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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
На основу члана 63, става 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 
124/12, 14/15 и 68/15),  Наручилац врши измене и допуне конкурсне документације за 

 
ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  
 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА –  Набавка беспилотне летелице са пратећом опремом  
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ЈН МВ бр. 34/2020 
 

Конкурсна документација има 37 страна 
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку мале вредности  Набавка беспилотне летелице са пратећом опремом 
ЈН бр 34/2020 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 
 

 
II 

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

III Техничка документација и планови  

 
IV 

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

V Критеријуми за доделу уговора 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 

VII Модел уговора 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 
 
 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке 34/2020 су добра: Набавка беспилотне летелице са пратећом опремом 
обликована по партијама и то 

1. Партија 1 – Беспилотна летелица 
2. Партија 2 – Софтвер за фотограметријску обраду 

 
ОРН 34711200 Беспилотне летелице. 
 
2. Партије 
Предмет јавне набавке је обликован по партијама. 
 
3. Поступак се спроводи ради закључења уговора о набавци добара – беспилотне летелице са 
пратећом опремом по партијама 
 
4. Особе за контакт: Дејан Дејановић, Александар Глишић 
Е - mail адреса: ddejanovic@loznica.rs, aglisic@loznica.rs  
 
Основ и оправданост набавке:  
Уговор о донацији – Увођење ГИС-а у 4 локалне самоуправе у подрегији Подриње,  
Број донације: Уговор – УНОПС – ЕУПРО – 2019 – Грант  - 107. 
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 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. 
 

Техничка спецификација за јавну набавку добра –  

Набавка беспилотне летелице са пратећом опремом 
 
 

Набавка беспилотне летелице типа DJI Phantom 4 RTK или одговарајућег 
 
У оквиру набавке наведених производа потребно је обезбедити: 

 комплетну обуку за управљање беспилотном летелицом и припреме летачких 
мисија за фотограметријско снимање; 

 
 

Наручилац захтева од понуђача да: 
- изврши допремање уговорених добара на локацији наручиоца најкасније у року од 45 дана од 
дана закључења уговора,након чега ће бити створени услови за квантитативни пријем,односно 
сачињавање и потписивање записника о квантитативном пријему уговорених добара од стране 
испоручиоца и комисије Наручиоца;  
- након монтаже и пуштања у рад уређаја организује и изврши обуку потребног броја запослених 
за правилан и безбедан рад и руковање истим на лицу места, до потпуног овладавања техником 
рада,уз коришћење сервисних упутстава најкасније у року од 60 дана од дана закључења 
уговора,након чега ће бити створени услови за квалитативни пријем,односно сачињавање 
записника о квалитативном пријему уговорених добара од стране испоручиоца и комисије 
Наручиоца,од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок;  
-испоручилац је у обавези да писаним путем обавести Наручиоца о тачном датуму и времену 
испоруке,најмање 3 (три) дана пре испоруке,водећи рачуна да исти не пада у нерадно 
време,време празника,суботу и недељу; 
 - да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику. 
 
Испорука предметног добра (квантитативни пријем) се врши у року од 45 календарских дана од 
дана обостраног потписивања уговора. 
Захтеви у погледу места испоруке предмета јавне набавке  
Место испоруке предмета јавне набавке је fco Градска управа града Лознице, Карађорђева број 
2, 15300 Лозница 
Захтеви у погледу начина, рок и услова плаћања  

Плаћање за испоручена добра и обуку корисника:  
Да би Купац могао да изврши плаћање рачуна, Испоручилац је дужан да достави следећу 

оригиналну исплатну документацију: 
o Рачун (два примерка) 
o Отпремницу потписане од стране Купца (један примерак)  
o Записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара потписан од стране 
Испоручиоца и комисије Купца (један примерак).  
o Извештај о извршеној обуци крајњег корисника на лицу места при инсталацији (у два 
примерка: један оригинал и једна фотокопија). 

Рок плаћања: у року до 45 дана од дана пријема / регистрације у ЦРФ-у исправног рачуна.     
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Минимални технички захтеви 
                                                     Образац техничке спецификације 

Градска управа града Лознице, Карађорђева број 2, 15300 Лозница 

 
Беспилотна летелица (Дрон) 
 
Максимална висина лета: 19685 ft (6000 m) 
Максимална брзина: 31 mph (50 kph) (P-mode), 36 mph (58 kph) (A-mode) 
Максимална дужина лета: око 30 минута 
Прецизност у лету: Vertical：±0.1 m；Horizontal：±0.1 m,  
Прецизност мапирања: у складу са захтевима (ASPRS Accuracy Standards for Digital 
Orthophotos Class 3). 
Ефикасност у прикупљању података: за један лет оперативно подручје мора бити око 1 
km² на висини до 200 метара са приближно 5 cm/pixel. 
Камера: Сензор (1" CMOS; Effective pixels: 20 MPix), Сочива (FOV 84°；8.8 mm / 24 
mm(35 mm format equivalent:24 mm, f/2.8 - f/11, auto focus at 1 m - ∞) 
Максимална величина слике: 4864×3648 (4:3),  5472×3648（3:2） 
Формат слике: JPEG 
Видео карактеристике камере:  H.264，4K：3840×2160 30p 
Видео формат: MOV 
Батерија: минимум (5500 mAh) 
GNSS: GPS+GLONASS+Galileo, прецизност (Vertical 1.5 cm + 1 ppm), Horizontal 1 cm + 1 
ppm. 
Даљина за одређивање препрека:  0.6-23 ft (0.2 - 7 m), FOV70° (Horizontal) ±10° 
(Vertical). 
Модули: да омогуће максималну брзину снимања на терену уз велику прецизност без 
потребе постављања контролних тачака на терену (GCP), да је модул директно интегриран 
у дрон и да омогућава тачно геореференциране снимке одмах при снимању. Тачност 
фотограметријских модела треба да буде  <5cm. Повезивање на 4G мрежу или WiFi hotspot, 
а уколико нема покривености GSM сигналом мора постојати опција за наставак снимања. 
 
