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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 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15 у даљем тексту: Правилник), 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈН бр. 56/17  заведену под бројем 01/1-

184/1 од дана 18.01.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 

ЈН бр. 56/17  заведену под бројем 01/1-185/1 од 18.01.2018. године, припремљена је: 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности – Опрема за електронску наплату карата 

(ознака:34312700) 

ЈН бр. 56/17  

 

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља Страна 

1. Општи подаци о јавној набавци 3 

2. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 

добара 

3 - 4 

3. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

4 - 5 

4. Критеријум за доделу уговора 6 - 7 

5. Обрасци који чине саставни  део понуде: 

Образац бр. 1, понуде 

Образац бр. 2, структуре понуђене цене  

Образац бр. 3, трошкова припреме понуде 

Образац бр. 4, изјаве о независној понуди 

Образац бр. 5, изјаве о поштовању обавеза из чл.75.став2. 

Образац бр. 6, изјаве понуђача о испуњавању услова из чл.75 

Образац бр. 6а, изјаве подизвођача о испуњ. услова из чл.75 

Модел уговора 

8 - 21 

6. Упутство понуђачима како да сачине понуду 22 - 30 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1.1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Јавно предузеће за превоз путника у градском и приградском саобраћају 

„Суботица-транс“ Суботица 

Адреса: Сегедински пут 84. 24000, Суботица 

Интернет страница: www.sutrans.rs 

 

1.2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 

складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

1.3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број ЈН 56/17  су добра, конкретно набавка Опреме за 

електронску наплату карата (ознака: 30236200-4) 

 

1.4 Циљ спровођења јавне набавке: 

Поступак јавне набавке ЈН бр. 56/17  се спроводи ради потписивања угоовра о јавној 

набавци са најповољнијим понуђачем за набавку Опреме за електронску наплату 

карата.  

 

1.5. Контакт:  

Лице за контакт: Јасна Рајчић 

Е - маил адреса : jasna.rajcic@sutrans.rs  

Тел: +381/24-547-777 

Фаx: +381/24-548-304 

 

1.6. Партије 

Ова јавна набавка није образована по партијама. 

 
 

2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 
 

Предмет јавне набавке мале вредности  су Опрема за електронску наплату карата 

(ознака 30236200-4) 

 

Табела 2.1 Спецификација Опреме за електронску наплату карата 

 

 
Назив: 

 

1.  БусЛогиц Терминал Принтер 

2.  БусЛогиц Терминал  

3.  БусЛогиц Концентратор 

4.  БусЛогиц ГПРС/ГПС Модул 

5.  БусЛогиц ИО Модули-БИМ 

6.  БусЛогиц бесконтактни читач 

7.  БусЛогиц напајање  
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8.  БусЛогиц носач терминала РАМ 

9.  БусЛогиц гумени држач 

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС: 

• Рок испоруке не може бити дужи од 240 (две стотине четрдесет) часова од 

пријема писменог захтева за испоруку од наручиоца. 

• Сва роба се испоручује  фцо магацин Наручиоца, трошкове превоза сноси 

понуђач.  

• Одговарајућим квалитетом се сматра производ произвођача који поседује потврду 

од произвођача система СУБУС, да се њихови производи могу уграђивати у 

систем електронске наплате карата. Понуђач који нуди одговарајући производ 

који није наведен у техничкој спецификацији је обавезан да уз своју понуду 

достави потврду од произвођача система СУБУС да се понуђени производи могу 

уграђивати у систем електронске наплате карата СУБУС.  

• Уређаји који су наведени у техничкој спецификацији се испоручују са свом 

неопходном пратећом опремом као што су носачи, гумени држачи, напајања итд. 

Пратећа опрема се не наплаћује посебно оно мора бити укључено у цену самог 

урећаја.  

• Детаљан технички опис добара се налази у Прилогу бр. 1 ове конкурсне 

документације.  

 

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

3.1. 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) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине (чл. 75. ст. 2. 

Закона); 

5) Да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношењa 

понудe (чл. 75. ст. 2. Закона); 
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3.2. 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. )- Образац бр. 6а  

3.3. Уколико понуду подноси група понуђача, у складу са чланом 81. Закона, сваки 

понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 

тач.1) до 4) Закона и чл.75 став 2 – Образац бр. 6  

 

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 (Образац 

бр.6), 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. 

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. 

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 бр.6а), 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 ако у својој понуди наведе интернет линк на коме се 

исти могу пронаћи јавно. 

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 о јавној набавци, односно током важења уговора 

о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

4.1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР О ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ 

ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски 

најповољнија понуда“. Са следећим елементима у свим партијама. 

1. Цена 90 пондера  

2. Рок испоруке 10 пондера,  а максимум који је могућ је 240 часа  

 

ВРЕДНОВАЊЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ (маx. 90 пондера – бодова) 

 

Понуђеном ценом се сматра укупна цена из обрасца структуре цене без 

припадајућег  ПДВ-а. 

При бодовању ове ставке примењује се математичка метода релативног односа цена 

и бодова, где се понуди са најнижом коначном ценом додељује максимални број 

бодова који износи 90, а свим осталим понудама број бодова се израчунава према 

законитости где се цена понуде која се бодује и минимална цена налазе у 

реципрочном односу максималног броја бодова и траженог броја бодова за цену која 

се бодује: 

 

Понуђена цена        - 90 пондера.  

 

Цx / Цмин = Бмаx / Бx 

Бx= (Цмин / Цx) × Бмаx 

где је: 

Цx- цена понуде која се бодује, 

Цмин- минимална цена, 

Бмаx- максимални број бодова који износи 90, 

Бx- тражени број бодова за цену која се бодује. 

 

РОК ИСПОРУКЕ – 10 пондера 

Рок испоруке ће се бодовати на основу следеће табеле: 

 

Понуђени рок испоруке Број испоруке 

Од 0 до 8 часова 10  

Преко 8 до 16 часова 8 

Преко 16 до 24 часа 6 

Преко 24 до 48 часа 4 

Преко 48 до 72 часа  2 

Преко 72 часа  0 
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4.2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У СИТУАЦИЈИ 

КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ 

ЦЕНОМ 

 

Уколико две или више понуда имају исту број пондера, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који има нижу понуђену цену. Уколико постоје две 

или више понуда којима је додељен исти број  иста понуђена цена и исти понуђени 

рок испоруке као најповољнија биће изабрана понуда који има дужи рок важења 

понуде. 

