валидацију електонске карте ком. 17 

4. Опрема у возилима, терминал за комуникацију ком. 15 

5. Опрема у возилима, терминал за видео надзор с камерама ком. 15 

6. Опрема за подршку рада  продајног места ком 1 

7. Опрема за подршку рада  надзорног центра ком 1 

8. Опрема за контролоре, терминал за контролу карата ком. 1 

9. Имплементација и одржавање ком. 1 

 

у складу са понудом бр. ____________ од ______.2017. године по терминском плану од дана закључења 

Уговора. 

 

Опрему, која је предмет овог Уговора,  Добављач ће монтирати (поставити) у просторије које 

одреди Наручилац и пустити у рад, а опрему за уградњу у возила предати Наручиоцу према следећем 

терминском плану: 

 

Имплементација Почетак Трајање 

ФАЗА 1. по потписивању Уговора 30 дана 

ФАЗА 2. 30 дана по потписивању Уговора 60 дана 

ФАЗА 3. 90 дана по потписивању Уговора 90 дана 

ФАЗА 4. 90 дана по потписивању Уговора 90 дана 

   

Члан  3. 

Саставни део овог Уговора је понуда Добављача _____________________________, бр. _______ од 

_______2017. године. 

 

Члан  4. 

Наручилац се обавезује да Добављачу изврши исплату од _______________ динара без ПДВ,  на 

име ПДВ ____________ динара, што укупно износи _________________динара, за најам система из члана 

2. овог Уговора. Исплате ће се извршти у 24 једнаких месечних рата по испостављененим фактурама за 

најам система за сваки претходни месец. 

 

Исплата ће бити извршена на рачун бр. ____________________ код ________________ банке. 

 

Члан  5. 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање  за најам система изврши, по пријему исправне фактуре 

за месечни најам , у року од (минимум 15, а максимум 45 дана) ____ дана од дана пријема исправне 

фактуре у седишту наручиоца. 

 

Члан  6. 

Добављач даје гаранцију за уговорену опрему за све време трајања овог уговора. 

 

Добављач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклонити све недостатке у погледу 

квалитета рачунарске опреме, по писменом позиву Наручиоца, у року  од 5 (пет) дана, од дана 

пријема захтева  Наручиоца са рекламацијом.  
 

Члан 7. 

Наручилац ће именовати одговорну особу,који ће вршити надзор над реализацијом Уговора и 

учествовати у примопредаји уговорене опреме у име Наручица.  

 

Члан  8. 

Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примопредају добара, о чему се 

води Записник који потписују представник Наручиоца (надзорни орган) и представник Добављача. 
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Приликом примопредаје, представник Наручиоца је дужан да испоручена добра на уобичајени 

начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Добављачу. 

 

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним 

прегледом, представник Наручиоца је дужан да у року од пет дана о том недостатку писменим путем 

обавести Добављача. 

 

У случају да је Добављач знао или морао знати за недостатке, Наручилац има право да се на те 

недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа, да благовремено обавести 

Добављача о уоченом недостатку, као и кад се недостатак показао тек по протеку шест месеци од предаје 

добара. 

 

Члан  9. 

Уговор се закључује на одређено време у трајању од 24 месеци. 

 

Члан 10. 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона који регулишу 

облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју. 

 

Члан 11. 

         Уговорне  стране су  сагласне  да  сва  спорна  питања  у  вези  са  овим  уговором  решавају      

споразумно, а уколико то не буде могуће, надлежан је суд у Сремској Митровици. 

 

Члан 12. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 

(три) примерка. 

 

 

              ДОБАВЉАЧ                                         НАРУЧИЛАЦ 

            ______________________                  ГРАДСКА УПРАВА  САОБРАЋАЈ, 

                                                                                               КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

       ______________________________                                  _________________________________ 

                      _______________                                          начелник 

         __________________________              Мирослав Јовановић, дипл.инж.саобраћаја 
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Образац 10. 
На основу члана 39. став 1. и члана 77. став 4. Закона  о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС", бр 124/12, 14/15 и 68/15 ,  Комисија за јавне набавке мале вредности наручиоца, 

припремила је понуђачима следећу: 

 
8.  И  З  Ј  А  В  У 

Којом (Понуђач),  ___________________________________________из __________________  

                                   (име понуђача  - назив предузећа, радње из одговарајућег регистра) 

са седиштем у ул. ______________________бр. _______, матични број__________________ 

под пуном   материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да : 

 Испуњавам обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама,  који су 

утврђени конкурсном  документацијом  за ЈНМВ бр. 404-448/2017-VII – Најам градског 