 
Софтвер за фотограметријску обраду 
 
Продукт: Agisoft Metashape Professional Edition 
Тип лиценце: Commercial, Node-Locked license, Single Licence 
 
Могућности софтвера: 

- Фотограметријска триангулација, 
- Генерисање и едитовање густог облака тачака, 
- Генерисање и текстура 3D модела, 
- Креирање сферних панорамских фотографија 
- Подршка за широкоугаоне камере (fisheye), 
- Подршка за сферне и цилиндричне типове камера, 
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- Класификација густог облака тачака, 
- Креирање и експорт DEM-a, 
- Креирање геореференцираног ортомозаика, 
- Едитовање сеамлинија ортомозаика, 
- Подршка за  маркере и размернике, 
- Подршка за контролне тачке, 
- Аутоматско препознавање кодираних и некодираних маркера, 
- Процесирање мултиспектралних снимака, 
- Генерисање и рачунање вегетационих индекса, 
- 4D моделирање за динамичке сцене, 
- Phyton кодирање, 
- Процесирање на мрежи, 
- OS: Windows, Mac OS X, Debian/Ubuntu. 

 
 
Напомена: 
 
И за Партију 1 - Беспилотна летелица и за Партију 2 - Софтвер за фотограметријску 
обраду потребно је извршити обуку. 
 
 
 
Понуђач: 

 
     Датум:                                                                                          Потпис овлашћеног лица 

               _________                                  М.П.                                                      
                                                                                                                        _____________________ 
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III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 
За ову јавну набавку, наручилац не поседује техничку документацију нити планове.  
 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове 
за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 
 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

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

 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 
конкурсне документације), којом понуђач под 
пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове 
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 
ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане 
овом конкурсном документацијом 
 
 

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) ЗЈН); 
 

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) 
ЗЈН); 
 

4. 

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. 
ЗЈН). 
 

5. 
 
Да има важећу дозволу надлежног 

 
ДОЗВОЛА: за ову јавну набавку није 
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органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. 
тач. 5) ЗЈН) – за ову јавну набавку није 
потребна посебна дозвола надлежног 
органа]; 
 

потребна посебна дозвола надлежног органа. 
 
 

 
 
 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  

  
 

 
 
 

/ 
 
 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 
 
 
 

 
 
/ 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 
/ 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
 
 

 
 
/ 

 
 
 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и додатних услова за 
учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних 
услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује 
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане 
овом конкурсном документацијом.  
 

 Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 
1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, 
понуђач доказује достављањем ДОЗВОЛЕ – за ову јавну набавку није потребна посебна 
дозвола надлежног органа.  
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 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том 
случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у 
поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  
 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају 
заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), 
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.  
 
 

 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. 
 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је 
понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може 
и да затражи 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 пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.  
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних 
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о 
испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
1) Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном 

приказу додатних услова: 
/ 

 
Пословни капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 
додатних услова – Доказ: 
/ 

2) Технички капацитет, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 
додатних услова – Доказ: 
/ 

3) Кадровски капацитет, услов под редним бројем 4. наведен у табеларном приказу 
додатних услова – Доказ: 
/ 
 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) 
ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа, и то: 

- доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који 
води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на 
интернет страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs) 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
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одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа 
те државе. 
 
 

 
 

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 
 

1. Критеријум за доделу уговора:  
 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа 
понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена 
без ПДВ-а. 
 
 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу 
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера 
или истом понуђеном ценом  

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, 
као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.  
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети 
одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. 
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 
одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку 
најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац 
ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће 
извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. 
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем 
жреба. 
 
 

24. РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА  
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, кад нису испуњени услови за 
доделу уговора. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке и из објективних и 
доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 
онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за 
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у 
наредних шест месеци. 

 
25. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ:  
Понуда ће бити одбијена: 

1. уколико није благовремена 
2. уколико поседује битне недостаке  
3. уколико није одговарајућа  
4. уколико није прихватљива 

 
1) БЛАГОВРЕМЕНА ПОНУДА је која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у 
позиву за подношење понуда. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка 
отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено. 
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2) БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:  
1. Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће  
2. Уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења са пратећом траженом 
документацијом за финансијско обезбеђење 
3. Уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног  
4. Уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама 

 
3) ОДГОВАРАЈУЋА ПОНУДА је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно 
испуњава све услове из техничке спецификације. 

 
4) ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА је понуда која је благовремена, коју Наручилац није одбио због 
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права Наручиоца 
или обавезе Понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. 

 
                 

VI  ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);  
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. 

и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном докумeнтацијом, (Образац 5); 
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - 

чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6). 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку беспилотне летелице са 

пратећом опремом, ЈН број 34/2020. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 
 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ јавна набавка беспилотне летелице са пратећом опремом, ЈН 
број 34/2020. 
 