 

5. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

Конкурсна документација садржи следеће обрасце који се достављају уз понуду: 

1. Образац бр. 1 - Образац понуде  

2. Образац бр. 2 - Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни 

3. Образац бр. 3 - Образац трошкова припреме понуде 

4. Образац бр. 4 - Образац изјаве о независној понуди 

5. Образац бр. 5 - Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став. 2 

6. Образац  бр. 6 - Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. закона у 

поступку јавне набавке  

7. Образац бр. 6а - Образац изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. 

закона у поступку јавне набавке 

8. Модел Уговора 
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Образац бр.1 

 

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 
Понуда за јавну набавку мале вредности - Опрема за електронску наплату карата, ЈН 

бр. 56/17   

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пословно име: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број  (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса (е-маил): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потпис 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) 

Пословно име:  

 

 

 

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) 

 

Пословно име: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

коју ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке коју 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 ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

 

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 понуђачу из групе понуђача“ 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 из групе 

понуђача. 
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Понуђач нуди закључење уговора на укупну вредност 

без ПДВ-а (уписати укупну вредност) 
 

Понуђач нуди закључење уговора на укупну вредност 

са ПДВ-ом 
 

Рок важења понуде (минимум је 30 дана од дана 

отварања понуда) 

 

Рок испоруке (максимум је 240 часова од пријема 

писменог захтева за испоруку од наручиоца) 
 

Гарантни период (минимум је 1 година)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум                   Потпис понуђача 

    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. Понуђач је у обавези да 

понуди сваку ставку у обрасцу структуре цене. 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. 
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Образац бр.2 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ 

КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
Понуда за јавну набавку мале вредности- Опрема за електронску наплату карата, ЈН 

бр. 56/17  је израђена на основу следећих елемената структуре цене: 
 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Бр.  Назив:  Кол.: Јединична 

цена без 

ПДВ-а: 

 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом: 

 

Укупна цена 

без ПДБ-а 

Назив понуђеног 

произвођача и 

каталошка ознака 

(обавезно уписати): 

1.  БусЛогиц Терминал Принтер 5 ком     

2.  БусЛогиц Терминал  5 ком     

3.  БусЛогиц Концентратор 4 ком     

4.  БусЛогиц ГПРС/ГПС Модул 6 ком     

5.  БусЛогиц ИО Модули-БИМ 4 ком     

6.  БусЛогиц бесконтактни читач 15 ком     

7.  БусЛогиц напајање  4 ком     

8.  БусЛогиц носач терминала 

РАМ 

6 ком     

9.  БусЛогиц гумени држач 5 ком     

 

 

 

 

Укупна цена  Без ПДВ-а  Са ПДВ-ом 

 

Понуђач треба да попуни образац понуде и структуре цене на следећи начин: 

 У колону 4. уписати јединичну цену без ПДВ-а ; 

 У колону 5. уписати јединичну цену са ПДВ-ом; 

 У колону 6. уписати укупну цену без ПДВ-а; 

 У колону 7. уписати произвођача и каталошку ознаку производа који се нуди 

 У реду укупна цена уписати укупну цену за све количине без ПДВ-а и са ПДВ-

ом. 

 

Датум                   Потпис понуђача 

    М. П.  

_____________________________   _____________________________ 
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Образац бр. 3 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

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

[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН 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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Образац бр. 4 

 

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 ЈН бр. 56/17   Опреме за електронску наплату карата (ознака: 

30236200-4) 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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Образац бр. 5 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник Продавца 

________________________________ дајем следећу 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач ________________________________ (назив понуђача) у поступку јавне 

набавке мале вредности ЈН бр. 56/17  Опреме за електронску наплату карата (ознака: 

30236200-4), 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. 

 

 

 

 

 

Датум:    М.П.       Продавац: 

 

____________________            ________________________ 

 

 

 

 

 

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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Образац бр. 6 

 

 

 

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 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач _____________________________________________ [навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке добара  ЈН бр. 56/17 , 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); 

 

 

Место:_____________                                                            Потпис понуђача: 

 

 

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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Образац бр.6а 

 

 

 

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 

 

     

 

ИЗЈАВУ 

 

Подизвођач ____________________________________________ [навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке добара  ЈН бр. 56/17 , 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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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У 

ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ   

“СУБОТИЦА-ТРАНС” СУБОТИЦА 

 

Број: 

 

Дана: 

 

УГОВОР О ЈАНОЈ НАБАВЦИ 

ОПРЕМЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ НАПЛАТУ КАРАТА 

(ОЗНАКА: 38561110-9), ЈН  56/17  

 

Закључен дана ________________ године између следећих уговорних страна: 

 

Јавно предузеће за превоз путника у градском  и приградском саобраћају 

"СУБОТИЦА-ТРАНС" Суботица, Сегедински пут 84, матични број: 08049548, шифра 

делатности 4931, ПИБ: 100960042, број текућег рачуна: 355-6010047-73 Војвођанска 

банка а.д. Нови Сад, Филијала Суботица кога заступа директор предузећа 

Александар Алексић, дипл.оец. са једне стране као Наручилац у спроведеној 

јавној набавци бр. ЈН 56/17   и 

 

________________________________(пословно име), 

____________________(адреса) матични број: ___________________, шифра 

делатности: ________________ПИБ: __________________, број текућег 

рачуна:________________________________кога заступа 

______________________________, са друге стране као Добављач у спроведеној 

јавној набавци бр. ЈН  56/17 , а у свему према следећем: 

 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је набавка нових, а не обновљених или половних добара – 

Опрема за електронску наплату карата (у даљем тексту: добра) прецизираних у 

техничкој спецификацији конкурсне документације и Прилогу бр. 1, а све у складу са 

спроведеним поступком јавне набавке мале вредности ЈН бр. 56/17    

Понуда Продавца (Образац бр. 1) и Образац структуре цене са упутством како да се 

попуни (Образац бр. 2) и Прилог бр. 1 налази се у прилогу Уговора и саставни је део 

истог. 