информационог система за јавни превоз путника за возила и то:  

 

Обавезне услове: 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

 

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 

3) брисано; 

 

4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

 
Додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама- техничка документација- понуђач 

доставља:  

-Неопходно је да Понуђач достави техничку спецификацију и потврду о произвођачкој гаранцији за сву 

понуђену опрему за коју се тражи произвођачка гаранција у облику потврде произвођача опреме или 

локалне канцеларије произвођача опреме (за територију Републике Србије) којом се потврђује да је 

захтевани гарантни период подржан од стане произвођача опреме. Потврда се односи на сву понуђену 

опрему, мора бити насловљена на јавну набавку и мора се односити на територију Републике Србије. 

 

-Понуђач у својој понуди мора за сваку ставку опереме доставити технички опис понуђеног производа из 

којег се види да понуђена добра у потпуности одговарају свим минималним терхничким захтеваним и 

критеријима из ове деокументације те је све наведено дужан доказати тако да приложи каталог производа 

(брошуром, datasheet-om, тех. упутама и сл.) и  потврду о гаранцији које су издане и оверене од 

произвођача опреме или његове локалне канцеларије. Каталози и потврде могу бити достављене и на 

енглеском језику.  

  

  Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

 

  У ____________________                                                      ПОНУЂАЧ 

Дана, ________________ год.  

                 М.П.                                 ________________________ 

                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
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Образац 10а. 
 
 

8а. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 
 

Којом (Подизвођач),  _______________________________________из __________________  

                                   (име подизвођача  - назив предузећа, радње из одговарајућег регистра) 

са седиштем у ул._____________________бр. _______, матични број________________  да: 

 

 Испуњавам све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама,  који су утврђени 

конкурсном  документацијом  за ЈНМВ бр. 404-448/2017-VII – Најам градског 

информационог система за јавни превоз путника –и то:  

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

 

3) брисано; 

 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији). 

 

 

У __________________     

                                                                                                                     Подизвођач: 
Дана, _____________                         М.П.                                      _____________________                                                         

                                                                                          (потпис овлашћеног лица) 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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9. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

9.1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

Понуђач доставља понуду и осталу документацију која се односи на понуду искључиво на српском језику.  

 

9.2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште, на адресу наручиоца, са напоменом  „Понуда за 

јавну набавку најма ГИС ЈПП система број 404-448/2017-VII“ –не отварати. 

    

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања 

понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, а на полеђини коверте или на кутији назив и 

адреса понуђача. 

 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року (дан и сат) наведеном 

у позиву за подношење понуда и поглављу 1 ове конкурсне документације. 

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 

понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о 

пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по 

истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете после рока из претходног става. 

 

Понуда мора да садржи: 

- све доказе о испуњености обавезних и додатних услова ( „4. Услови за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова“),  

   и обрасце дефинисане конкурсном документацијом-Техничку спецификацију понуђеног 

система, 

обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан и оверен печатом од стране одговорног лица) 

и то: 

- Образац понуде (Образац 1);  

- Образац  спецификације (Образац 5);  

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 7); 

- Образац изајаве о поштовању обавеза који произилазе из важећих прописа (Образац 8); 

- Модел уговора (Образац 9); 

- Образац изјаве о испуњености услова 75. и  76. ЗЈН (Образац 10); 

- Споразум о заједничком наступању – доставља се само у случају подношења заједничке понуде; 

 

 

Понуђач мора све обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне документације попунити читко – 

штампаним словима. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране 

овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са Конкурсном документацијом. 

 

9.3. ПАРТИЈЕ  

Понуда није обликована по партијама. 

 

9.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

 

9.5.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87.СТАВ 6.ЗЈН 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. На тај начин 

понуђач може, ако утврди да је направио неки пропуст приликом састављања понуде, пошаље наручиоцу 
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допуну односно измену понуде у којој ће јасно назначити предмет и број јавне набавке-НЕ ОТВАРАТИ, као 

који део понуде мења. Понуђач има право да у року за подношење понуда опозове (повуче) понуду коју је 

предао наручиоцу. Понуђач мора да допуну, измену односно опозив преда Наручиоцу у року за подношење 

понуда, и то на један од начина који предвиђа ЗЈН (непосредно, путем поште). По истеку рока за подношење 

понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

9.6. ОБАВЕШТЕЊЕ  ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО  ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ 

ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈУЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ 

ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као 

подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

 

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става. 