Партија 1. Беспилотна летелица 
 

 
Укупна цена за беспилотну летелицу без ПДВ-а /у дин  

 

Укупна цена за трошкове обуке без ПДВ-а /у дин   
 
Укупан износ ПДВ-а /у дин 
 

 
 

 
Укупна цена са свим трошковима са ПДВ-ом /у дин 

 

 
Рок и начин плаћања 

Плаћање ће се извршити, у року до 
45 дана од дана службеног 
пријема рачуна уз достављено 
добро које је предмет ЈН, а у 
складу са Законом о роковима 
измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама 
(„Сл. гласник РС“ број 119/2012 и 
68/15 и113/2017). 
Рачун мора да садржи 
идентификациони број – идф. 

 
Рок важења понуде (мин. 30 дана од дана отварања 
понуде) 

 

 
Рок испоруке - рок за квантитативни пријем (најдуже 45 
дана)  је: . 

__________ дана од дана
 обостраног  потписивања 
уговора 

 
Гарантни период (најмање 2 године) 

 

 
Место и начин испоруке (f-co Градска управа града 
Лознице, Карађорђева број 2, 15300 Лозница) 

 

 
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. 
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Партија 2. Софтвер за фотограметријску обраду 
 

 
Укупна цена Софтвера за фотограметријску обраду без 
ПДВ-а /у дин  

 

Укупна цена Обуке без ПДВ-а /у дин  
 
Укупан износ ПДВ-а /у дин 
 

 
 

 
Укупна цена са свим трошковима са ПДВ-ом /у дин 

 

 
Рок и начин плаћања 

Плаћање ће се извршити, у року до 
45 дана од дана службеног 
пријема рачуна уз достављено 
добро које је предмет ЈН, а у 
складу са Законом о роковима 
измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама 
(„Сл. гласник РС“ број 119/2012 и 
68/15 и113/2017). 
Рачун мора да садржи 
идентификациони број – идф. 

 
Рок важења понуде (мин. 30 дана од дана отварања 
понуде) 

 

 
Рок испоруке - рок за квантитативни пријем (најдуже 45 
дана)  је: . 

__________ дана од дана
 обостраног  потписивања 
уговора 

 
Гарантни период (попунити у складу са спецификацијом 
произвођача, по софтверској верзији до које су могући 
бесплатни update-ови) 

 

 
Место и начин испоруке (f-co Градска управа града 
Лознице, Карађорђева број 2, 15300 Лозница) 

 

 
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. 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
За јавну набавку беспилотне летелице са пратећом опремом, ЈН број 34/2020. 

 
 

Р. број 
 
 

НАЗИВ 
 

Произвођач / 
Модел 

 
Кол. 

 
Цена (РСД) 

Укупна цена без 
ПДВ-а

 
Укупна цена са ПДВ-

ом 
1. Беспилотна

летелица са 
пратећом 

опремом и обуком 

1 
 

2.  
Софтвер за фотограметријску обраду и 

обука 
 
 

 

 
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а (за ставке 1 – 2) 

 

 

 
ПДВ (Номинално) 

 

 

 
УКУПНО СА ПДВ-ом (за ставке 1 – 2) 

 

 

 
Понуда важи (најмање 30 дана):__________ дана од дана отварања понуда.   
Рок за квантитативни пријем (најдуже 45 дана)  је: __________ дана од дана
 обостраног  потписивања уговора.       
  
Рок за  квалитативни  пријем  (најдуже  60  дана)  је: __________ дана од дана 
обостраног потписивања уговора        
  
Гарантни  рок за беспилотну летелицу (најмање  24  месецa)  је:  __________месеци  од  
дана  завођења  записника  о квалитативном пријему, уз обавезу бесплатног инсталирања и 
надоградње софтверско – хардверских побољшања која произвођач спроведе на 
уговореној опреми у току гарантног периода. 
Гарантни рок за Софтвер за фотограметријску обраду (попунити у складу са 
спецификацијом произвођача, по софтверској верзији до које су могући бесплатни update-
ови) је: ____________________________ 

 Начин и рок плаћања: 
Да би Купац могао да изврши плаћање рачуна, Испоручилац је дужан да достави следећу 

оригиналну исплатну документацију: 
p Рачун (два примерка) 
p Отпремницу потписане од стране Купца (један примерак)  
p Записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара потписан од стране 
Испоручиоца и комисије Купца (један примерак).  
o Извештај о извршеној обуци крајњег корисника на лицу места при инсталацији (у два 
примерка: један оригинал и једна фотокопија). 

Рок за плаћање: до 45 дана од дана пријема / регистрације у ЦРФ-у исправног рачуна. 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет 

јавне набавке; 
 у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет 

јавне набавке; 
 у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то 

тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим 
количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке 
без ПДВ-а. 

 у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са 
траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену 
предмета набавке са ПДВ-ом. 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

 

 

 

 

 

 

(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ________________________, доставља укупан износ и 
структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку беспилотне летелице са пратећом 
опремом, ЈН број 34/2020., 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 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке беспилотне летелице са пратећом опремом, ЈН број 34/2020., 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 ЗЈН 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) 
ЗЈН. 
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 5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
    
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  __________________________________________________ у поступку јавне набавке 
беспилотне летелице са пратећом опремом, ЈН број 34/2020., испуњава све услове из чл. 75. и 76. 
ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 

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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 
75. ст. 2. ЗЈН); 

 
 
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, на који начин сваки 
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
    
 

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  ________________________________________________ у поступку јавне набавке 
беспилотне летелице са пратећом опремом, ЈН број 34/2020., испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 

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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 
75. ст. 2. ЗЈН). 
 

