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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности бр. 02-10/138 од 26. априла 2017. године и Решења о образовању Комисије 
бр. 02-10/139 од 26. априла 2017. године, припремљена је: 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности – НАБАВКА ХАРДВЕРА И 
СОФТВЕРА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ НАПЛАТУ ПИЈАЧАРИНЕ ЈН бр. 

21/2016   
 

 
Конкурсна документација садржи: 
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I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 3 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 
опис добара, радова или услуга, начин спровођења 
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 
извршења, место извршења или испоруке добара, 
евентуалне додатне услуге и сл. 

4 

IV 
Техничка документација и планови, односно 
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случају јавне набавке финансијске услуге кредита   

10 
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Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова 

11 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 17 
VII Образац понуде 25 
VIII Модел уговора 29 
IX Образац структуре цене – опис и спецификација 34 
X Образац трошкова припреме понуде 42 
XI Образац изјаве о независној понуди 43 

ХII 
Образац изјаве о меници као гаранцији за добро 
извршење посла 

44 

ХIII 
Образац изјаве о меници као гаранцији за отклањање 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТРЖНИЦА" НОВИ САД 
Адреса: Жике Поповића бр.4, Нови Сад 
Интернет страница:  http://www.nstrznica.co.rs 
 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом o јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) и Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник 
РС” бр. 86/2015 ) и другим подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 11/2017  су добра,  НАБАВКА ХАРДВЕРА И СОФТВЕРА 
ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ НАПЛАТУ ПИЈАЧАРИНЕ, 30210000 - машине за обраду 
података  – према општем речнику набавке. 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
  
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка / 
 
 
6. Контакт  
Лице за контакт Владимир Коларски,  vkolarski@nstrznica.co.rs. и Радмила Иваниш, 
rivanis@nstrznica.co.rs.; тел.021/4808-546; фаx. 021/4808-555. 
 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 11/2017 су добра - НАБАВКА ХАРДВЕРА И СОФТВЕРА 
ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ НАПЛАТУ ПИЈАЧАРИНЕ, 30210000 - машине за обраду 
података – према општем речнику набавке.  
2. Партије  
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
Набавка добара,  
30210000 - машине за обраду података – према општем речнику набавке. 
 
 
Услуге које је потребно извршити: 

1. Анализа информационог система: 

- Анализа и опис постојеће IT опреме, која обухвата рачунаре, сервере,      
периферну опрему и инфраструктуру рачунарске мреже 

- Анализа и опис системског и основног апликативног софтвера 
- Анализа и процена адекватности кадровске структуре лица задужених за IT 

у предузећу  
- Анализа и процена нивоа употребе IT система од стране запослених у 

обављању пословних процеса 
- Идентификација критичних места у раду информационог система 

 

2. На локацији Најлон пијаца (Темерински пут 1) у Новом Саду потребно је  
имплементирати, конфигурисати и пустити у рад (са свом потребном 
пасивном опремом) нове елеменате опреме за видео надзор.  

- Систем за видео надзор се састоји од укупно 7 IP камера од којих је 5 
постављено и исправне су. Потребно је извршити испоруку, уградњу, 
монтажу и пуштање у рад нових елемената у систему за видео надзор и то: 

-  две унутрашње камере се постављају у службеним просторијама пијаце.   
Две спољне  камере се постављају на камерна места где су неисправне 
камере које је потребно демонтирати. Једна се налази на ауто-кућици и 
покрива рампу на улазу у ауто-пијацу, а друга покрива улаз у пијацу из 
Приморске улице и налази се на стубу поред портирске кућице код улаза у 
пијацу. Такође је потребно урадити инсталацију и конфигурацију мрежног 
видео рекордера. Систем мора бити конфигурисан тако да се путем оптичке 
мреже Наручиоца видео запис са свих камера (5 старих и 4 нових) може у 
реалном времену пратити у седишту Наручиоца (Жике Поповића 4, Нови 
Сад) Конфигурација мора бити извршена искључиво у присуству 
овлашћеног представника Наручиоца, који ће Понуђачу обезбедити 
приступне параметре. 

3. Услуга имплементације, конфигурације и пуштања у рад (са свом потребном 
пасивном опремом) унутрашњих камера  за видео надзор на Рибљој, 
Лиманској и Детелинарској пијаци (по једна на свакој локацији). Камере 
треба да се налазе у службеним просторијама на пијацама и да  покривају 
улаз у просторију (управу пијаце ). 
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4. Услуга имплементације и конфигурације Microsoft WinSvrSTDCore 2016 на 
“mail” сервер 

5. Услуга имплементације и конфигурације Microsoft WinSvrSTDCore 2016 на 
“host” сервер 

6. Инсталација Hyper-V Manager-a na mail server 

7. Инсталација Hyper-V Manager-a na host server 

8. Импортовање виртуалне машине са старог сервера на нов маил сервер 

9. Импортовање виртуалне машине са старог сервера на нов хост сервер 

10. Инсталација и конфигурација десктоп рачунара 

11. Инсталација, конфигурисање и пуштање у рад испоручене рачунарске и 
периферне опреме.  

Хардверска  опреме и софтвери треба да имају  следеће  карактеристике: 
 

1. MAIL SERVER  Fujitsu RX2540M2 ili odgovarajući   - ком 1 
Kućište tipa rek, maksimalne visine 2U   
CPU: Intel Xeon E5-2620v4 8C/16T 2.10 GHz 
Radna memorija: min. 16 GB DDR4-2400, podržano min 24 memorijskih slotova, proširivo do 1536 GB 
Min 4 x 1Gbit Ethernet portova  
DVDRW 
Poseban LAN port (RJ45) za udaljeno upravljanje (remote management) serverom sa odgovarajućom naprednom 
licencom koja omogucava KVM redirekciju i mogućnost udaljenog deljenja DVD i USB 
2 x 1TB 7.2K SATA, 2.5' HOT PLUG 
Min disk cage sa 8x2,5” HDD hard diskova. 
RAID kontroler sa podržanim nivoima 0, 1, 10, 5, 50 
Proširivo do min. 8 PCI express 3.0 
Min 5 USB 2.0 i min 5 USB 3.0 integrisanih na matičnoj ploči servera 
Min 2 Hot plug redudantna napajanja minimalne snage 800W, efikasnosti 94% (Platinum) 

Garancija: 3 godine NBD sa izlaskom na lokaciju korisnika, radom ovlašćenog servisera i rezervnim 
delovima, garancija mora biti proverljiva na web stranici proizvođača preko serijskog broja uređaja. 
 