 

Члан 2. 

Продавац се обавезује да добра испоручи о свом трошку ф-цо магацин наручиоца на 

адресу Сегедински пут бр. 84 Суботица, у року од _____________________ часова 

рачунајући од пријема писменог захтева за испоруку од купца. 

Продавац се обавезује да наведене уређаје у техничкој спецификацији чији се 

детаљан опис налази у Прилогу бр. 1 испоручи о свом трошку са свом неопходном 
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пратећом опремом као што су носачи, гумени држачи, напајања итд и да исте не 

наплаћује посебно. 

 

Члан 3. 

Уговорена вредност овог уговора према поднетој понуди Продавца (Образац бр. 1) 

износи _____________________ динара без ПДВ-а. 

У цене су урачунати сви трошкови који су нужно везани за испоруку ф-цо магацин 

Купца и они се не могу посебно фактурисати и наплаћивати. 

У току реализације уговора могућа је корекција цена уколико би дошло до померања 

средњег курса ЕУР-а за најмање 3%. Референтни дан за утврђивање промена цена 

јесте дан закључивања Уговора односно дан последње корекције цена. 

Продавац је дужан да при свакој корекцији цене обавести Купца писаним путем са 

детаљним образложењем о корекцији цене и навођењем тачног дана примене исте. 

Корекција цена у складу са горе наведеним спада у извршење уговора. 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 

износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

 

Члан 4. 

Продавац је одобрио Купцу одложено плаћање на 45 дана рачунајући од дана пријема 

уредне фактуре. 

У случају закашњења са уплатом зарачунава се законска затезна камата. 

 

Члан 5. 

Продавац за испоручена добра даје гаранцију од ____________ године од дана 

испоруке. 

 

Члан 6. 

Уговорне стране су сагласне да Купац све рекламације доставља Продавцу у 

писменој форми, а Продавац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 8 дана 

од пријема рекламације, одговори Купцу, са изјашњењем о поднетом захтеву и 

предлогом његовог решавања. 

Продавац се обавезује да оправдане рекламације Купца отклони у најкраћем могућем 

року о свом трошку. 

Купац нема право на рекламацију, уколико је иста последица неправилног руковања 

и одржавања или механичког оштећења. 

 

Члан 7. 

Уговорне стране су сагласне да уколико Продавац закасни да испоручи уговорене 

производе у уговореном року да је за сваки дан закашњења дужан да плати примаоцу 

уговорну казну у износу од 1‰ (промил) дневно на вредност извршене испоруке са 
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закашњењем с тим да укупна казна не може бити већа од 5% од укупне вредности 

овог уговора. 

Делимично извршење испоруке у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања 

уговорне казне. 

Износ за наплату уговорне казне обрачунава Купац при исплати рачуна. 

 

Члан 8. 

Продавац се обавезује да приликом потписивања уговора Купцу обезбеди и достави 

регистровану бланко, сопствену меницу и пратеће менично овлашћење за добро 

извршење посла као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла на 

износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, копију картона депонованих 

потписа који је издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-

писму, копију ОП обрасца и захтев за регистрацију менице. Рок важења менице за 

добро извршење посла мора бити најмање 14 месеци од дана закључивања уговора. 

Уговорне стране су сагласне да Купац наплати меницу за добро извршење посла, 

уколико Продавац не изврши обавезе преузете овим Уговором, извршава их 

делимично или касни са њиховим извршавањем. 

Продавац не може да одбије извршење уговорних обавеза у случају када Купац 

наплати достављену меницу за добро извршење посла. 

Уговорне стране су сагласне да Купац има право да меницу за добро извршење посла 

наплати и у случају раскида Уговора, а исту је дужан вратити Продавцу након што 

протекне рок важења менице или раније када Продавац изврши уговорне обавезе. 

 

Члан 9. 

Ради лакше реализације и праћења овог Уговора свака од уговорних страна дужна је 

да именује по једну контакт особу: 

1. за Продавца: ________________________________________________  

                 тел. __________________________________   

2. за Купца: Катона Арпад, руководилац комерцијале 

тел.024/547-777 (лок.109) 

е-маил: katona.arpad@sutrans.rs 

 

Члан 10. 

Уговор се закључује на одређено време и важи од дана закључивања до потпуног 

извршења свих уговорених обавеза уговорних страна. 

 

Свака уговорна страна има право да раскине овај Уговор уз поштовање отказног рока 

од  45 дана рачунајући од дана пријема писменог обавештења о раскиду уговора 

путем препоручене пошиљке. 

Продавац се обавезује да у року од 8 (осам) дана од дана пријема овог Уговора на 

оверу и потпис исти потписан и оверен врати Купцу, а уколико исто не учини 

прихвата да ће Купац сматрати да је закључење овог Уговора одбио.  

mailto:katona.arpad@sutrans.rs
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Члан 11. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани 

овим Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 12. 

Све евентуалне спорове, настале из овог Уговора, уговорне стране су сагласне да 

решавају споразумно, а уколико то није могуће уговарају надлежност Привредног 

суда у Суботици. 

 

Члан 13. 

Овај Уговор је састављен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих Продавцу 

припада 1 (један) примерак, а Купцу припада 3 (три) примерка истог. 

 

 

ЗА ПРОДАВЦА:                   ЗА КУПЦА: 

 

  ___________________________         ___________________________ 

             Директор предузећа 

             Александар Алексић, дипл.економиста 
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6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

6.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 

САСТАВЉЕНА  

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

6.2. 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: ЈП „Суботица-транс“ Сегедински пут 84. 24000 

Суботица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Опрема за 

електронску наплату карата (ознака: 34312700) ЈН бр. 56/17 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

29.01.2018. године, до 12:00 часова. 

Отварање понуда ће се одржати истог дана, са почетком у 12:30 часова, у 

просторијама „Суботица-транса“. 