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

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
беспилотне летелице са пратећом опремом за Партију 1 (навести број партије) 

ЈН број __/2020 
  
Закључен дана _________2020. године између: 
 
1. Градска управа Лозница, са седиштем у Лозници, Карађорђева број 2, 15300 Лозница, коју 
заступа  Начелник Градске управе Владимир Радојчић (у даљем тексту: Купац) и  
 
2. _____________________________________________, улица ___________________ број  
___, ПИБ:_____________, матични број: ___________, (у даљем тексту: Испоручилац) кога 
заступа директор ___________________________________ 
 
Подизвођачи:  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Група понуђача - Заједнички понуђачи: (супонуђачи)  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

 Подаци о наручиоцу:                                        Подаци о понуђачу:  
 
ПИБ: 101196408 ПИБ:
Матични бр.: 07169981 Матични бр.:  
Број рачуна: 840-33640-88 Број рачуна: 
Телефон: 015/879-206 Телефон: 
Телефакс: Телефакс: 
Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 

Члан 1. 
 
Предмет овог уговора је јавна набавка добара - беспилотне летелице са пратећом опремом, ЈН 
број __/2020.од Испоручиоца за потребе Купца, у складу са спроведеним поступком јавне 
набавке број __/2020 (у даљем тексту: добрa). 
Добрa из претходног става овог члана су одређена понудом број ___________ од  
____________ године који је саставни део овог уговора. 
 

Члан 2. 
 
Цена добара из члана 1. став 1. овог уговора дата је понудом из става 2. члана 1. овог уговора у 
укупном износу од _______________________________ динара без  
обрачунатог ПДВ-а, односно ____________________________ динара са ПДВ-ом.  
У укупну вредност уговорених добара улазе и трошкови испоруке,допремања, истовара, 
монтаже, инсталације, доказивање техничких карактеристика и пуштање у рад апарата,као и 
обука стручног кадра Купца на локацији коју ће Понуђач накнадно одредити, те исти се не могу 
посебно обрачунавати купцу. 
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Порез на додату вредност (ПДВ) биће обрачунат и исплаћиван у складу са пореским обавезама 

наручиоца. Наручилац је обезбедио део финансијских средстава кроз сарадњу са програмом ЕУ 

ПРО. Средства за реализацију ЕУ ПРО програма обезбеђује Европска унија и биће ослобођена 

плаћања ПДВ-а. За део средстава која су ослобођена плаћања ПДВ-а Наручилац ће доставити 

одговарајући доказ о ослобађању - образац ППО ПДВ оверен од стране пореске управе. 
Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану Наручиоца за 2020. 
годину (економска класификација:512).  

 
Члан 3. 

 
Испоручилац се обавезује да испоручи уговорено добро из члана 1. уговора у року до  
_____ дана од дана обостраног потписивања уговора. 
 
Датум пријема уговорених добара у просторијама Купца сматраће се роком (датумом) испоруке 
(датум на отпремници). Испоручилац је обавезан да писаним путем обавести Купца - крајњег 
корисника о тачном датуму и времену испоруке, најмање 3 (три) дана пре испоруке, водећи 
рачуна да исти не пада у нерадно време, време празника, суботу и недељу.  
Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара у предвиђене 
просторије на локацији употребе. 
 
Испоручилац се обавезује да ће монтажу, инсталацију, пуштање у рад, тестирање, доказивање 
свих тражених карактеристика уговорених добара - квалитативни пријем извршити у року до 
_____ дана од дана обостраног потписивања уговора. 
 
Да би Купац могао да изврши плаћање рачуна из тачке 2. овог уговора, Испоручилац је дужан да 
достави следећу оригиналну исплатну документацију: 
q Рачун (два примерка) 
q Отпремницу потписане од стране Купца (један примерак)  
q Записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара потписан од стране 
Испоручиоца и комисије Купца (један примерак).  
o Извештај о извршеној обуци крајњег корисника на лицу места при инсталацији (у два примерка: 
један оригинал и једна фотокопија). 
Обуке треба спровести у складу са важећим стандардима и квалитетом. 
Рок за плаћање: до 45 дана од дана пријема / регистрације у ЦРФ-у исправног рачуна. 
Вредност испорученог предмета јавне набавке исказује у складу са подацима исказаним 
у Обрасцу структуре цене (Образац број 6 конкурсне документације). 
 
Плаћање се врши уплатом на рачун  Продавца број __________________________ код  
Банке __________________________. 
 

Члан 4. 
 
Купац потврђује да га је Испоручилац упознао са техничким и осталим карактеристикама 
предмета јавне набавке.  
Испоручилац се обавезује да ће испоруку предметног добра извршити у складу са условима 
наведеним у понуди из става 2. члана 1. овог уговора, поштујући све важеће прописе и 
стандарде.  
Место испоруке је fco Градска управа града Лознице, Карађорђева број 2, 15300 Лозница. 
Испоручилац се обавезује да изврши обуку корисника, на локацији коју ће Понуђач накнадно 
одредити, у року за квалитативни пријем у трајању од _____ радних дана. 
Испоручилац се обавезује да уз уговорена добра из члана 1. овог уговора испоручи следећу 
документацију: 
 
Корисничко упутство (usermanual) за рад оператера на енглеском и српском језику у папирном 
облику по један примерак; 
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Члан 5. 