 

У Обрасцу понуде (образац 1), понуђач  наводи на који начин подноси понуду, односно да ли понуду 

подноси самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

9.7. ЗАХТЕВ ДА ПОНУЂАЧ УКОЛИКО АНГАЖУЈЕ ПОДИЗВОЂАЧА, НАВЕДЕ ПОДАТКЕ ЗА 

ЊЕГА  

Уколико  понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, дужан је да у својој  

понуди наведе  назив и седиште подизвођача, проценат укупне вредности набавке, који ће поверити 

подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача, који ће бити наведен у уговору. 

 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености   услова  који су наведени у поглављу 4 

конкурсне документације, у складу са Упуством како се доказује испуњеност услова. 

 

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања 

испуњености тражених услова. 

 

9.8. ОБАВЕШТЕЊЕ о томе да је сатавни део ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ СПОРАЗУМ којим се понуђачи 

из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, као и податке о обавезној 

садржини тог споразума 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни  обавезне услове 

за учешће из члана 75. став 1.тачка 1), 2) и 4)  (тачка 3. је брисана) ЗЈН на начин одређен конкурсном 

документацијом, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди 

другачије.  

 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из 

групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

1)  податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати    

     групу понуђача пред наручиоцем и  

2)  опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Понуђачи  који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 
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Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 

набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 
9.9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА  И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ РОКА 

КАО И ЕВЕНТУАЛНИХ ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ 

ПОНУДЕ 

 

9.9а.Начин, услови и рок плаћања:  плаћање се обавља у 24 једнаке месечне рате уз испостављену 

фактуру за најам система за претходи месец и валуту плаћања од 15 дана до 45 дана (у складу са Законом 

о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама „Сл. Гласник РС“ бр. 119/12 и 

68/15) дана од дана пријема исправне фактуре у седишту наручиоца..  

 

У случају да понуђач понуди другачије услове плаћања од наведеног, понуда се  сматра неприхватљивом. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.9б. Захтев у погледу рока и места испоруке добара:  Испорука и имплементација система обавља се 

према терминском плану.  

 

9.9ц. Захтев у погледу гарантног рока: Гарантни рок за понуђена добра и услуге мора бити за цео 

период најма система односно трајања уговoра. 

 

8.9д. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 

продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 
9.9е. Други захтеви 

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са 

чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама, а такође, наручилац ће одбити понуду и ако:  

а) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  

б) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  

ц) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

д) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или 

није могуће упоредити је са другим понудама; 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре 

објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:  

а) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;  

б) учинио повреду конкуренције;  

ц) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор 

о јавној  

    набавци, након што му је уговор додељен;  

д) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 

своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти 

предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење 

понуда. Доказ може бити:   

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 

или испуњења уговорних обавеза;  

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  
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5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 

уговором;  

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди 

као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 
 

9.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима. 

Понуђена цена у понуди мора да буде изражена у динарима са и без ПДВ по јединици производа, као и 

укупно и у коју су урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с 

тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

 

Цене из понуде (су фиксне) не могу се мењати  у уговореном приоду 

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом  92. 

Закона. 

Ако  понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено 

искаже у динарима. 

 

9.11. ПОДАТКЕ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Изабрани понуђач је у обавези да у року од седам дана од  закључења уговора, достави као облик 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, потписану и оверену 

службеним печатом од стране законског заступника понуђача, односно лица са посебним овлашћењем за 

потписивање менице, са меничним писмом –овлашћењем да је издата меница неопозива, безусловна и на 

први позив наплатива и да се може попунити са клаузулом „без протеста“ и наплатити у износу 10%  
уговореног износа, у складу са меничним писмом –овлашћењем под условом да Понуђач не извршава 

уговорене радове. 

 Меница  мора бити евидентирана у регистру меница који води НБС, а потврда о евидентирању 

достављена уз меницу. 

Примљена меница може се попунити и наплатити у складу са меничним писмом-овлашћењем под 

условом да Понуђач не извршава уговорене обавезе;    

            Уколико се за време трајања Уговора продужи рок за извршење предметних радова, и важност 

финансијске гаранције (менице) се мора продужити.  

9.12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 

НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Подаци које понуђач (као и његов подизвођач) оправдано оцени као поверљиве биће коришћени само за 

намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне 

набавке. 

 

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже поверљиве податке, уколико ти подаци 

представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају 

тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података. 

 

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен 

те поверљивости. 

 

Докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену 

елемената критеријума и рангирање понуда, неће се сматрати поверљивим.  