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 СЛЕДЕЋЕ: 

1) ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Образац бр.1  

(који је саставни део конкурсне документације) 

2) ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ 

ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ – Образац бр.2  (који је саставни део конкурсне 

документације) 
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3) ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ– Образац бр. 3 (који је саставни део конкурсне 

документације) ),али није обавезан. 

4) ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ 

ПОНУДИ – Образац бр. 4 (који је саставни део конкурсне документације) 

5) ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О 

ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ чл.75ст.2.  – Образац бр. 5 (који је саставни 

део конкурсне документације) 

6) ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О 

ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА – Образац бр. 6 или/и 

Образац бр.6а (који је саставни део конкурсне документације) 

7) ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН МОДЕЛ УГОВОРА  

8) Уколико понуђач подноси понуду са одговарајућим производима, мора уз 

понуду да достави и потврду од Дигитал Логик-а да се понуђена опрема 

може уграђивати у систем електронске наплате карата СУБУС. 

(који је саставни део конкурсне документације) 

Напомена:  

Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом.  

Саставни део заједничке понуде треба да буде и Споразум којим се 

понуђачи из  групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набвке чији је садржај усклађен са одредбама члана 81. став 4. тачке 

1)  6). 

У случају да понуду подноси са подизвођачем:  

Попуњена, потписана и оверена изјава подизвођача о испуњавању услова 

из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности  

 

6.3. ПАРТИЈЕ 

Ова јавна набавка није образована по партијама 

 

6.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

6.5. 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. 
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП Суботица-транс 

Сегедински пут 84. 24000 Суботица,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добра – Опрема за електронску наплату карата 

( ознака: 30236200-4),  ЈН бр. 56/17  - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добра – Опрема за електронску наплату карата 

(ознака:34312700),   ЈН бр. 56/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добра – Опрема за електронску наплату карата 

(ознака:34312700), ЈН бр. 56/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – Опрема за електронску 

наплату карата (ознака:34312700),  ЈН бр. 56/17  - НЕ ОТВАРАТИ” . 

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. 

 

6.6. 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, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

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

подизвођачем. 

 

6.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде  

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 из 

члана 75. став 1. тач. 1.) до 4) Закона, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац бр. 6а). 

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. 
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6.8. 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. 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, 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

 понуђачу који ће издати рачун, 

 рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава 

услове из члана 75. у складу са упутством како се доказује испуњеност услова 

(Образац бр. 6). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

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. 

 

6.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ  

6.9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања: 

Рок плаћања 45 дана од дана пријема уредне фактуре. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

6.9.2. Захтев у погледу гарантног рока: 

Гаранција за ову набавку је најмање 1 годину од дана испоруке.  

6.9.3. Захтев у погледу рока доступности  добара: 

Рок испоруке добара, не може бити дужи од 240 ( две стотине четрдесет)  часова 

од пријема писменог захтева за испоруку од наручиоца.  

Место испоруке – фцо магацин наручиоца на адреси наручиоца: 

ЈП „Суботица-транс“ Суботица, Сегедински пут 84. 24000 Суботица. Трошкове 

превоза сноси понуђач. 
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6.9.4. 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 не може мењати 

понуду. 

6.9.5. Други захтеви:  

Наручилац у предметној јавној набавци није одредио друге додатне захтеве. 

 

6.10. 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. 

У цену треба да су урачунати сви трошкови франко магацин наручиоца на адреси 

Сегедински пут 84.   24000 Суботица. 

У току реализације уговора могућа је корекција цена уколико би дошло до померања 

средњег курса ЕУР-а за 3%. Референтни дан за утврђивање промена цена јесте дан 

закључивања уговора односно дан последње корекције цена. 

На корекцију цена у приложеном ценовнику важе идентични услови као и на 

корекцију цена из обрасца структуре понуђене цене.  

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. 

 

6.11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

6.11.1. Понуђачи у предметној јавној набавци нису у обавези да уз своју понуду 

прилажу средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде. 

6.11.2. Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија се обавезује да ће 

најкасније приликом закључења уговора о јавној набавци наручиоцу предати 

регистровану меницу као средство гаранције за добро  извршење уговорених обавеза  

и то бланко сопствену меницу, 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 два примерка меничноg овлашћењa – писмa, са назначеним износом од 

10%  од укупне вредности уговора. Уз меницу мора бити достављена копија картона 

депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је минимум 14 месеци од дана 

закључивања уговора. 
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6.11.3. Понуђач који има негативну референцу за предмет набавке који није 

истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен 

уговор о јавној набавци, дужан је да у тренутку закључења истог преда наручиоцу 

банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 

безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла 

издаје се у висини од 10%,  од укупне вредности уговора о јавној набавци, са роком 

важности који је две године  од дана отварања понуда.  

 

6.12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 

СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације. 

 

6.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца 

Сегедински пут 84., електронске поште на е-маил jasna.rajcic@sutrans.rs или факсом 

на број 024/548-304 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење 

понуде. 

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

за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију 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. 56/17 “. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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. 

 

6.14. 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). 
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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. 

 

6.15. 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. 

 

6.16. 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 у конкретном поступку јавне набавке и који 

је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама овог Закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил 

jasna.rajcic@sutrans.rs, факсом на број +381/24-548-304 или препорученом пошиљком 

са повратницом на адресу наручиоца Сегедински пут 84, 24000 Суботица.  

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 (два) 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.  

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. 
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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 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 наручилац ће 

такав захтев одбацити закључком. 

Закључак из става 2. овог члана наручилац доставља подносиоцу захтева и 

Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења. 

Против закључка наручиоца из става 2. овог члана подносилац захтева може у року 

од 3 (три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док 

копију жалбе истовремено доставља наручиоцу. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 

износу од 60.000 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања 

понуда, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив 

на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком 

јавне набавке на коју се односи ЈН 56/17 , корисник: буџет Републике Србије. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона. 

Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права:  

Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између 

осталог и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, 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.  

(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. 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 

таксе наведене под тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за 

подносиоце 

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 

права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 

складу са законом и другим прописом. 

Примери правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос могу 

се видети у оквиру банера на интернет страници Републичке комисије кликом на 

линк: Уплата таксе из Републике Србије. 

 

6.17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен у 

року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

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. 

 

Прилог бр. 1. 