 
Испоручилац се обавезује да уговорена добра из члана 1. уговора буду одговарајуће упакована 
како би се заштитила од било каквих оштећења или губитка за време транспорта, утовара, 
претовара, истовара и ускладиштења до уградње.  
Под квантитативним пријемом подразумева се испорука уговорених добара у просторијама 
Купца. 
 
Под квалитативним пријемом подразумева се да Испоручилац изврши инсталацију, монтажу, 
пуштање у рад, тестирање и доказивање свих тражених карактеристика уговорених добара, као и 
обуку корисника и лица техничке струке, на лицу места. 
 
Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење уговореног 
добра, мањак у односу на фактуру и листу паковања, као и неслагање у односу на уговорене 
техничке карактеристике, констатоваће се комисијским записником Купца и Испоручиоца. 
 
Испоручилац се обавезује да отклони недостатке у испоруци, констатоване комисијским 
записником, како би се Купцу испоручила недостајућа добра, односно њени делови, заменила 
неисправна и неадекватна добра, бесплатно.  
Уколико се у току квалитативног пријема уговореног добра деси квар Испоручилац је дужан да га 
отклони о свом трошку. 
 

Члан 6. 
 
Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара у предвиђену 
просторију, на локацију инсталисања, као и да изведе све пратеће активности, уколико се јави 
потреба за тим. 
Монтажа уговорених добра садржана је у цени из члана 1. овог уговора и биће извршена од 
стране овлашћених стручњака Испоручиоца, односно произвођача на одредишту наручиоца. 
Испоручилац је у обавези да изврши монтажу, инсталацију и пуштање у рад уговорених добара и 
пратеће опреме уз обезбеђење свих потребних делова и материјала за повезивање са 
постојећом инсталацијом у предвиђеним просторијама.  
По завршетку монтаже приступиће се пуштању уговорених добара у рад и њиховом тестирању 
(провера техничких карактеристика и перформанси). 
Након извршеног тестирања и квалитативног пријема биће сачињен Записник о квалитативном 
пријему од чијег датума завођења почиње да тече гарантни период. 
 

Члан 7. 
 
Испоручилац гарантује да су испоручена добра нова, из текуће производње, квалитетно  
и функционално у складу са одредбама овог уговора. Испоручилац обезбеђује гаранцију за 
безгрешан рад уговорених добра. Добра ће у потпуности одговарати техничким захтевима и 
стандардима за ову врсту опреме и биће испитана пре испоруке од стране произвођачевих 
органа за контролу квалитета. 
 
Испоручилац даје гаранцију од _____ месеци за уговорено добро из члана 1. овог  
уговора. 
 
Испоручилац је у обавези да у гарантном року, о свом трошку спроводи све радње и активности 
превентивног одржавања и техничких прегледа, а у складу са сервисним упутством и по 
препоруци произвођача.  
Купац је у обавези да пошаље своју писану рекламацију Испоручиоцу у случају да у гарантном 
року на добрима која се испоручују по овом уговору, буде установљен било какав недостатак у 
конструкцији, изради, или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала, или уколико 
добра или њихови делови не функционишу правилно.  
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Испоручилац је обавезан да приступи решавању квара најкасније у року од 48 часoва од пријема 
писане рекламације. 
Рок за решавање рекламације, у гарантном року је највише 7 дана од дана пријема писане 
рекламације крајњег корисника. 
Уколико се у току гарантног рока догоди дужи застој, у укупном трајању од 15 (петнаест) дана, 
Испоручилац је дужан да продужи гарантни рок за дужину периода застоја – престанка рада 
уговореног добра.  
Под периодом престанка рада уговореног добра подразумева се период од пријема писане 
рекламације крајњег корисника до сачињавања записника потписаног од стране Испоручиоца и 
комисије крајњег корисника да је уговорено добро доведено у исправно стање. 
За сваки замењени или поправљени део примениће се нови гарантни рок – преносива гаранција 
произвођача (гаранција коју произвођач уговорених добара преноси на Испоручиоца), рачунајући 
од дана замене, инсталирања или поправке. 
 
Под скривеним манама подразумевају се неисправности које нису видљиве и нису могле бити 
откривене у току нормалног функционисања добра, као и оне неисправности које нису 
обухваћене сервисним упутством, а које продавац не може да отклони у року од 30 (тридесет) 
дана од дана пријема писане рекламације.  
У случају да Испоручилац не може да отклони неисправност добра у року од 30 дана, рачунајући 
од дана пријема писане рекламације, дужан је да испоручи, монтира и пусти у рад ново добро у 
року од два месеца од дана пријема писане рекламације Испоручилац се обавезује да ће 
обезбедити испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала у периоду од 7 година 
од момента квалитативног пријема. 
 
Испоручилац је у обавези да у току гарантног периода обезбеди бесплатно инсталирање  
и надоградњу софтверско – хардверских побољшања која произвођач спроведе на испорученој 
опреми. 
 

Члан 8. 
 
Уговорне стране сагласно констатују да ће Испоручилац у року од седам дана од дана закључења 
овог уговора, као средство финансијског обезбеђења предати Купцу:  
1. соло бланко меницу за добро извршење посла, регистровану у Регистру меница Народне 
банке Србије, менично овлашћење у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-а са роком 
важности 10 дана дуже од уговореног рока за испоруку добара и картон депонованих потписа, која 
ће се уновчити у случају да Продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на 
начин предвиђен уговором;  
2. соло бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року, регистровану у Регистру 
меница Народне банке Србије, менично овлашћење у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-а 
са роком важности 10 дана дуже од уговореног гарантног рока и картон депонованих потписа, која 
ће се уновчити у случају да не изврши обавезу отклањања грешака које би могле да умање 
могућност коришћења предмета уговора у уговором утврђеном гарантном року. 
 