2. HOST SERVER Fujitsu RX2540M2 ili odgovarajući  - ком 1 

Kućište tipa rek, maksimalne visine 2U 
CPU: Intel Xeon E5-2620v4 8C/16T 2.10 GHz 
Radna memorija: min. 32 GB DDR4-2400, podržano min 24 memorijskih slotova, proširivo do 1536 GB 
Min 2 x 1Gbit Ethernet portova  
DVDRW 
Poseban LAN port (RJ45) za udaljeno upravljanje (remote management) serverom sa odgovarajućom naprednom 
licencom koja omogucava KVM redirekciju i mogućnost udaljenog deljenja DVD i USB 
2 x 2TB 7.2K SATA, 2.5' HOT PLUG 
Min disk cage sa 8x2,5” HDD hard diskova. 
RAID kontroler sa podržanim nivoima 0, 1, 10, 5, 50 
Proširivo do min. 8 PCI express 3.0 
Min 5 USB 2.0 i min 5 USB 3.0 integrisanih na matičnoj ploči servera 
Min 2 Hot plug redudantna napajanja minimalne snage 800W, efikasnosti 94% (Platinum) 
Garancija: 3 godine NBD sa izlaskom na lokaciju korisnika, radom ovlašćenog servisera i rezervnim delovima, 
garancija mora biti proverljiva na web stranici proizvođača preko serijskog broja uređaja. 
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3. WinSVRSTDCore 2016SNGL OLP  - ком 2 

4. Ubiquiti UniFI UAP AC LR Access Point ili odgovarajući  - ком 4 
Minimum tehničkih karakteristika: 

Tip: Access Point 
Mrežni standard: 802.11 ac/a/b/g/n 
Brzina protoka: min 1300Mbps 
Portovi: 1x Gigabit LAN 
Antena: Interna 
Broj antena: min 1 
Frekventni opseg: Dual Band (2.4 GHz & 5 GHz) 
Enkripcija: WEP, WPA-PSK,  
WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) 
Domet: min 180m 
Tasteri: Reset taster 
 
5. Desktop računar  - ком 9 

Minimum tehničkih karakteristika: 
- MBO Soc 1150 H81M-P33 
- Procesor: Intel Celeron G1840 2.8 GHz 
- Memorija: 4 GB DDR3 1600MHz 
- HDD: 500 GB SATA 3 
- Napajanje: 500W 
- DVD RW 
- tastatura + miš 

 

6. Monitor Philips 193V5LSB2/10 ili odgovarajući – ком 9 
Minimum tehničkih karakteristika: 
- Dijagonala ekrana: 18.5'' 
- Rezolucija: 1366x768 

7. Desktop računar  - ком 3 
Minimum tehničkih karakteristika: 
- MBO Soc 1150 H81M-P33 
- Procesor: Intel Celeron G1840 2.8 GHz 
- Memorija: 4 GB DDR3 1600MHz 
- HDD: 500 GB SATA 3 
- Napajanje: 500W 
- RS 232 port 
- DVD RW 
- tastatura + miš 
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8. Desktop računar  - ком 1 
Minimum tehničkih karakteristika: 
- MBO MSI 1150 H81M-P33 
- Procesor: Intel Intel i3 3.7GHz 
- Memorija: 8 GB DDR3 1600MHz 
- HDD: 1Tb SATA 3 
- SSD: 120Gb 
- Grafička kartica:128bit, DDR5, 4096x3112  ( DVI, HDMI, VGA )  
- RS 232 port 
- Napajanje: 700W 
- Bežična tastatura + miš 
 

9. Microsoft WINPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine – ком 13 

           10.   Laserski štampač Canon i-SENSYS LBP6030 black, printer A4 ili odgovarajući – ком 4 
 
Minimum tehničkih karakteristika: 
- format papira: A4 
- Tip : laser 
- brzina štampe: 18ppm 
- rezolucija: 600 dpi 
- kapacitet ulaza: 150 lista 
- memorija: 32 MB 
- povezivanje: USB 

 
11. Skener HP Scanjet 300 Flatbed Photo Scanner (L2733A) ili odgovarajući – ком 2 

Minimum tehničkih karakteristika: 
- format papira: A4 
- Tip : položeni 
- Izvor svetla : LED (Three LED Colour) 
- brzina skeniranja: 10x15cm slika u boji u fajl (200dpi, 24-bit, tiff): oko 21sec cpm; 10x15cm slika u boji u 
share/e-mail (150dpi, 24-bit): oko 37sec cpm; A4 PDF u e-mail (300dpi, 24-bit): oko 37sec cpm 
- rezolucija: 4800 dpi 
- Dubina boja: 48 bit 
- Podržani formati skeniranja: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF Compressed, PNG, PCX, FlashPix (FPX), PDF, 
PDF searchable, RTF, HTM, TXT 
-Tasteri: 4: Scan, Copy, Scan to PDF, Scan to e-mail 
- povezivanje: USB 
 

12. Laserski štampač HP LJ Pro MFP M130a, printer A4 ili odgovarajući – ком 3 
Minimum tehničkih karakteristika: 
Štampač: 
- format papira: A4 
- Tip : laser 
- brzina štampe: 22ppm 
- rezolucija: 600 dpi 
- Mesečni obim štampe : min 10.000 strana 
- memorija: 128 MB 
- povezivanje: USB 
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Kopir: 
- format papira: A4 
- Tip : položeni 
- brzina skeniranja: 22 cpm 
- rezolucija: 600 dpi 
 
Skener: 
- format papira: A4 
- Tip : položeni 
- rezolucija: 600 dpi 
- Dubina boja: 48 bit 

 

13. Mobilni telefon LG D722 G3 S titan black LGD722TN   ili odgovarajući – ком 3   
Minimum tehničkih karakteristika: 
- Ekran 5’’, 720x1280px, IPS LCD 
- Procesor Quad-core Cortex A7 1.2 GHz 
- Memorija RAM 1GB interna 8GB (proširivo do 64GB microSD) 
- WiFi, GPS, BT 4.1, Android OS v5.0.1 

14. DELL Tastatura KB813 Smartcard USB US crna ili odgovarajuća  - ком 1 

15. MIŠ LOGITECH M170 Wireless Grey ili odgovarajući – ком 1 

16. Sophos Endpoint Protection Standard – ком 80 
Обнова и одржавање лиценци корпоративног сигурносног софтвера Sophos Endpoint Protection 
Business, за укупно 80 рачунара, на период од 1 године. 
 

17. Fiksna domen IP kamera AXIS М3045-V ili odgovarajući  - ком 6 
Minimum tehničkih karakteristika: 
- Image sensor: Progressive scan RGB CMOS 1/2.8" 
- Lens: Varifocal, IR corrected, CS-mount, Megapixel resolution, DC-iris, 
3-10.5 mm, 91–32° viewa 
, 49–18° viewb 
- Day and night: Automatically removable infrared-cut filter 
- Minimum illumination: Color: 0.25 lux F1.4; B/W: 0.05 lux F1.4 
- Shutter time: 1/143000 to 2 s 
- Video compression: H.264 Baseline, Main and High profile (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG 
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- Resolutions: 1280x720 to 160x90 
- Frame rate: H.264: Up to 25/30 fps in all resolutions, Motion JPEG: Up to 25/30 fps in all resolutions 
- Video streaming: Multiple, individually configurable streams in H.264 and Motion, JPEG, Axis' Zipstream 
technology in H.264, Controllable frame rate and bandwidth, VBR/CBR H.264 
- Security: Password protection, IP address filtering, HTTPSc, encryption,IEEE 802.1Xc 
network access control, Digest authentication, User access log 
- Memory: 512 MB RAM, 256 MB Flash 
- Connectors: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 
 