Digital Logic

BLKT 2010 (BLKT se sastoji iz dva dela: Štampač-statični deo, Terminal-pokretni deo)

Futrola

Bus-Ticketing-System.com

SPECIFIKACIJA HARDWARE-A:
•  OLED Graficki Display. Nova generacija display-a ciji se sadržaj vidi iz svih uglova sa 

izuzetno jakim kontrastom.
•  Silikonska tastatura sa pozadinskim osvetljenjem specifično dizajnirana za BLKT sa 

dupliranim kontaktima, posebnim hardware-om i software-om koji nudi veliki broj 
zaštita u detekciji pogrešnih pritisaka i jačih vibracija.

• Integrisani čitač beskontaktnih kartica (MiFare).
• RF primopredajnik.
• GPRS primopredajnik quad band GSM (850/ 900/1800/1900 MHz).
•  Online promena firmware-a terminala, kao i RF promena firmware-a printera.
• Zvučna signalizacija.
• Foto sensor.
• Baterijsko napajanje.
•  USB konekcija koja pored komunikacije pruža mogućnost punjenja baterije.
• Robusni i ergonomski dizajn kućišta, predviđen za rad u autobusima.
•  Elektronika bazirana na  bit-nom mikrokontroleru bez potrebe dodatnog hlađenja i 

komponenti osetljivih na vibracije.
• Memorija predviđena za skladištenje  x1000+ cenovnika.
• Sat realnog vremena sa posebnom baterijom.
•  Hardware dizajn predviđen za uslove širokog temperaturnog opsega, vibracije i vlage.
• Kućište uređaja je od samogasivog ABS-a.
•  Kućište ima ugrađene neodiumske magnete kojim se terminal vezuje za gumeno 

podnožje bez krute veze.
•  Mogućnost IP 54 zaštite

KARAKTERISTIKE TERMINALA

BusLogic Keš Terminal ver. 2010

BLCT 2010 - se sastoji od dva ureađaja od kojih se jedan zove BusLogic Teminal (BLT) a drugi BusLogic Printer 
(BLP). Oba uređaja čine komplet koji se zove BusLogic Keš Teminal. BLKT služi za izdavanje dnevnih papirnatih 
karata, proveru klasičnih mesečnih karata, skidanje kredita sa pre-paid kartica i poništavanju vožnji na trip kartica-
ma i telemetrija. Uređaj zbog potreba prevoznika ima i kontrolnu traku koja zadovoljava određene zakonske forme, 
olakšava rad kontrolnih i nadzornih organa unutar firme kupca i predviđa zadovoljavanje sutrašnjih potreba u slučaju  
fiskalizacije autoprevoznih kompanija. BLKT ima integrisan GPRS uz pomoć kojeg komunicira sa centralnim D-LOGIC 
serverom i ima mogućnost skidanja svih cenovnika firme korisnika, poreskih stopa, crnih lista, tarifa popusta, šifra-
rnike stanica sa geografskim pozicijama, spiska putnika za buduće polaske, poruka za vozače i mnogo toga što je 
neophodno prevozničkim kompanijama. Komunikacija između terminala i printera obavlja se bežičnim putem a za 
budućnost se predviđa i bežično punjenje baterije terminala preko printera uz pomoć elektromagnetne indukcije. 
BLKT je u mogućnosti da prodaje dnevne karte u jednom pravcu, povratne karte, tarifirane karte sa raznim popus-
tima, zamenske karte itd. BLKT je veoma koristan u buking sistemu – sistemu za rezervaciju karata, jer može biti 
samostalno prodajno mesto koje sve informacije o broju slobodnih mesta može automatski preuzeti preko GPRS-a 
sa centralnog server a takođe može to isto raditi i u pokretu dok služi kao uređaj za prodaju karata u autobusu, što 
korisniku sistema daje u realnom vremenu podatak o broju putnika u autobusu kao i o slobodnim mestima za proda-
ju karata. Ono što ovaj uređaj razlikuje od drugih na tržištu jeste mogućnost potpune sinhronizacije svih podataka 
izmeu uređaja i centralnog server preko GPRS-a bez potrebe za drugim vidovima komunikacije tipa WLAN-a, pred-
viđeno mesto i za BarKod čija se implementacija predviđa u skorijoj budućnosti.

SPECIFIKACIJA SOFTWARE-A:
•  DLOS D-Logic operativni sistem.
•  GPRS download cenovnika, poreskih tabela, redova vožnji, blacklist-i kao i firm-

ware-a terminala i printera.
• GPRS sinhronizacija izveštaja.
•   Bežična razmena podataka sa printerom i drugim uređajima koji mogu biti i van 

autobusa (pristupne tačke za brzu razmenu podataka, pokretne rampe i slično).
•  Bežična razmena podataka preko printera sa koncentratorom, čime se postiže 

automatsko menjanje stanica na terminalu, kao i diagnostika sistema.
• Podrška beskontaktnim karticama: mesečne, prepaid, trip, postpaid.
•  Mogucnost ubacivanja budućeg cenovnika sa njegovim vremenom važenja, dok 

postojeći nesmetano radi.
•  Podrška za politiku prava koja se sastoji u upoređivanju datuma, vremena, linija, 

zona i gradova po beskontaktnoj kartici.
• Mogućnost logovanja vozača na terminal beskontaktnom ID karticom.
•  Mogućnost generisanja finansijskih izveštaja po vremenu i ID-u vozača kao i 

kontrolerskih izveštaja.
• Telemetrija.

690€ Cena terminala

+
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SPECIFIKACIJA HARDWARE-A:
Metalni držač zaliven gumom koji na sebi ima neodiumske magnete koji 
bezbeđuju vezivanje terminala ili printera bez krute veze, čime se značajno 
umanjuju vibracije.

