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Наручилац: 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 
Седиште:    34000  Крагујевац,  
 Радоја Домановића бр.1 
Матични бр.: 07151578 
ПИБ:  101509490 
Текучи рачун: 840-233661-67 код  
 Управе за трезор Крагујевац 
Тел./Фаx.:  034/336-065 и 370-036 
Интернет:  www.studentskicentar-kg.rs/nabavke 
Е-маил:  nabavke@studentskicentar-kg.rs 

 
Предмет : Набавка услуга бр. 02/13  

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 
понуда под називом: Набавка апликативног софтвера за електронски 
систем за издавање и експлоатацију студентских картица – Student 

Card System за школску 2013/2014 годину 
 

(члан. 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама 
 („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, у даљем тексту: Закон) 

 
 

 
  

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  
У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
На основу члана  108. и 36 став 11. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“, број 124/12)  
установа Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића бр.1, 34000 Крагујевац, објављује 
Oдлуку о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за 
јавну набавку услуга број 02/13  под називом: Набавка апликативног софтвера за електронски систем за 
издавање и експлоатацију студентских картица – Student Card System за школску 2013/2014 годину, (члан. 
36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама  („Сл. гласник РС”, бр. 124/12)  

 
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
Наручилац је установа Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића број 1, 34000 Крагујевац. 
Интернет страница наручиоца је www.studentskicentar-kg.rs/nabavke. 
 
ВРСТА НАРУЧИОЦА : Просвета 
 
БРОЈ И ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ 
Одлука о додели уговора за набавку предметних услуга донета је дана 30.10.2013. године и тог дана 
заведена у деловоднику за јавне набавке под бројем 539 од 30.10.2013. године  
 
ВРСТА ПРЕДМЕТА: Услуге  
 
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет набавке је набавка услуга бр.02/13 под називом: Набавка апликативног софтвера за 
електронски систем за издавање и експлоатацију студентских картица – Student Card System за школску 
2013/2014 годину. 

Назив и ознака из општег речника набавки:  
Програмски пакети и информациони системи 48000000 

           
ОСНОВ ЗА ПРИМЕНУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА И  
ПОДАЦИ КОЈИ ОПРАВДАВАЈУ ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ 
 
Основ за примену преговарачког поступка:  
1. Члан 36. став 1. тачка 2.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12) 
којим је прописано да наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања  
позива за подношење понуда, ако због техничких односно уметничких разлога предмета  
јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може  
извршити само одређени понуђач;  
2. Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања  
позива за подношење понуда упућен Управи за јавне набавке под бр. 432 од 19.08.2013.године; 
 
Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка  
         Установа Студентски центар у Крагујевцу од 2007. године користи Student Card System
Студентски центар –СЦС СЦ за издавање картица, динамичку заштиту података и 
информација, аутоматску обраду и евидентирања података о корисницима услуге смештаја и 
исхране у домовима Центра. Испоручилац Student Card System Студентски центар –СЦС СЦ је 
организација „Тецхномедиа“ из Крагујевца, која је уједно и аутор наведеног софтвера. Систем 
користи електронске картице уместо домских и абонентских легитимација и папирнатих бонова. 
Постоје две врсте годишњих лиценци (лиценца за новоиздате картице и лиценце за продужене 
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картице). Од тренутка увођења до данас, инсталирани систем је мењан и прилагођаван у 
складу са захтевима Закона о ученичком и студентском стандарду, подзаконских аката –
правилника по том закону и у складу са нашим захтевима. Систем је инсталиран у свим 
објектима и запослени су обучени за рад. За потребе овог система набављена је и специфична 
опрема (читачи картица, штампачи електронски картица, фискални штампач, …). У току 
досадашње експлоатације, није било безбедоносних проблема и пропуста. У уговору који 
достављамо у прилогу у члану 5. став 2. је дефинисано да Student Card System Студентски 
центар – СЦС СЦ има третман лиценце чији је власник организација Тецхномедиа. Наручилац 
није власник софтверског кода. Свака промена ауторског кода и свака неовлаштена промена 
софтвера би повредила интерес носиоца ауторског права, а истовремено би довела до 
озбиљних проблема у функционисању већ имплементираног система.  
 