18. Fiksna  IP kamera AXIS М1124-E – ком 2   
Minimum tehničkih karakteristika: 
- Image sensor: Progressive scan RGB CMOS 1/3" 
- Lens: Fixed iris, Fixed focus, 2 Megapixel resolution, 2.8 mm, 106° viewa , 59° viewb.  
- Day and night: Automatically removable infrared-cut filter 
- Minimum illumination: Color: 0.25 lux F2.0  
- Shutter time: 1/32500 to 1/5 s  
- Video compression: H.264 Baseline, Main and High profile (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG  
- Resolutions 1920x1080 to 320x240  
- Frame rate: H.264: Up to 25/30 fps in all resolutions 
- Video streaming: Multiple, individually configurable streams in H.264 and Motion JPEG Axis' Zipstream 
technology in H.264 Controllable frame rate and bandwidth, VBR/CBR H.264 
- Security: Password protection, IP address filtering, HTTPSc encryption, IEEE 802.1Xc network access control, 
Digest authentication, User access log  
- Memory: 512 MB RAM, 256 MB Flash 
- Connectors: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE Terminal block for one input and one output (12 V DC output, 
max. load 15 mA) 
- PoE adapter DC input, terminal block 
 

19. Лиценца за камеру – ком 10 
XProtect Professional Device License 
 

20. Mrežni video rekorder (NVR) NETEYE Е200R-M ili odgovarajući   - ком 1 
Minimum tehničkih karakteristika: 
- Serverske komponente: Local management; Recording server; Mobile server; Event server  
- Enkripcija: HTTPS  
- Arhiviranje Bezbednosni upis snimaka u dva nivoa 
- Procesor: Min Intel® pentium® procesor  
- Memorija: RAM 8Gb  
- Graficka kartica: Intel® Graphics Technology  
- Konektori: Serijski port, VGA Video konektor, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0  
- Mrežni prikljucak: 2x GbE  
- UPS komunikacija  
- Jezik: Podrška za srpski jezik 
 

21. Мрежни уређај CISCO SF302-08MPP 8 port 10/100 Max POE + Managed Switch SF302-
08MPP-K9-EU ili odgovarajući – ком 1 
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22. Licenca za Video nadzor Xprotect Professional Base License – ком 1 

             23  АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА: -  паушал 1 
- Анализа и опис постојеће IT опреме,која обухвата рачунаре, сервере, периферну опрему и 
             инфраструктуру рачунарске мреже  
- Анализа и опис системског и основног апликативног софтвера 
- Анализа и процена адекватности кадровске структуре лица задужених за IT у предузећу  
- Анализа и процена нивоа употребе IT система од стране запослених у обављању пословних процеса 
- Идентификација критичних места у раду информационог система 
 

24. Услуга имплементације, конфигурације и пуштања у рад (са свом потребном пасивном 
опремом) опреме за видео надзор на Најлон, Рибљој, Лиманској и Детелинарској пијаци  
- паушал 1 

            25.  Имплементација и конфигурација испоручене робе: - - паушал 1 
- Инсталација оперативног система (WinSvrSTDCore 2016) на „mail“ server 
- Инсталација оперативног система (WinSvrSTDCore 2016) нa „host“ server 
- Инсталација Hyper-V Manager-a na „mail“ server 
- Инсталација Hyper-V Manager-a na „host“ server 
- Импортовање виртуалне машине са старог сервера на нов „mail“ сервер 
- Импортовање виртуалне машине са старог сервера на нов „host“ сервер 
- Инсталација и конфигурација десктоп рачунара   

 
 
Рок испоруке, инсталирања и пуштања у рад: не може бити дужи од 60 
календарских  дана од дана закључења уговора. 
Место испоруке: на адресу наручиоца, у договору са наручиоцем. 
Гарантни рок: за испоручена добра не може бити краћи од 12 месеци од дана 
извршене испоруке, инсталирања и пуштања у рад. 
 
 

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО 
ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА 

У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА 
 

 
 

Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове. 
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V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  
ЗАКОНА 

 
1.1. 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); 

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); 

3) 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);  

4) 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 нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. Закона). 
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  
дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

 
1) Да располаже неопходним финансијским капацитетом: 

Да понуђач у  три пословне године (2013., 2014. и 2015. година) није 
пословао са губитком (позиција нето губитка  из биланса успеха за 
2013., 2014. и 2015. годину). 

 
2) Да располаже неопходним пословним капацитетом: 

а) Да понуђач има следеће сертификате: 
- ISO 9001; 
- ISO 27001; 
- ISO 20000-1; 
- Ciscо минимум select партнерство, 
- Microsoft минимум silver партнерство и то: 

- минимум Silver  OEM 
- минимум Silver Midmarket solution и 
- минимум Silver Volume licensing. 
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 б) Да је понуђач за ставке 1), 2), 17), 18), 19), 20) техничке 
специфиикације овлашћен од стране произвођача понуђених 
производа или његовог овлашћеног представника за подручје 
Републике Србије за продају наведених ставки техничке 
спецификације и учешће у предметној јавној набавци. 

 
 
3) Да располаже довољним кадровским  капацитетом: 

а) Да понуђач пре објављивања јавног позива има у радном односу 
најмање 15 запослених или радно ангажованих лица. 
б) Да понуђач пре објављивања јавног позива има у радном односу 
најмање 5 запослених или радно ангажованих лица са високом 
стручном спремом техничке струке. 
в) Да запослена или радно ангажована лица понуђача заједно имају 
следеће сертификате: 

- CISCO: 
CCNA Routing & Switching  
CCNA Security 
CCNA Wirelles 
 

- MICROSOFT: 

Microsoft Certified IT Professional Server Administrator on Windows 
Server 2008 
Microsoft Certified Solutions Associate Windows Server 2016 
Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2012 
Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2008 
Microsoft Certified Technology Specialist: Windows Server 2008 Active 
Directory, Configuration 
Microsoft Certified Technology Specialist: Windows Server 2008 
Network Infrastructure, Configuration 
Microsoft Specialist Server Virtualization with Windows Server Hyper-V 
and System Center Specialist 
Microsoft Certified Professional MCP  
Microsoft Certified Tehnology Specialist MCTS  
Microsoft Licencing Solutions Specialist Lite 
Microsoft Cloud Sales Specialist Office 365 
 

- ITIL Foundation Certificate in IT Service Management  

 
4)  Остали додатни услови за учешће у поступку јавне набавке: 

Да понуђач изврши увид у локацијe наручиоца на којима ће упознати 
рачунарску инфраструктуру и добити све потребне информације  
неопходне за израду анализе информационог система као и ради 
сагледавања техничких услова за реализацију јавне набавке у делу 
везаном за имплементацију и конфигурацију опреме за видео надзор. 
 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
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тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део 
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
 

1.4. 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. 
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове 
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом 
конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона. 
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 
потписивање. 
 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 
 

1) Финансијски капацитет  
Као доказ испуњености овог услова понуђач је дужан да у понуди достави: 
Биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за 2013., 2014. и 2015. годину 
или Извештај о бонитету који обухвата податке за 2013., 2014 и 2015. годину. 

 
2) Пословни капацитет 
Као доказ испуњености овог услова понуђач је дужан да у понуди достави: 
а) фотокопије важећих сертификата 
б) овлашћењe -  MAF - Мanufacturer Аuthorization Form  
 (уколико је овлашћењe на страном језику потребна је  и оверена копија превода 
на српски језик) 

 
3) Кадровски капацитет 

 a) Као доказ испуњености овог услова понуђач је дужан да у понуди  достави: 
- Фотокопију Уговора о раду или другог Уговора регулисаног Законом којим се 
уређују радни односи и фотокопију одговарајућег М обрасца за запослена и 
радно ангажована лица понуђача. 