 

9.13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО 

ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ 

МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ 

Нема посебне техничке документације, све је приказано у конкурсној документацији. 
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9.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаним путем (путем поште на адресу наручиоца; електронским путем-е-

маил или факсом,), тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде, при чему може да укаже наручиоцу на евентуално уочене недостатке  и неправилности најкасније 

5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.  

 

Наручилац ће заинтересованом лицу (понуђачу) у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,    одговор објави на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници. 
 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације, ЈН_____________бр.404-448/2017-VII“. 

 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 

подношење понуда, дужан је да продужи рок  за подношење понуда и објави обавештење о продужењу 

рока за подношење понуда. 

 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 

конкурсну документацију. 

 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН.  

 

9.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 

КОД ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 

захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. Закона).  

 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу 

(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени 

рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 

понуђача, као и код његовог подизвођача.  

 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву.  
    

9.16. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА, КАО И ОДГОВОРНОСТИ ЗА 

ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 

трећих лица сноси понуђач. 

 

9.17. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ 

ПРАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 151. ЗАКОНА СА УПУСТОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА  

156. ЗАКОНА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за 

доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи 

штету због поступсња наручиоца противно одредбама овог закона.  
 

Захтев за заштиту права подноси се   наручиоцу, копија се  истовремено доставља Републичкој комисији.  
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Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 

наручиоца, осим ако законом није другачије одређено. 

 

Захтев за заштиту права, у поступку јавне набавке мале вредности, којим се оспорава врста поступка, 

садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира 

на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао 

наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручила исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из  претходног става, сматраће се благовременим уколико је 

поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

 

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. Закона, или одлуке о обустави поступка из чл. 109.   

Закона, рок за подношење захтева за заштиту права код јавних набавки мале вредности је пет дана од 

дана објављивања  одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке 

ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за 

подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца 

захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или 

могао знати приликом подношења претходног захтева. 

 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са 

одредбама члана 150. овог закона. 

 

О поднетом захтеву за заштиту права  наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, 

односно објављује обавештење о поднетом захтеву  на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом 

пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона; 

7) потпис подносиоца. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. закона, 

наручилац ће такав захтев одбацити закључком.  

 

Као доказ о уплати таксе у износу од 60.000,00 динара, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, 

прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 

извршења налога; (Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод 

евиденционог рачуна 

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 

провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован); 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
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(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев 

за заштиту права; 
 (8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 

 

Поступак  заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138-167. ЗЈН. 

 

Упутства о начину на који треба правилно попунити налог за пренос, који су докази о уплати таксе 

прихватљиви, износу такси које је дужан да уплати подносилац захтева за заштиту права, упутство о 

начину уплате такси из иностранства можете пронаћи на сајту Републичке комисије за заштиту права 

посетом на следећи линк  http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 
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Образац 11. 
10. ОБРАЗАЦ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 

- НАЈАМ ГИС ЈПП СИСТЕМА - ОД СТРАНЕ ПОНУЂАЧА 

     
   У _________________________ 

   Дана______________________                                                                                                                  М.П.   _____________________________ 

                                                                                                                                                                                         ( потпис овлашћеног лица) 

Ред. 

број 

Услов за учешће у поступку јавне набавке мале 

врдности  

Документ који доказује испуњеност услова и орган који издаје Образац (попуњава 

понуђач) 

Да Не 

1. Техничке карактеристике рачунарске опреме:  
Понуђач је дужан да достави техничку спецификацију и 

потврду о произвођачкој гаранцији за сву понуђену опрему 

за коју се тражи произвођачка гаранција у облику потврда 

произвођача опреме или локалне канцеларије произвођача 

опреме (за територију Републике Србије) којом се 

потврђује да је захтевани гарантни период подржан од 

стане произвођача опреме. 

 

 

Доказ: Потврда произвођача опреме или локалне канцеларије произвођача опреме (за 

територију Републике Србије) којом се потврђује да је захтевани гарантни период 

подржан од стане произвођача опреме. Потврда се односи на сву понуђену опрему, мора 

бити насловљена на јавну набавку и мора се односити на територију Републике Србије. 

 

Понуђач у својој понуди мора за сваку ставку опреме да достави технички опис понуђеног 

производа из којег се види да понуђена добра у потпуности одговарају свим минималним 

терхничким захтеваним и критеријима из ове деокументације те је све наведено дужан 

доказати тако да приложи каталог производа (брошуром, datasheet-om, тех. упутама и сл.) 

и  потврду о гаранцији које су издане и оверене од произвођача опреме или његове 

локалне канцеларије. Каталози и потврде могу бити достављене и на енглеском језику. 
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