 
 

Члан 9. 
 
Ако Испоручилац својом кривицом не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине уговор или 
закасни са испоруком и/или квалитативним пријемом добара преко рокова који су предвиђени горе 
наведеном уговорном казном, Купац без његове сагласности има право да депоновани инструмент 
обезбеђења извршења уговорних обавеза – меницу, поднесе на наплату Банци код које има 
отворен текући рачун на износ до 10% вредности уговора, без ПДВа.  
Купац има право да једнострано раскине уговор уколико Испоручилац својом кривицом не 
изврши уговорне обавезе или закасни са испоруком и/или квалитативним пријемом добара 
преко рокова који су предвиђени горе наведеном уговорном казном, а депоновани инструмент 
обезбеђења извршења уговорних обавеза – меницу поднесе на наплату Банци код које има 
отворен текући рачун на износ до 10% вредности уговора, без ПДВ-а. 
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Члан 10.  
Ако Испоручилац својом кривицом прекорачи рокове за испоруку и/или квалитативни пријем 
уговореног добра који су утврђени у члану 2. уговора, дужан је да плати уговорну казну у износу 
од 2%0 (промила) дневно. Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности уговора. 
 
Обрачун уговорне казне врши Купац, о чему сачињава књижно задужење које доставља 
Испоручиоцу ради уплате. 

 
Члан 11.  

Уговорне стране сагласно констатују да на предмету из члана 1. овог уговора право својине има 
Градска управа града Лознице. 

Члан 12. 
 
Све евентуалне спорове који настану из овог уговора, или поводом њега, уговорне стране ће 
покушати да реше мирним путем.  
У случају спора уговорне стране уговарају надлежност стварно и месно надлежног суда прему 
седишту Купца. 
 

Члан 13.  
Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 
104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се 
морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног 
значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности (''Сл. лист 
СРЈ'', бр. 54/94 и ''Сл. гласник РС'', бр. 88/09 и 111/09). 
 

Члан 14. 
 
Уговорне стране су сагласне, да се за све међусобне односе, који нису дефинисани овим 
уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 
 
 

Члан 15. 
 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања истог. 
  

Члан 16. 
 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) примерка задржава свака 
уговорна страна. 
 

 
ИСПОРУЧИЛАЦ 

 

 
КУПАЦ 

 
_______________ 

 
__________________
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Напомена:  
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. Понуђач, у знак прихватања модела Уговора, мора попунити сва празна 
места, потписати и оверити печатом сваку страну Уговора.  
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 референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке. 
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УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
Софтвера за фотограметријску обраду за Партију 2  

ЈН број __/2020 
  

Закључен између: 
1. Градска управа Града Лознице,  Лозница,  ул. Карађорђева број 2,  матични  

број:07169981,  текући  рачун број:  840-33640-88, ПИБ:101196408, телефон/факс: 
015/879-206,  коју заступа Начелник Градске управе Владимир Радојчић  (у даљем 
тексту: Наручилац)  
 и 

2. __________________________, __________, ул. ____________, матични број: 
______________, текући рачун број: ___________________, банка: ____________, ПИБ: 
________________, телефон: __________, факс: _______, кога заступа директор 
_________________ (у даљем тексту: Пружалац услуга). 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
                  (попунити уколико Понуђач наступа са подизвођачем или групом понуђача) 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 
- да је Наручилац, у складу са чланом 39. и 53. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), на основу Одлуке о покретању поступка број 
_________________ од _____________године  и Позива за достављање понуда, спровео 
поступак јавне набавке мале вредности број  ЈН МВ бр. 34/2020; 
- да је Понуђач ___________________, _________, ул. ________________, доставио 
Понуду број ____ од ___.2020. године, заведену под бројем: _________ од ____.2020. 
године, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора; 
- да Понуда  број ______ од _____.2020. године од понуђача, заведена под бројем 
_____________ у потпуности испуњава услове из позива за достављање понуда и 
конкурсне документације и налази се у прилогу; 
- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуком о додели уговора број: _______ од 
_______.2020. године, као најприхватљивију понуду изабрао понуду понуђача 
____________________________, _______, ул. ___________. 

  
Члан 1. 

 Предмет овог уговора је набавка услуга Софтвер за фотограметријску обраду  
према датим ценама у обрасцу понуде. У укупну уговорену вредност улазе и трошкови 
испоруке,допремања, истовара, монтаже, инсталације, доказивање техничких 
карактеристика и пуштање у рад апарата,као и обука стручног кадра Купца на локацији 
коју ће Понуђач накнадно одредити, те исти се не могу посебно обрачунавати купцу. 
 

Члан 2. 
 Укупна уговорена вредност услуга из члана 1. овог уговора износи 
_____________динара (словима_______________________________________ динара, 
без ПДВ-а, односно ____________________ динара са ПДВ-ом). (попуњава понуђач), 
 
Порез на додату вредност (ПДВ) биће обрачунат и исплаћиван у складу са пореским 
обавезама наручиоца. Наручилац је обезбедио део финансијских средстава кроз 
сарадњу са програмом ЕУ ПРО. Средства за реализацију ЕУ ПРО програма обезбеђује 
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Европска унија и биће ослобођена плаћања ПДВ-а. За део средстава која су ослобођена 
плаћања ПДВ-а Наручилац ће доставити одговарајући доказ о ослобађању - образац 
ППО ПДВ оверен од стране пореске управе. 
Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану Наручиоца за 2020. 
годину (економска класификација:512). 
 