 б) Као доказ испуњености овог услова понуђач је дужан да у понуди достави: 
- Фотокопијe диплома за запослена или радно ангажована лица. 

 в) Као доказ испуњености овог услова понуђач је дужан да у понуди достави 
 фотокопијe сертификата који гласе на запослена или радно ангажована лица.   
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4. Остали додатни услови за учешће у поступку јавне набавке: 
 

  Као доказ испуњености овог услова понуђач је дужан да у понуди достави: 
   - Потврду, издату и потписану од стране наручиоца, којом доказује да је извршио  
     обилазак локације која је предмет јавне набавке. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 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 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. 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 
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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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
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 понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _________________________________________________________________ у 
поступку јавне набавке добара - набавка хардвера и софтвера за електронску наплату 
пијачарине јн бр. 11/2017, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:  

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

2) Понуђач 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) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде . 
 

 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 

 

 

 

 

 

Напомена: 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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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 
 

Подизвођач_______________________________________________________________ у 
поступку јавне набавке добара - набавка хардвера и софтвера за електронску наплату 
пијачарине јн бр. 11/2017, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, 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) 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). 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТРЖНИЦА" 
НОВИ САД, Жике Поповића бр.4, Нови Сад, са назнаком: „ПОНУДА – НЕ 
ОТВАРАЈ“  НАБАВКА ХАРДВЕРА И СОФТВЕРА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ 
НАПЛАТУ ПИЈАЧАРИНЕ бр. јн 11/2017. Понуда се сматра благовременом уколико 
је примљена од стране наручиоца до 09. маја 2017. године до 09:00 часова. 
Неблаговремену понуду, по окончању поступка отварања, наручилац ће вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
    
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 наручилац 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. 
 
   Понуда мора да садржи: 

 Образац изјаве понуђача о испуњавању  услова из  чл. 75. Закона у поступку 
јавне набавке мале вредности  (поглавље V конкурсне документације). 

 Образац изјаве подизвођача о испуњавању  услова из  чл. 75.  Закона у поступку 
јавне набавке мале вредности – уколико се понуда подноси са подизвођачем 
(поглавље V конкурсне документације). 

 Доказе о испуњености додатних услова за учешће у поступку јавне набавке 
(поглавље V конкурсне документације) 

 Образац понуде (поглавље VII конкурсне документације). 
 Модел уговора (поглавље VIII конкурсне документације). 
 Образац структуре цене (поглавље IX конкурсне документације). 
 Оразац трошкова припреме понуде (поглавље X конкурсне документације) - није 

обавезно. 
 Образац изјаве о независној понуди (поглавље XI конкурсне документације). 
 Меница за озбиљност понуде са потписаним меничним овлашћењем 
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 Образац изјаве о меници као гаранцији за добро извршење посла (поглавље XII 
конкурсне документације). 

 Образац изјаве о меници као гаранцији за отклањање грешака у гарантном року 
(поглавље XIII конкурсне документације).  

 Пoтврда о извршеном увиду у локацијe наручиоца (поглавље XIV конкурсне 
документације). 

 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи 
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев 
образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу 
(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), 
који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе 
понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који 
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено 
треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке 
понуде сагласно чл. 81. Закона.  
 
5. ПАРТИЈЕ 
 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈАВНО КОМУНАЛНО 
ПРЕДУЗЕЋЕ "ТРЖНИЦА" НОВИ САД, Жике Поповића бр.4, Нови Сад,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара, – НАБАВКА ХАРДВЕРА И СОФТВЕРА  
ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ НАПЛАТУ ПИЈАЧАРИНЕ,  ЈН бр.  11/2017  - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара, – НАБАВКА ХАРДВЕРА И СОФТВЕРА  
ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ НАПЛАТУ ПИЈАЧАРИНЕ,  ЈН бр.  11/2017  - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара – НАБАВКА ХАРДВЕРА И СОФТВЕРА  
ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ НАПЛАТУ ПИЈАЧАРИНЕ,  ЈН бр.  11/2017  - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара –  НАБАВКА ХАРДВЕРА И 
СОФТВЕРА  ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ НАПЛАТУ ПИЈАЧАРИНЕ,  ЈН бр.  11/2017  - 
НЕ ОТВАРАТИ”.  
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
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. 
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, 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.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно 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. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2): 
Закона и то:  

 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

  опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
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Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
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. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
НАРУЧИЛАЦ се обавезује да ће уговорени износ платити по уговору, у року од 5 дана 
рачунајући од дана када НАРУЧИЛАЦ обезбеди средства из Буџета града Новог Сада, 
а по пријему фактуре. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гарантни рок за испоручена добра не може бити краћи од 12 месеци од дана извршене 
испоруке, инсталирања и пуштања у рад. 
 
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 
Рок испоруке, инсталирања и пуштања у рад не може бити дужи од 60 календарских  
дана од дана закључења уговора.  
Место испоруке: на адресу наручиоца, у договору са наручиоцем. 
 
9.4. 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 на може мењати 
понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима 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. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
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.  
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11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Понуђач је дужан да у понуди достави:   
 

1. Потписану и оверену бланко меницу са потписаним овлашћењем у висини 

од 10% од укупне вредности понуде без  ПДВ-а, као средство финансијског 

обезбеђења за озбиљност понуде, која мора бити евидентирана у Регистру 

меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена 

печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора 

бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 

назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без  ПДВ-а. 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након 

истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; 

уколико понуђач, у року од пет дана од дана пријема писаног позива 

Наручиоца не достави на увид оригинал или оверену фотокопију свих или 

појединих доказа које Наручилац захтева, понуђач коме је додељен уговор 

благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен 

уговор не поднесе средство обезбеђења у складу са захтевима из конкурсне 

документације. 

    Уколико понуђач не достави средство обезбеђења понуда ће бити одбијена. 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, по 

закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

2. изјаву да ће приликом потписивања уговора, (однодсно у року од три дана од 
дана закључења уговора) као средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла положити потписану и оверену сопствену бланко меницу 
са потписаним овлашћењем у висини од 10% од укупне вредности понуде без 
ПДВ-а, са роком важности 30 дана дуже од дана истека  рока за коначно 
извршење посла, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије (поглавље XII конкурсне документације). 

3. изјаву да ће након извршене испоруке, као средство финансијског 
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року положити потписану 
и оверену сопствену бланко меницу са потписаним овлашћењем у висини од 
10% од вредности уговора без ПДВ-а и роком важења 30 дана дуже од 
уговореног гарантног рока, евидентирану у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије (поглавље XIII конкурсне документације). 

 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

13. НEГATИВНE РEФEРEНЦE  
 
Сходно oдрeдбaмa чланa 82. ЗJН, Наручилац може одбити понуду уколико поседује 
доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење 
понуда у поступку јавне набавке: - поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН - 
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учинио повреду конкуренције; - доставио неистините податке у понуди или без 
оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен; - 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 из претходног става ове тачке 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; 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 и 
други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по ранијим закљученим 
уговорима о јавним набавкама. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ 
(правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа) који се 
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако 
је предмет јавне набавке истоврстан. 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити 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. 11/2017.“ 
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. Закона. 
 
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, 
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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.  
 