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Процењена вредност јавне набавке услуга у преговарачком поступку без објављивања позива за 
подношење понуда број 02/13 укупно износи: 860.000,00 динара без ПДВ-а (за лиценце за новоиздате 
картице и за лиценце за продужетак картица). 
 
БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА 1 (једна) 
 
ПОНУЂЕНА ЦЕНА  
НАЈВИША: 859.950,00 динара без ПДВ-а 
НАЈНИЖА: 859.950,00 динара без ПДВ-а 
 
ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА 
НАЈВИША: 848.925,00 динара без ПДВ-а 
НАЈНИЖА: 848.925,00 динара без ПДВ-а 
 
ДЕО ИЛИ ВРЕДНОСТ УГОВОРА КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА 

Добављач ће набавку предметних услуга реализовати самостално. 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ И ПОНУДИ КОЈОЈ ЈЕ ДОДЕЉЕН УГОВОР 
Основни подаци о понуђачу 

Пословно име (назив) добављача Тецхномедиа доо 

Адреса и седиште добављача 
Краља Александра I Карађорђевића бр.88/I-2,  

34000 Крагујевац 

Одговорно лице добављача 

(Потписник уговора - лице овлашћено за 
заступање - уписано у регистар надлежног органа 
за регистрацију – АПР) 

Дејан Илић 

Лице за контакт Дејан Илић 

Број регистра (уписа) код надлежног органа за 
регистрацију 

1-19941-00  

Матични број 17368788 

Порески идентификациони број - ПИБ  101034512 

Број текућег рачина са називом и седиштем банке 
код које се води 

155-19007-25 Чачанска банка ад Чачак 

Телефон/факс тел: 034/301-408, 501-408 факс: 034/301-409 

E - mail office@technomedia.rs 

Радно време Понедељак-петак: 08:00 – 16:00 часова 
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Основни подаци о понуди којој је додељен уговор 
Понуда бр. 533 од 25.10.2013. године понуђача Тецхномедиа доо из Крагујевца 
Понуђена цена за коришћење апликативног SOFTWARE-a укупно износи 859.950,00 дин.(без ПДВ-а), 
Цена коришћења апликатвног SOFTWARE-a по новоиздатој картици износи 351,00  динара без ПДВ-а;  
Цена коришћења апликатвног SOFTWARE-a за продужетак картице износи  105,30 динара без ПДВ-а; 
Рок важења понуде 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда 
Услови плаћања: 45 дана 
Време одзива у случају хитних интервенција: 24 часа.  
Приложена Потврда о уношењу у евиденцију и депоновању ауторских дела и предмета сродних права издата од 
стране Завода за интелектуалну својину Број: А-236/2010/2 од 30.11.2010. године - Student Card System Студентски 
центар – СЦС СЦ 
Елементи понуде после спроведеног преговарања: 
Понуђена цена за коришћење апликативног SOFTWARE-a укупно износи 848.925,00 динара без ПДВ-а 
Цена коришћења апликатвног SOFTWARE-a по новоиздатој картици износи 346,50 динара без ПДВ-а;  
Цена коришћења апликатвног SOFTWARE-a за продужетак картице износи 103,95 динара без ПДВ-а; 
 Услови плаћања, нису мењани. 
   
ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА 
Уговор за јавну набавку предметних услуга важи за школску 2013/2014 годину. 
 
ПОДАЦИ О НАЧИНУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА Против ове одлуке Рок 
Рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке о додели 
уговора на Порталу јавних набавки, сагласно члану 149. став 7. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник 
РС'', број 124/12). 
             Подносилац захтева за заштиту права је дужан да приликом подношења захтева за заштиту 
права, уплати законом прописану таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-742221843-57, шифра 
плаћања 153, позив на број по моделу 97 50-16, сагласно члану 156. став 1. тачка 2 ) Закона о јавним 
набавкама (''Сл.гласник РС'', број 124/12). 
 
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
На основу члана 116. став 1.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), 
обавештење о закљученом уговору о јавној набавци објављује се у року од 5 (пет) дана од дана 
закључења уговора на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.studentskicentar-
kg.rs/nabavke. 

 

 
 