Digital Logic

Bus-Ticketing-System.com

ŠTAMPAČ

DRŽAČ

SPECIFIKACIJA HARDWARE-A:
•  Printer sa termalnom glavom.
•  Mehanizam i podrška za kontrolnu traku.
•  RF primopredajnik.
•  Termometar.
•  Mogućnost promene operativnog software-a preko rf-bežicne komunikacije.
•  Temperaturna zaštita.
•  Vremenska zaštita grejanja glave.
•  Strujna i prenaponska zaštita.
•  Automatsko određivanje kontrasta u odnosu na radni napon, ambijentalnu tem-

peraturu i temperaturu termo glave.
•  Nastavak štampanja započete karte pri prekidu i dolasku napajanja.
•  RJ45  RS485 konekcija.
•  DC 2.1 mm naponski konektor.
• Radni napon 2V.
• Robusni i ergonomski dizajn kucišta, predviđen za rad u autobusima.
• Kućište od samogasivog ABS-a.
•  Kućište ima ugrađene neodiumske magnete kojim se terminal vezuje za gumeno 

podnožje bez krute veze.
•  Temperatura skladištenja od -25°C do + 70°C. Radna temperatura od od 0°C do 

50°C.
• Uređaj razvijen i proizveden u Srbiji od strane D-LOGIC tima.
•  Mogućnost IP 54 zaštite

SPECIFIKACIJA SOFTWARE-A:
•   Mogućnost štampanja karata prijemom istih od terminala bežičnim putem.
•  Mogućnost prijema slika i fontova od BL Koncentratora (RS 485) 

ili BL Terminala (RF).
•  Mogućnost prenosa informacija i većih podataka koncentrator – terminal i obratno.
•  Mogućnost komuniciranja ili prijave na spoljne RF uređaje (pristupne RF tačke, RF 

rampe i slično).

490€ Cena terminala
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BusLogic GPS/GPRS - Komunikacioni modul

BLGG • BusLogic GPS/GPRS je u potpunosti razvijen i proizveden od strane D-LOGIC razvojnog tima. Rezultat je du-
gogodišnjeg iskustva nastalog u analizi i sumiranju nedostataka na uređajima sličnih funkcija zastupljenih na našem 
i svetskom tržištu. Uređaj je predviđen da zadovolji automotive primenu, što znači da je namenjen za rad u spoljnim 
uslovima širokog temperaturnog opsega i vibracija.

Osnovne funkcije ovog modula su prikupljanje a zatim skladištenje geografskih kordinata preko GPS-a i prosleđivan-
je istih do centralnog D-LOGIC servera preko GSM/GPRS-a. Uz pomoć ovog uređaja omogućava se prikaz trenutnih 
pozicija vozila, trenutnih brzina i istorija kretanja vozila, uključujući sile ubrzanja i kočenja. Ono što ovom modulu daje 
poseban značaj, jesu hardversko-softverske mogućnost povezivanja sa sledećim D-Logic modulima: 

• BusLogic beskontaktni čitač (BLBC), čime se omogućava evidencija vozača koji upravlja vozilom.

•  BusLogic Koncentrator (BLK), mogućnost da svi BusLogic uređaji u autobusu koji se priključuju na BLK imaju 
konekciju na internet.

•  BusLogic I/O Modul (BLIO), prikupljanje i prosleđivanje parametara kao što su: broj obrtaja motora u minuti, nivo 
goriva, temperatura motora i slično.

• Nezavisni GPS prijemnik sa skladištenjem podataka.

•  GPRS predajnik quad band GSM (850/900/1800/1900 MHz).

•  Mogućnost priključivanja do 4 različite GSM kartice (reša-
vanje problema sa romingom i velikim računima).

• Interna baterija.

•  Interni sat realnog vremena i održavanje informacija o 
položajima satelita pomoću posebne interne baterije.

•  Nezavisni mikrokontrolerski sistem sa sopstvenom memo-
rijom za skladištenje informacija BUS LOGIC TICKETING 
SISTEMA zasnovan na D-LOGIC REAL-TIME operativnom 
sistemu.

•  Mogućnost nadogradnje operativnog sistema i izvršnog 
programa modema preko interneta (Online promena firm-
ware-a).

•  Podržana komunikacija sa BL I/O uređajem sa mogućnošću 
nadogradnje operativnog programa.

KARAKTERISTIKE

• RS232PORT na RJ45 konektoru.

• RS485 PORT na RJ45 konektoru.

• Radni napon od12v-30v.

• Zaštita od napona većeg od 30V.

• Radna temperatura od -30°C do +85°C.

• D-LOGIC kućište od samogasivog ABS-a.

• RSO atest.

•  Uređaj razvijen i proizveden u Srbiji od strane D-LOGIC tima.

199€ Cena uređaja

Bus-Ticketing-System.com

Digital Logic

BLGG



BusLogic INPUT/OUTPUT MODUL

BusLogic Input/Output modul - je uređaj koji se koristi za analogno i digitalno očitavanje parametara sa vozila. Ovaj uređaj sa 
svih starih vozila (autobusa i kamiona) analogno može procitati podatke o trenutnom broju obrtaja, stanja nivoa goriva u rezer-
voaru, temperature motora, položaj vrata na vozilu, položaj prikolice koja se kipuje itd. Pored analognih signala ovaj uređaj po-
država i digitalno očitavanje podataka preko CAN protokola. Svi podaci koje BLIO modul očita, bilo analognim ili digitalnim putem, 
prenose se do BLGG modula koji uz pomoć GPRS-a prenosi sve skladištene podatke do centralnog servera. Još jedna od funkcija 
ovog modula jeste mogucnost daljinskog pokretanja odreenih događaja u vozilu kao što su zatvaranje vrata, paljenje displeja ili 
monitora itd. Uz pomoć računara i BLGG modula šalje se informacija o određenom događaju koji se pokreće unutar vozila. Jedna 
od glavnih mogućnosti ove opcije jeste promena statusa rada menjača iz ekonomične vožnje u neekonomičnu kad je u pitanju 
nailazak na uzbrdicu i obrnuto, gradska ili međuregionalna vožnja što omogućava uštedu u potrošnji goriva dok isključuje ljudski 
faktor zaboravljanja. BLIO modul je izuzetno popularan kod autobuskih prevoznika jer uz pomoć ovog uređaja vodi se evidencija po 
vozačima o načinu vožnje. Kroz izveštaje koji se mogu generisati, korisnik sistema može videti koliko je koji vozač vozio procentu-
alno u kojoj zoni za obrtomer po principu, koliko procenata svoje vožnje vozi u zelenoj-ekonomičnoj zoni, koliko u neekonomičnoj 
zoni i koliko puta je obrtomer za određeno vozilo otišao u crvenu zonu. Na ovaj način korisnik sistema štedi veću količinu goriva, 
čime se smanjuje potrošnja i povećava dobit. Ono što je još važnije, ovim principom korisnik sistema produžuje radni vek vozila i 
smanjuje potrebu servisa. Pored funkcije obrtomera ovaj uređaj omogućuje i stanje nivoa goriva u rezervoaru pa je u mogućnosti 
da alarmira ukoliko dođe do drastičnog pada nivoa goriva u rezervaru za kratko vreme, što prouzrukuje neovlašćeno izvlačenje 
goriva iz rezervoara ili pak kvar na koji je potrebno reagovati. Takođe sistem preko ovog uređaja može alarmirati korisnika ukoliko 
je motor nekog vozila pregrejan, odnosno ukoliko je dostigao kritičnu temperaturu za paljenje alarma. 