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 
КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке, инсталирања 
и пуштања у рад. У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. 
 
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде.  (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.). 
 
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ 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. 
 
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
које има интерес за доделу уговора и које је претрпело или би могло да претрпи штету 
због поступања наручиоца противно одредбама Закона.  
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Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији.  
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, или препорученом пошиљком са 
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије 
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о 
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније 
у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и ако је подносилац захтева указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока за подношење захтева за заштиту права 
уколико се захтевом оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 
или конкурсне документације или уколико наручилац није отклонио евентуалне 
недостатке и неправилности на које му је подносилац захтева указао, 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 јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 
је 5 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 понуда, 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.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
изнoсу од 60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 
или 253, позив на број подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или 
ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: буџет 
Републике Србије.  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
 
 
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) Закона.  
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр. _____________ од _____________ за јавну набавку добара НАБАВКА 
ХАРДВЕРА  И СОФТВЕРА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ НАПЛАТУ ПИЈАЧАРИНЕ, ЈН бр. 
11/2017  
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни 
и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - за јавну набавку добара, НАБАВКА ХАРДВЕРА 
И СОФТВЕРА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ НАПЛАТУ ПИЈАЧАРИНЕ, ЈН бр. 11/2017 
 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок испоруке, инсталирања и пуштања у рад 
 

 

 
Гарантни рок за испоручена добра 
 

 

 
 
 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно. 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
               „Т Р Ж Н И Ц А“    
Жике Поповића бр.4, Нови Сад   
Број:  
Дана:  
Н О В И   С А Д 
 

У Г О В О Р  
О  НАБАВЦИ ХАРДВЕРА И СОФТВЕРА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ  

НАПЛАТУ ПИЈАЧАРИНЕ 
 

Закључен у Новом Саду између: 
 

1. ЈКП „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД, са седиштем у Новом Саду, ул. Жике 
Поповићa бр. 4, ПИБ  102028865, матични број 08073074, текући рачун бр. 325-
9500700001572-38 код ОТП банке и 340-1757-91 код Ерсте банке, које заступа 
ДУШАН БАЈИЋ, в.д. директора, у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ   

 
и 

 
2. _________________________________, са седиштем у ____________________, 

ул. _______________________ бр. ______, ПИБ ___________________, матични 
број  _________________, текући рачуна бр. __________________________ код 
__________________________ банке, које заступа ________________________, 
директор, у даљем тексту ИСПОРУЧИЛАЦ 

 
Ако је поднета понуда групе понуђача - заједничка понуда 

 
2.   ______________________________, са седиштем у ____________________, 
   ул. _______________________  бр.  ______, ПИБ   ___________________,   
   матични број_________________, текући рачун бр.    
 __________________________ код __________________________ банке,  
   које заступа ________________________, директор, у даљем тексту 
    ИСПОРУЧИЛАЦ, који заједнички наступа са: 

 
2.1.  ______________________________, са седиштем у ____________________, 
   ул. _______________________ бр. ______, ПИБ ___________________,    
   матични број  _________________, које заступа ________________________ 
2.2.  ______________________________, са седиштем у ____________________, 
   ул. _______________________ бр. ______, ПИБ ___________________,  
   матични број  _________________, које заступа ________________________ 
2.3.  ______________________________, са седиштем у ____________________, 
   ул. _______________________ бр. ______, ПИБ ___________________,   
   матични број  _________________, које заступа ________________________ 

Споразум о заједничком извршењу јавне набавке бр. _________________ од 
_____________ године је саставни део овог уговора. 
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ОСНОВ УГОВОРА       

Члан 1.  
 
 Уговорне стране констатују: 

-  да је НАРУЧИЛАЦ дана 26. априла 2017. године под бројем 02-10/138 донео 
Одлуку о покретању поступка јавне набавке добара: НАБАВКА ХАРДВЕРА И 
СОФТВЕРА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ НАПЛАТУ ПИЈАЧАРИНЕ, 30210000 - машине за 
обраду података  – према општем речнику набавке; 

- да је НАРУЧИЛАЦ објавио Позив за подношење понудe број 02-10/141 од 
26. априла 2017. године, на Порталу јавних набавки као и на интернет адреси 
Наручиоца www.nstrznica.co.rs и спровео поступак за избор најповољније понуде;  

- да јe НАРУЧИЛАЦ донео Одлуку о додели уговора број 02-10/ - од  - , којом 
је изабрао понуду ИСПОРУЧИОЦА бр. ________ од ____________ године као 
најповољнију понуду. 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 
 

НАРУЧИЛАЦ поверава, а ИСПОРУЧИЛАЦ преузима да за НАРУЧИОЦА, 
испоручи, инсталира и пусти у рад хардвер  и софтвер за електронску наплату 
пијачарине у свему према Понуди ИСПОРУЧИОЦА бр. ________ од ____________ 
године и Опису и спецификацији који чине саставни део овог уговора. 
 
Ако је понуда поднета са подизвођачем/подизвођачима 
 

Члан 2а. 
 
 ИСПОРУЧИЛАЦ је део посла који је предмет овог уговора - 
____________________________________ поверио ПОДИЗВОЂАЧУ _______________ 
са седиштем у ____________________, ул. _______________________ бр. ______, ПИБ 
___________________, матични број ________________, а који чине ______ % од 
укупне уговорене вредности.  
 ИСПОРУЧИЛАЦ је део посла који је предмет овог уговора - 
____________________________________ поверио ПОДИЗВОЂАЧУ _______________ 
са седиштем у ____________________, ул. _______________________ бр. ______, ПИБ 
___________________, матични број ________________, а који чине ______ % од 
укупне уговорене вредности.   
 ИСПОРУЧИЛАЦ у потпуности одговара за извршење Уговора. 
  
ВРЕДНОСТ  

Члан 3. 
 

Укупна вредност добара из члана 2. овог уговора без обрачунатог ПДВ-а износи 
______________  динара, ПДВ износи ________________ динара, што укупно износи 
_______________ динара.  
 Цена из понуде ИСПОРУЧИОЦА је фиксна. У цену је укључена испорука,  
инсталирање, пуштање у рад и друго неопходно за реализацију предмета уговора.  
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НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 
   
 НАРУЧИЛАЦ се обавезује да ће уговорени износ платити ИСПОРУЧИОЦУ  
након извршене испоруке, инсталирања и пуштањa у рад, а по пријему фактуре, у року 
од 5 дана, рачунајући од дана када НАРУЧИЛАЦ обезбеди средства из Буџета града 
Новог Сада на текући рачун бр. ___________________________ код 
_____________________ банке. 
 Фактура из става 1. овог члана мора да садржи све податке прописане законом. 
 НАРУЧИЛАЦ је сагласан да се за свако неблаговремено плаћање обрачуна 
затезна  камата у складу са законом. 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
    

Члан 5.  
 

 ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да приликом потписивања уговора, односно у року од 
3 дана од дана закључења овог уговора НАРУЧИОЦУ преда потписану и оверену 
сопствену бланко меницу са потписаним овлашћењем у висини од 10% од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, као гаранцију за добро извршење посла и роком важења 
30 дана дуже од дана истека  рока за коначно извршење посла. Наручилац ће уновчити 
меницу за добро извршење посла у случају да ИСПОРУЧИЛАЦ не буде извршавао 
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 ИСПОРУЧИЛАЦ је у обавези да приликом примопредаје извршеног посла, 
НАРУЧИОЦУ преда потписану и оверену сопствену бланко меницу са потписаним 
овлашћењем у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а као гаранцију за 
отклањање грешака у гарантном року и роком важења 30 дана дуже од уговореног 
гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном 
року у случају да ИСПОРУЧИЛАЦ не отклони грешке настале у уговореном 
гарантном року. 
 