Цена је фиксна и не може се мењати. 

	
Услови	и	начин	плаћања	

 
Наручилац се обавезује да ће добављачу исплатити уговорену цену из члана 3. Уговора 
на следећи начин: 
До 45 дана од дана пријема / регистрације у ЦРФ-у исправног рачуна. 
Наручилац се обавезује да исплaти уговорену цену на рачун продавца бр: 
____________________________________ 
 
������������������������������������

Члан 3. 
 Пружалац услуге  се обавезује да у року од седам дана од дана  потписивања 
овог уговора достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без 
жираната у корист Купца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% вредности 
уговора са урачунатим ПДВ-ом – са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име 
доброг извршења посла и вршење сервиса у гарантном року, са трајањем 10 (десет) 
дана дуже од  гарантног  рока за  испоручена добра, као и картон депонованих потписа.
  

Члан 4. 
   
 Пружалац услуга  се обавезује да услугу која је предмет овог уговора 
изврши у року од__________________дана од дана потписивања уговора.  
 
   
  

Члан 7. 
                 Гарантни рок за пружене услуге подразумева гаранцију за исправност и не 
може бити краћи од рока који даје  пружалац услуге, а тече од дана потписивања 
записника о извршеној имплементацији. 
 Пружалац услуга  се обавезује да врши консултације  у гарантном року и то  
телефонским путем , путем мејла, а у случају потребе и на адреси наручиоца. 

Члан 8. 
Добављач даје Наручиоцу гаранцију за квалитет извршених услуга __________, од дана 
извршене примопредаје. ( попуњава Понуђач ).  
Добављач гарантује да ће извршена услуга у потпуности одговарати техничкој 
спецификацији из конкурсне документације. Приликом извршења Наручилац је дужан 
да изврши квантитативан пријем услуга. Сви видљиви недостаци морају бити 
констатовани приликом извршења. Записником који ће потписати овлашћени присутни 
представници уговорних страна Наручилац је у обавези да по испоруци што пре 
изврши квантитативан преглед услуге и да о свакој несаобразности и евентуалној 
рекламацији обавести Даваоца услуга најкасније у року од 3 дана од дана извршења. 
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За случај да извршена услуга није саобразна понуди Добављача, Наручилац има право 
да по свом избору, захтева од Добављача отклањање недостатака или повраћај цене са 
припадајућом законском каматом од момента извршене уплате. Квалитет услуга која су 
предмет овог уговора мора у потпуности да одговара важећим домаћим или 
међународним стандардима за ту врсту услуга. 
 Уговорне стране су сагласне да уколико једна од уговорних страна не 
изврши обавезе и ако их не изврши на уговорени начин и у уговореним роковима, 
друга уговорна страна има право да једнострано раскине уговор због неиспуњења. 
 
     Члан  9.  
Добављач се обавезује да у року од седам дана од дана потписивања уговора, на име 
средства финансијског обезбеђења уговора за добро извршењe посла, достави уредно 
потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, 
са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ 
- а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и 
картон депонованих потписа. Меница 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 уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу– писму. Меница за добро извршење посла мора да важи 30 
(тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених 
обавеза. Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно 
Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр . 3/2002 и 5/2003 и „Службени 
гласник РС“, бр . 43/2004 и 62/2006, 111/2009. др. закон и 31/2011). Добављач се 
обавезује да приликом примопредаје услуге, на име средства финансијског обезбеђења 
за отклањање недостатака у гарантном року достави уредно потписану и регистровану 
сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем 
за попуну у висини од 5% од уговорене вредности, без ПДВ - а, са клаузулом „без 
протеста“ и „по виђењу“ , као и картон депонованих потписа. Меница 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 5% од укупне вредности уговора без ПДВ - а. Уз меницу мора 
бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница за отклањање 
недостатака у гарантном року мора да важи 30 ( тридесет ) дана дужим од уговореног 
гарантног рока.Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено , 
сагласно Закону о платном промету („ Службени лист СРЈ “, бр . 3/2002 и 5/2003 и „ 
Службени гласник РС“, бр . 43/2004 и 62/2006, 111/2009- др . закон и 31/2011) 
 

Члан 10. 
 За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју. 
 

Члан 11. 
                   За евентуалне спорове по овом уговору, уговорне стране уговарају 
надлежност Привредног суда у Ваљеву. 
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Члан 12. 
                  Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, а важи 
до реализације, односно испоруке (рачунајући и гарантни рок). 
 

 
Члан 13. 

                  Овај уговор закључен је у 4 (четири)  истоветна примерка, од којих свака 
страна задржава по 2 (два) примерка. 