•  Mikrokontroler sa CAN protokolom, mogućnost promene 
firmware-a i slanja podataka preko GPRS modula.

•  Posebna memorija za skladištenje brzih promena usled 
nedostatka GPRS-a.

• Analogni ulazi.

• Digitalni frekvencmetar galvanski razdvojen optokaplerima.

• Digitalni ulazi galvanski razdvojeni optokaplerima.

•  Digitalni izlazi.

•  Relejni izlazi.

•  RJ45 interface za RS232 komunikaciju.

•  RJ45 interface za RS485 komunikaciju.

• RJ45 interface za CAN komunikaciju.

KARAKTERISTIKE

•  SPI Interface ekstenzija za buduće dodatke, konektore, 
protokole.

• Radni napon od 12v-30v.

• Zaštita od napona većeg od 30V.

• Radna temperatura od -30°C do + 85°C.

• Samogasivo ABS kućište.

•  RSO atest.

•  Uređaj razvijen i proizveden u Srbiji od strane D-LOGIC 
tima.

199€ Cena uređaja

Digital Logic

BLIO

Bus-Ticketing-System.com
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BusLogic Koncentrator

BLK - je uređaj koji se takođe može nazvati i mini računarom za vozilo. Ovaj mini računar razlikuje to što je zasnovan na mikrokon-
trolerskoj tehnologiji, bez komponenti osetljivih na vibracije (hard diskova) i potrebi za hlađenjem. BLK je predviđen za automotive 
upotrebu pa u skladu sa tim ima širok temperaturni opseg kao i otpornost na vlagu. BLK kao i BLGG ima D-Logic OS razvijan u 
D-Logic-u, koji omogućava stabilnost u izvršavanju programskih zadataka. BLK komunicira sa svim uređajima u vozilu: BLKT, 
BLBC, BLGG i BLIO. BLK omogućava međusobnu komunikaciju svih navedenih uređaja i jedna od karakteristika je sposobnost da 
preko BLGG modula prikupi sa centralnog servera najnovije programe (frimware-e) za sve uređaje i da iste uspešno isprogramira, 
odnosno da im zameni firmware. Ovo omogućava takozvani ONLINE update svih uređaja u vozilu što znači da bilo koju nadogradn-
ju programa možemo izvršiti na vozilu dok je u pokretu u zemlji i van zemlje. BLK omogućava svim uređajima pristup centralnom 
serveru preko BLGG modula. BLK u vozilima poput autobusa razrešava kompletan sistem mesečnih karata preko geografskih 
kordinata. Ovaj uređaj u sebi može skladištiti sve podatke o šiframa stanica i njihovim geografskim položajima i sve podatke o lini-
jama i stanicama unutar njih. Na taj način donosi zaključke o trenutnim linijama, stanicama i smerovima kretanja koje prosleđuje 
BusLogic beskontaktnim čitačima (BLBC) i BusLogic keš terminalu (BLKT), koji je zahvaljujući tome u mogućnosti da automatski 
menja stanice na određenim linijama. BLK takođe omogućava automatski rad mesečnih ID kartica bez BusLogic Keš Terminala, 
što znači da sistem mesečnih karata može raditi i bez ljudskog faktora. Zahvaljujući tome da BLK ima mogućnost skladištenja GEO 
informacija stanica, zajedno sa njihovim imenima, u stanju je da šalje nazive stanica kao i druge informacije na externe display-e. 

•  DLOS D-Logic operativni sistem realnog vremena.

•  Sposobnost flešovanja-nadogradnje svih eksternh 
uređaja (online promene software-a na uređajima).

•  Mogućnost nadogradnje operativnog sistema i izvršnog 
programa koncentratora preko Interneta (Online prome-
na firmware-a).

•  Podržan poseban protokol preko koga je koncentrator u mo-
gućnosti da direktno pristupa serveru preko BLGG Modula.

•  Podržan poseban protokol preko koga je koncentrator u 
mogućnosti da preuzima GPS koordinate sa BLGG Modula.

•   Podržana analiza GPS koordinata i prosleđivanje 
obrađenih podataka BLBC modulu i BLKT modulu.

•  Podržana komunikacija sa BL I/O modulom.

•  Podržana komunikacija sa BLKT, BusLogic keš termina-
lom.

•  Podržana komunikacija sa BLBC, BusLogic beskontaktni 
čitačem.

KARAKTERISTIKE

• RJ1, RS1 Modem konektor.

•  RJ1, RS1 konektor.

• RJ1, RS/RS1 Display konektor.

• Radni napon od 12v-30v.

• Zaštita od napona većeg od V.

• Radna temperatura od -30°C do +85°C.

•  RSO atest.

•  D-LOGIC kućište od samogasivog ABS-a.

•  Uređaj razvijen i proizveden u Srbiji od strane D-LOGIC 
tima.