 

Члан 6. 
 
 Meнице из члана 5. овог уговора морају да садрже клаузуле: „неопозива, 
безусловна и на први позив наплатива“. 
 Менице морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије, оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за заступање, а 
уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним 
износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз менице мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. 
 
НАЧИН, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ 
 

Члан 7. 
 

 ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да добра испоручи на адресу НАРУЧИОЦА, у 
договору са НАРУЧИОЦЕМ. 
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ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да предмет овог уговора испоручи, инсталира и 
пусти у рад у року од ___________ календарских дана, рачунајући од дана закључења 
уговора. 

 
ПЕНАЛИ 

Члан 8. 
 
 За сваки дан прекорачења рока из члана 7. овог уговора ИСПОРУЧИЛАЦ је 
дужан да плати пенале у висини од  1‰ од укупне вредности уговора без ПДВ-а, с тим 
што износ тако одређене уговорне казне не може прећи 5% укупне уговорене 
вредности. 
 За обрачунати износ пенала НАРУЧИЛАЦ ће, код коначног обрачуна, умањити 
износ за плаћање. 
 
КВАЛИТЕТ И ГАРАНЦИЈЕ  

Члан 9. 
  

ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да предмет овог уговора инсталира стручно и 
квалитетно у свему према прописима, правилима струке, техничким условима, 
стандардима и нормативима који важе за ту врсту посла. 
 ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да користи материјале и опрему одговарајућег 
квалитета, који одговарају стандардима Републике Србије и у складу су са техничким 
захтевима НАРУЧИОЦА и правилима струке, у свему према понуди ИСПОРУЧИОЦА. 
 

Члан 10. 
 

Квалитативну и квантитативну контролу приликом испоруке представник 
НАРУЧИОЦА извршиће уз присуство представника ИСПОРУЧИОЦА.  
 Лице код НАРУЧИОЦА задужено за контролу приликом испоруке и за 
спровођење овог уговора је Сандра Миљанић. 
 

Члан 11. 
 
 Гарантни рок за хардвер и софтвер за електронску наплату пијачарине је 
_______________, рачунајући од дана извршене испоруке, инсталирања и пуштања у 
рад. 
 ИСПОРУЧИЛАЦ  је сагласан да у гарантном року отклони све недостатке који 
су се показали током коришћења, а које није проузроковао НАРУЧИЛАЦ.  
 Рок за излазак по основу рекламације у оквиру гарантног рока је одмах након 
пријема писане рекламације од стране НАРУЧИОЦА. 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 
 
 Уговорне стране су сагласне да на све међусобне односе, који нису дефинисани 
овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 
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Члан 13. 

 
 Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове решавати споразумно 
у духу добрих пословних односа, у супротном надлежан је суд стварне надлежности у 
Новом Саду.  
 

Члан 14. 
 

Уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна, 
закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).  

Измена и допуна Уговора не односи се на цену, која мора бити фиксна током 
важења Уговора. 

Члан 15. 
 
 Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране. 
 

Члан 16. 
 
 Уговор је сачињен у четири истоветна примерка од којих се два уручују 
ИСПОРУЧИОЦУ, а два задржава НАРУЧИЛАЦ. 
 
 

  ЗА НАРУЧИОЦА                                                  ЗА ИСПОРУЧИОЦА 
   ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА     ДИРЕКТОР 
 
     _________________________    ______________________ 
         Миомир Јовановић 
 
 
            В.Д. ДИРЕКТОРА 
 
  _________________________ 
               Душан Бајић 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА 
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке 
доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству 
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
Понуђач, у знак прихватања модела уговора, исти мора попунити, оно што може, 
потписати и оверити печатом. 
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IX  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 ЗА ЈН БР. 11/2017 

 
НАБАВКА ХАРДВЕРА  И СОФТВЕРА  ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ НАПЛАТУ 

ПИЈАЧАРИНЕ 
 

Редни 
број 

Опис  
Јединица 

мере 
Количи

на 

Цена по 
јединици 

мере 
(без 

пореза)  

Укупна 
вредност  

(без пореза)  

1. 

MAIL SERVER  Fujitsu RX2540M2 ili 
odgovarajući  
Kućište tipa rek, maksimalne visine 2U 
CPU: Intel Xeon E5-2620v4 8C/16T 2.10 
GHz 
Radna memorija: min. 16 GB DDR4-
2400, podržano min 24 memorijskih 
slotova, proširivo do 1536 GB 
Min 4 x 1Gbit Ethernet portova  
DVDRW 
Poseban LAN port (RJ45) za udaljeno 
upravljanje (remote management) 
serverom sa odgovarajućom naprednom 
licencom koja omogucava KVM 
redirekciju i mogućnost udaljenog deljenja 
DVD i USB 
2 x 1TB 7.2K SATA, 2.5' HOT PLUG 
Min disk cage sa 8x2,5” HDD hard 
diskova. 
RAID kontroler sa podržanim nivoima 0, 
1, 10, 5, 50 
Proširivo do min. 8 PCI express 3.0 
Min 5 USB 2.0 i min 5 USB 3.0 
integrisanih na matičnoj ploči servera 
Min 2 Hot plug redudantna napajanja 
minimalne snage 800W, efikasnosti 94% 
(Platinum) 
Garancija: 3 godine NBD sa izlaskom na 
lokaciju korisnika, radom ovlašćenog 
servisera i rezervnim delovima, garancija 
mora biti proverljiva na web stranici 
proizvođača preko serijskog broja uređaja. 
 

ком 1 

  

2. 

HOST SERVER Fujitsu RX2540M2 ili 
odgovarajući  
Kućište tipa rek, maksimalne visine 2U 
CPU: Intel Xeon E5-2620v4 8C/16T 2.10 
GHz 
Radna memorija: min. 32 GB DDR4-
2400, podržano min 24 memorijskih 
slotova, proširivo do 1536 GB 

ком 1   
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Min 2 x 1Gbit Ethernet portova  
DVDRW 
Poseban LAN port (RJ45) za udaljeno 
upravljanje (remote management) 
serverom sa odgovarajućom naprednom 
licencom koja omogucava KVM 
redirekciju i mogućnost udaljenog deljenja 
DVD i USB 
2 x 2TB 7.2K SATA, 2.5' HOT PLUG 
Min disk cage sa 8x2,5” HDD hard 
diskova. 
RAID kontroler sa podržanim nivoima 0, 
1, 10, 5, 50 
Proširivo do min. 8 PCI express 3.0 
Min 5 USB 2.0 i min 5 USB 3.0 
integrisanih na matičnoj ploči servera 
Min 2 Hot plug redudantna napajanja 
minimalne snage 800W, efikasnosti 94% 
(Platinum) 
Garancija: 3 godine NBD sa izlaskom na 
lokaciju korisnika, radom ovlašćenog 
servisera i rezervnim delovima, garancija 
mora biti proverljiva na web stranici 
proizvođača preko serijskog broja uređaja. 
 