 

             КУПАЦ                                                                                   ПРОДАВАЦ 
    ГРАДСКА УПРАВА                                                                    
Начелник Градске управе                                                                

 
_____________________                                                       _________________________ 

Владимир Радојчић                                                                     
 
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен 
са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, 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. 
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VIII 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 ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 
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  у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Градска управа града Лознице, Карађорђева број 2, 15300 
Лозница, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку (добра) – беспилотне летелице са пратећом 
опремом - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до 29.05.2020. (НОВ РОК) године до 12,00 часова.  
Отварање понуда ће бити обављено 29.05.2020. (НОВИ РОК) године са почетком у 12,30 
часова. 
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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  
 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - 

чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5); 
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 

- чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 
 Модел уговора; 
 Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 

   
 
3. ПАРТИЈЕ 
Предмет набавке је 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 Градска управа града Лознице, 
Карађорђева број 2, 15300 Лозница,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку (добра,) –  беспилотне летелице са пратећом опремом 
ЈН 34/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку (добра,) –    јавне набавке беспилотне летелице са 
пратећом опремом ЈН 34/2020 - НЕ ОТВАРАТИ ” или 
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„Опозив понуде за јавну набавку (добра) –   беспилотне летелице са пратећом опремом 
ЈН 34/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра,) –  беспилотне летелице са пратећом 
опремом ЈН 34/2020 - 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. 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 (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), 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 (Образац 1. у 
поглављу VI ове конкурсне документације) 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 IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације). 
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) ЗЈН и то податке о:  

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

 опису 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 IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације). 
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 ЗЈНом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

Наручилац захтева од понуђача да: 
- изврши допремање уговорених добара на локацији наручиоца најкасније у року од 45 дана 
од дана закључења уговора,након чега ће бити створени услови за квантитативни 
пријем,односно сачињавање и потписивање записника о квантитативном пријему уговорених 
добара од стране испоручиоца и комисије Наручиоца;  
- након монтаже и пуштања у рад уређаја организује и изврши обуку потребног броја 
запослених за правилан и безбедан рад и руковање истим на лицу места,до потпуног 
овладавања техником рада,уз коришћење сервисних упутстава најкасније у року од 60 дана 
од дана закључења уговора,након чега ће бити створени услови за квалитативни 
пријем,односно сачињавање записника о квалитативном пријему уговорених добара од 
стране испоручиоца и комисије Наручиоца,од чијег датума завођења почиње да тече 
гарантни рок; -испоручилац је у обавези да писаним путем обавести Наручиоца о тачном 
датуму и времену испоруке,најмање 3 (три) дана пре испоруке,водећи рачуна да исти не 
пада у нерадно време,време празника,суботу и недељу; - да достави упутство за употребу и 
основно одржавање на српском језику.  
Испорука предметног добра (квантитативни пријем) се врши у року од 45 календарских дана 
од дана обостраног потписивања уговора. 
Захтеви у погледу места испоруке предмета јавне набавке  
Место испоруке предмета јавне набавке је fco Градска управа града Лознице, Карађорђева 
број 2, 15300 Лозница. 
Захтеви у погледу начина, рок и услова плаћања  

Плаћање за испоручена добра и обуку корисника:  
Да би Купац могао да изврши плаћање рачуна, Испоручилац је дужан да достави 

следећу оригиналну исплатну документацију: 
r Рачун (два примерка) 
r Отпремницу потписане од стране Купца (један примерак)  
r Записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара потписан од 
стране Испоручиоца и комисије Купца (један примерак).  
o Извештај о извршеној обуци крајњег корисника на лицу места при инсталацији (у два 
примерка: један оригинал и једна фотокопија). 
Рок плаћања: у року до 45 дана од дана пријема / регистрације у ЦРФ-у исправног рачуна. 
 
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 је урачуната цена предмета јавне набавке, друге дажбине и трошкови испоруке у 
седиште наручиоца. 
Цена је фиксна и не може се мењати до краја уговорног периода.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. ЗЈН. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

Уз понуду, понуђач доставља: 
 

1.Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 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 менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. 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 30 дана од дана отварања понуда.  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за 
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор 
благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе 
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средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне 
документације. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
Изабрани понуђач ће у року од седам дана од дана закључења уговора, предати 
наручиоцу: 
1. соло бланко меницу за добро извршење посла, регистровану у Регистру меница Народне 
банке Србије, менично овлашћење у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-а са роком 
важности 10 дана дуже од уговореног рока за испоруку добара и картон депонованих потписа, 
која ће се уновчити у случају да Продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором;  
2. соло бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року, регистровану у Регистру 
меница Народне банке Србије, менично овлашћење у висини од 10% од уговорене цене без 
ПДВ-а са роком важности 10 дана дуже од уговореног гарантног рока и картон депонованих 
потписа, која ће се уновчити у случају да не изврши обавезу отклањања грешака које би могле 
да умање могућност коришћења предмета уговора у уговором утврђеном гарантном року. 
 
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. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО 
ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 
 
Ова набавка не садржи посебну техничку документацију и планове. 
 
 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца Градска 
управа града Лознице, Карађорђева број 2, 15300 Лозница, електронске поште на e-mail 
ddejanovic@loznica.rs 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 број 34/2020”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока 
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и 
то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге 
стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то 
и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
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15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
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. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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. 
 
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
 
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 ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: 
ddejanovic@loznica.rs  или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца 
Градска управа града Лознице, Карађорђева број 2, 15300 Лозница. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење 
о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у 
року од два дана од дана пријема захтева.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН 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 из претходног става, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне 
набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 
пре истека рока за подношење 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.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
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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 ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у 
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

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

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, 
као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући 
извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за 
трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; Градска управа града Лознице, Карађорђева број 2, 15300 Лозница; 

јавна набавка ЈН број 34/2020;.  
(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, или  
 
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, или  

 
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), или 

 
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 ЗЈН и другим 
прописом. 

 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
 
Напомена: 
Употреба печата није обавезна. 
 

Комисија за ЈН 34/2020 