249€ Cena uređaja

Digital Logic

Bus-Ticketing-System.com
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BusLogic Beskontaktni Čitač

BLBČ  može imati višestruku ulogu i pravi se u nekoliko verzija. Postoji osnovna verzija LITE, koja se koristi samo 
za identifikaciju vozača a postoji i FULL verzija koja pored identifikacije vozača obavlja i očitavanje raznih vrsta 
mesečnih, pre-paid i post-paid kartica. Uz pomoć BLBČ modula korisniku je omogućeno u LITE verziji da vidi koji 
vozač trenutno vozi vozilo kao i koji je vozač vozio određeno vozilo u određenom vremenskom periodu što je izuzetno 
bitno za razne izveštaje i analize po radniku. U FULL verziji ovog uređaja i uz pomoć BLK modula, čitač je u mogućno-
sti da radi analizu ispravnosti svake mesečne ili pre paid kartice i na osnovu otvorenih linija i geografskih pozicija 
vozila, određuje da li je neka mesečna ili druga kartica dobra ili nije. BLBČ u Full verziji isključivo radi uz podršku BLK 
modula i nezavistan rad nije moguć. BLBC u Lite verziji može da radi bez prisustva BLK modula. U Lite verziji BLBČse 
povezuje direktno na BLGG modul.

KARAKTERISTIKE BARIJERE:

Bus-Ticketing-System.com

Digital Logic

BLBČ

319€ Cena uređaja

•  Autonomni čitač beskontaktnih kartica sa svetlosnom i 
zvučnom signalizacijom. (Lite + Full)

•  Politika prava koja se sastoji u upoređivanju datuma, vreme-
na, linija, zona i gradova po identifikacionoj kartici. (Full)

•  Sat realnog vremena. (Lite + Full)

• Brojač putovanja. (Full)

•  Podržana naplata unapred plaćenih kredita zapisanih u 
kartici (Pri-Pejd kartice). (Full)

•  Podrška crne liste do 262.114 različitih kartica. Update black 
liste preko GPRS-a. (Full)

•  Mogućnost povezivanja do 8 čitača u jednom vozilu (master i 
slave komunikacija). (Lite + Full)

•  Zapis događaja čija memorija ostaje zapisana i nakon 
gašenja uređaja. (Lite + Full)

•  Podrška AT komandi za komunikaciju sa GPRS modemima 
sa kompresovanim podacima što omogućava brzu GPRS 
komunikaciju po veoma niskoj ceni protoka. (Lite + Full)

•  Oblo i ergonomski dizajnirano kucište. (Lite + Full)

•  Mogućnost nadogradnje upravljačkog programa (Update 
firmware-a preko GPRS-a). (Lite + Full)

•  Uređaj je napravljen od ABS plastike, otporne na udarce, itd. 
Uređaj je Anti vandal. (Lite + Full)

•  Dimenzije 103x168x43 milimetara. (Lite + Full)

•  RSO atest. (Lite + Full)

•  Uređaj razvijen i proizveden u Srbiji od strane D-LOGIC tima. 
(Lite + Full)
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Bus Logic Info Terminal Lite

GRUPE KRAJNJIH KORISNIKA:
•  OLED displej. Nova generacija display-a čiji se sadržaj vidi iz svih 

uglova sa izuzetno jakim kontrastom.
•  Čitanje NFC kartica i tagova uz NDEF podršku.
•  Kapacitivni panel osetljiv na dodir sa pozadinskim osvetljenjem.
•  Robusno i ergonomski dizajnirano kućište napravljena od samo-

gasive ABS plastike ili polikarbonata. 
•  InfoTerminal prikazuje informacije očitane iz NFC kartica - o 

kreditnom stanju, dozvolama, itd.
•  Elektronika bazirana na 32 bitnom mikrokontroleru bez potrebe 

dodatnog hlađenja i komponenti osetljivih na vibracije. 
•  Memorija predviđena za skladištenje 2 x 1000+ cenovnika. Sat 

realnog vremena sa posebnom baterijom.
•  Predviđen za uslove širokog temperaturnog opsega, vibracije i 

vlage.
•  Radi na naponu od 12/24V.
•  Online promena firmvera terminala.
•  Zvučna signalizacija.
•  Foto sensor.

INFO TERMINAL PRO:
•  Maksimalna potrošnja 15W.
•  Radni napon 24V.
•  Ergonomski dizajn.
•  Kućište izrađeno od ABS plastike .
•  7" Kapacitivni, opcionalno Rezistivni touch screen, 64k boja.
•  NFC, NDEF podrška sa mogućnošću Pear2Pear veze sa telefon-

ima.
•  QR BarCode Reader (opciono).
•  Mogućnost prikaza reklamnih poruka i video zapisa.
•  Mogućnost reprodukcija zvuka. 
•  GPS/GPRS
•  G-Sensor
•  E-Compass
•  RS485
•  TCP-IP
•  CAN
•  USB
•  Foto sensor.

KARAKTERISTIKE

Digital Logic

BLIT

Bus-Ticketing-System.com

319€ Cena uređaja

BusLogic InfoTerminal - uređaj namenjen informisanju putnika u autobusima i pratećim objektima. Trenutno se u ponudi 
nalaze dve varijante info terminala Lite verzija sa standardnim OLED alfanumeričkim displejom i komandnim panelom 
osetljivim na dodir kao i Pro verzija sa 7” displejem osetljivim na dodir. Lite verzija Info Terminala zahvaljući OLED displeju 
daje čitljive informacije čak i kada je pod direktnim sunčevim svetlom ili u veoma osvetljenom okruženju i zahvaljujući intu-
itivnom komandnom panelu osetljivom na dodir korisnicima u toku vožnje pored osnovnih informacija o liniji uz jednostavno 
prislanjanje elektronske kartice omogućava višejezični prikaz svih bitnih informacija vezanih za kredit na karitici, zabrane, 
informacije o korisniku i slično. Pro verzija Info terminala na 7” displeju osetljivom na dodir prikazuje sve informacije o 
očitanim karticima i njihovim korisnicima kao i o liniji na kojoj vozilo trenutno saobraća. Jedna od prednosti Pro verzije Info 
terminala je recimo mogućnost zvučne signalizacije kao i prikaza reklama i drugih video zapisa. Obe verzije terminala su 
specijalno dizajnirane za rad u autobusima i smeštene u otpornom i robusnom kućištu od samogasive ABS plastike.
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