3. 
 
WinSVRSTDCore 2016SNGL OLP 
 

ком 2   

4. 

 
 
Ubiquiti UniFI UAP AC LR Access 
Point ili odgovarajući  

Minimum tehničkih karakteristika: 
Tip: Access Point 
Mrežni standard: 802.11 
ac/a/b/g/n 
Brzina protoka: min 1300Mbps 
Portovi: 1x Gigabit LAN 
Antena: Interna 
Broj antena: min 1 
Frekventni opseg: Dual Band 
(2.4 GHz & 5 GHz) 
Enkripcija: WEP, WPA-PSK,  
WPA-Enterprise (WPA/WPA2, 
TKIP/AES) 
Domet: min 180m 
Tasteri: Reset taster 
 
 

ком 4   
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5. 

Desktop računar  
Minimum tehničkih karakteristika: 
- MBO Soc 1150 H81M-P33 
- Procesor: Intel Celeron G1840 2.8   
GHz 
- Memorija: 4 GB DDR3 1600MHz 
- HDD: 500 GB SATA 3 
- Napajanje: 500W 
- DVD RW 
- tastatura + miš 

ком 9   

6. 

 
Monitor Philips 193V5LSB2/10 ili 
odgovarajući 
Minimum tehničkih karakteristika: 
- Dijagonala ekrana: 18.5'' 
- Rezolucija: 1366x768 
 

ком 9   

7. 

 
Desktop računar  
Minimum tehničkih karakteristika: 
- MBO Soc 1150 H81M-P33 
- Procesor: Intel Celeron G1840 2.8 
GHz 
- Memorija: 4 GB DDR3 1600MHz 
- HDD: 500 GB SATA 3 
- Napajanje: 500W 
- RS 232 port 
- DVD RW 
- tastatura + miš 
 

ком 3   

8. 

 
Desktop računar  
Minimum tehničkih karakteristika: 
- MBO MSI 1150 H81M-P33 
- Procesor: Intel Intel i3 3.7GHz 
- Memorija: 8 GB DDR3 1600MHz 
- HDD: 1Tb SATA 3 
- SSD: 120Gb 
- Grafička kartica:128bit, DDR5, 
4096x3112  ( DVI, HDMI, VGA )  
- RS 232 port 
- Napajanje: 700W 
- Bežična tastatura + miš 
 

ком 1   

9. 

 
 
Microsoft WINPro 10 SNGL OLP NL 
Legalization GetGenuine  
 
 

ком 13   
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10. 

Laserski štampač Canon i-SENSYS 
LBP6030 black, printer A4 ili 
odgovarajući  
 
Minimum tehničkih karakteristika: 
- format papira: A4 
- Tip : laser 
- brzina štampe: 18ppm 
- rezolucija: 600 dpi 
- kapacitet ulaza: 150 lista 
- memorija: 32 MB 
- povezivanje: USB 

 

ком 4   

11. 

Skener HP Scanjet 300 Flatbed Photo 
Scanner (L2733A) ili odgovarajući 
Minimum tehničkih karakteristika: 
- format papira: A4 
- Tip : položeni 
- Izvor svetla : LED (Three LED 
Colour) 
- brzina skeniranja: 10x15cm slika u boji 
u fajl (200dpi, 24-bit, tiff): oko 21sec 
cpm; 10x15cm slika u boji u share/e-
mail (150dpi, 24-bit): oko 37sec cpm; 
A4 PDF u e-mail (300dpi, 24-bit): oko 
37sec cpm 
- rezolucija: 4800 dpi 
- Dubina boja: 48 bit 
- Podržani formati skeniranja: BMP, 
JPEG, GIF, TIFF, TIFF Compressed, 
PNG, PCX, FlashPix (FPX), PDF, PDF 
searchable, RTF, HTM, TXT 
-Tasteri: 4: Scan, Copy, Scan to PDF, 
Scan to e-mail 
- povezivanje: USB 
 

ком 2   

12. 

Laserski štampač HP LJ Pro MFP 
M130a, printer A4 ili odgovarajući  
Minimum tehničkih karakteristika: 
Štampač: 
- format papira: A4 
- Tip : laser 
- brzina štampe: 22ppm 
- rezolucija: 600 dpi 
- Mesečni obim štampe : min 10.000  
strana 
- memorija: 128 MB 
- povezivanje: USB 
Kopir: 
- format papira: A4 
- Tip : položeni 

ком 3   
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- brzina skeniranja: 22 cpm 
- rezolucija: 600 dpi 
Skener: 
- format papira: A4 
- Tip : položeni 
- rezolucija: 600 dpi 
- Dubina boja: 48 bit 
 

13. 

Mobilni telefon LG D722 G3 S titan 
black LGD722TN   ili odgovarajući   
Minimum tehničkih karakteristika: 
- Ekran 5’’, 720x1280px, IPS LCD 
- Procesor Quad-core Cortex A7 1.2 
GHz 
- Memorija RAM 1GB interna 8GB 
(proširivo do 64GB microSD) 
- WiFi, GPS, BT 4.1, Android OS v5.0.1 
 

ком 3   

14. 
DELL Tastatura KB813 Smartcard 
USB US crna ili odgovarajuća 

ком 1   

15. 
MIŠ LOGITECH M170 Wireless Grey 
ili odgovarajući 

ком 1   

16. 

Sophos Endpoint Protection Standard 
Обнова и одржавање лиценци 
корпоративног сигурносног софтвера 
Sophos Endpoint Protection Business, за 
укупно 80 рачунара, на период од 1 
године. 

ком 80   

17. 

Fiksna domen IP kamera AXIS М3045-
V ili odgovarajući  
Minimum tehničkih karakteristika: 
- Image sensor: Progressive scan RGB 
CMOS 1/2.8" 
- Lens: Varifocal, IR corrected, CS-mount, 
Megapixel resolution, DC-iris, 
3-10.5 mm, 91–32° viewa 
, 49–18° viewb 
- Day and night: Automatically removable 
infrared-cut filter 
- Minimum illumination: Color: 0.25 lux 
F1.4; B/W: 0.05 lux F1.4 
- Shutter time: 1/143000 to 2 s 
- Video compression: H.264 Baseline, 
Main and High profile (MPEG-4 Part 
10/AVC) Motion JPEG 
- Resolutions: 1280x720 to 160x90 
- Frame rate: H.264: Up to 25/30 fps in all 
resolutions, Motion JPEG: Up to 25/30 
fps in all resolutions 
- Video streaming: Multiple, individually 
configurable streams in H.264 and 
Motion, JPEG, Axis' Zipstream 

ком 6   
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technology in H.264, Controllable frame 
rate and bandwidth, VBR/CBR H.264 
- Security: Password protection, IP 
address filtering, HTTPSc, 
encryption,IEEE 802.1Xc 
network access control, Digest 
authentication, User access log 
- Memory: 512 MB RAM, 256 MB Flash 
- Connectors: RJ45 10BASE-
T/100BASE-TX PoE 

18. 

Fiksna  IP kamera AXIS М1124-E 
Minimum tehničkih karakteristika: 
- Image sensor: Progressive scan RGB 
CMOS 1/3" 
- Lens: Fixed iris, Fixed focus, 2 
Megapixel resolution, 2.8 mm, 106° 
viewa , 59° viewb.  
- Day and night: Automatically removable 
infrared-cut filter 
- Minimum illumination: Color: 0.25 lux 
F2.0  
- Shutter time: 1/32500 to 1/5 s  
- Video compression: H.264 Baseline, 
Main and High profile (MPEG-4 Part 
10/AVC) Motion JPEG  
- Resolutions 1920x1080 to 320x240  
- Frame rate: H.264: Up to 25/30 fps in all 
resolutions 
- Video streaming: Multiple, individually 
configurable streams in H.264 and Motion 
JPEG Axis' Zipstream technology in 
H.264 Controllable frame rate and 
bandwidth, VBR/CBR H.264 
- Security: Password protection, IP 
address filtering, HTTPSc encryption, 
IEEE 802.1Xc network access control, 
Digest authentication, User access log  
- Memory: 512 MB RAM, 256 MB Flash 
- Connectors: RJ45 10BASE-
T/100BASE-TX PoE Terminal block for 
one input and one output (12 V DC 
output, max. load 15 mA) 
- PoE adapter DC input, terminal block 
 

ком 2   

19. 

Лиценца за камеру 
XProtect Professional Device License 
 

ком 10   

20. 

Mrežni video rekorder (NVR) 
NETEYE Е200R-M ili odgovarajući   
Minimum tehničkih karakteristika: 
- Serverske komponente: Local 
management; Recording server; Mobile 
server; Event server  

ком 1   
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- Enkripcija: HTTPS  
- Arhiviranje Bezbednosni upis snimaka u 
dva nivoa 
- Procesor: Min Intel® pentium® procesor  
- Memorija: RAM 8Gb  
- Graficka kartica: Intel® Graphics 
Technology  
- Konektori: Serijski port, VGA Video 
konektor, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0  
- Mrežni prikljucak: 2x GbE  
- UPS komunikacija  
- Jezik: Podrška za srpski jezik 
 

21. 

Мрежни уређај CISCO SF302-08MPP 
8 port 10/100 Max POE + Managed 
Switch SF302-08MPP-K9-EU ili 
odgovarajući 

ком 1   

22. 
Licenca za Video nadzor Xprotect 
Professional Base License 

ком 1   

23. 

АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИОНОГ 
СИСТЕМА: 
- Анализа и опис постојеће IT 
опреме,која обухвата рачунаре, сервере, 
периферну опрему и инфраструктуру 
рачунарске мреже  
- Анализа и опис системског и 
основног апликативног софтвера 
- Анализа и процена адекватности 
кадровске структуре лица задужених за 
IT у предузећу  
- Анализа и процена нивоа употребе IT 
система од стране запослених у 
обављању пословних процеса 
- Идентификација критичних места у 
раду информационог система 
 

паушал 1   

24. 

Услуга имплементације, 
конфигурације и пуштања у рад (са 
свом потребном пасивном опремом) 
опреме за видео надзор на Најлон, 
Рибљој, Лиманској и Детелинарској 
пијаци 

паушал 1   

25. 

 
Имплементација и конфигурација 
испоручене робе: 
- Инсталација оперативног система 
(WinSvrSTDCore 2016) на „mail“ 
server 
- Инсталација оперативног система 
(WinSvrSTDCore 2016) нa „host“ 
server 
- Инсталација Hyper-V Manager-a na 

паушал 1   
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„mail“ server 
- Инсталација Hyper-V Manager-a na 
„host“ server 
- Импортовање виртуалне машине са 
старог сервера на нов „mail“ сервер 
- Импортовање виртуалне машине са 
старог сервера на нов „host“ сервер 
- Инсталација и конфигурација 
десктоп рачунара 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А  

ПДВ  

УКУПНО СА ПДВ-ОМ  

 
 
 
 
 
 
 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 
 у колони 6. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 
колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);  

 На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, укупан износ ПДВ-а 
и укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач 

__________________________________________________________________,  
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПА ИЗНОС ТРОШКОВА  
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
Трошкове 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. 
 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

У складу са чланом 26. Закона,  
__________________________________________________________________________,  

(Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке добара, НАБАВКА ХАРДВЕРА И СОФТВЕРА ЗА 
ЕЛЕКТРОНСКУ НАПЛАТУ ПИЈАЧАРИНЕ, ЈН бр. 11/2017 поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  
 
 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
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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XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О МЕНИЦИ КАО ГАРАНЦИЈИ ЗА ДОБРО 
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 
  
 
 
 
 

Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу приликом 

потписивања уговора, односно у року од три дана од дана закључења уговора,  као 

средство финансијског обезбеђења положити, потписану и оверену сопствену, бланко, 

неопозиву, безусловну и на први позив наплативу меницу са потписаним меничним 

овлашћењем у висини 10% од вредности уговора без ПДВ-а, и роком важења 30 дана 

дуже од рока за коначно извршење посла, као гаранцију за добро извршење посла, 

евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

  
 
 
 
У __________________________ 
 
Дана: ______________________ 
 
 
 
 
 
 

    (М.П.)     _______________________________ 
                     (Потпис овлашћеног лица) 
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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О МЕНИЦИ КАО ГАРАНЦИЈИ ЗА 
ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 

 
    
 
 
 Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу након извршене 

испоруке, инсталирања и пуштања у рад, као средство финансијског обезбеђења 

положити, потписану и оверену сопствену, бланко, неопозиву, безусловну и на први 

позив наплативу меницу са потписаним меничним овлашћењем у висини 10% од 

вредности уговора без ПДВ-а, и роком важења 30 дана дуже од уговореног гарантног 

рока, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, евидентирану у Регистру 

меница и овлашћења Народне банке Србије.  

  

 

 

 

У __________________________ 

 

Дана: ______________________ 

 

 

 

 

 

 

    (М.П.)     _______________________________ 

                            (Потпис овлашћеног лица) 
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XIV  ПOТВРДА О ИЗВРШЕНОМ  
УВИДУ У ЛОКАЦИЈУ НАРУЧИОЦА  

 
 
 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
Назив понуђача:  
Адреса:  
Матични број:  
(ПИБ):  
 
 
 
 
Овим се потврђује да је овлашћени представник понуђача (навести име и презиме 
овлашћеног представника понуђача)____________________________________________ 
извршио увид у локацијe Наручиоца на којима je упознаo рачунарску инфраструктуру 
наручиоца и сагледао све техничке услове, ради што успешније реализације јавне 
набавке: НАБАВКА ХАРДВЕРА  И СОФТВЕРА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ НАПЛАТУ 
ПИЈАЧАРИНЕ, ЈН бр. 11/2017 
 
 
 
Потпис контакт особе наручиоца:                                    Потпис овлашћеног лица      
                    понуђача 
 
   _________________________                                   _________________________ 
 
 
 
 
 
Напомена:  
Обилазак локацијa је обавеза сваког понуђача који жели да учествује у поступку јавне 
набавке, што ће Наручилац потврдити овим Обрасцем.  
Обилазак је потребно урадити  радним данима  у времену од  08 - 13 часова, а 
најкасније дан пре истека рока за подношење понуда. 
Представник понуђача који ће извршити увид у локацију Наручиоца мора имати 
посебно писмено овлашћење,  оверено потписом и печатом овлашћеног лица. 

 

Лице за контакт: Сандра Миљанић, тел.063/599-796 

 

 

 


