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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 

ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА  

 
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА –  Набавка софтвера и лиценци за потребе ГИС 

апликације 
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ЈН МВ бр. 41/2020 
 

Конкурсна документација има 29. страна  
 

Контакт особе по овом  позиву су: 
Дејан Дејановић, Александар Глишић, Борис 
Катић 

Понуде морају бити примљене од стране 
наручиоца дo  31.08.2020. године до 12:00 
часова, на адреси: 

Град Лозница – Градска управа , ул. Карађорђева  
број 2, 15300 Лозница 

Јавно отварање понуда  обавиће се 
31.08.2020. год. у 12:30 часова на адреси:  

Град Лозница – Градска управа , ул. Карађорђева  
број 2, 15300 Лозница 

Телефон:  015/879-267 

Факс:  015/879-206 
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E-mail:  

ddejanovic@loznica.rs 

aglisic@loznica.rs 

 

 
јун 2020.године 

 
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012,68/2015 у даљем тексту: Закон), Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка 
јавне набавке ЈН МВ број 41/2020, деловодни број Одлуке: 404-41-706/2020-IIIı-1 од 
29.06.2020. године и Решења о именовању комисије, деловодни број Решења:  
404-40-706/2020-IIIı-2, припремљена је: 
 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности добара– Набавка софтвера и лиценци за потребе 

ГИС апликације 
ЈН МВ бр. 41/2020 

 
 
 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
Поглавље Назив поглавља Страна

I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 4 
III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 

опис добара, рок и место испоруке добара 
4 
 

 
IV 

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

6 
 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 12 
VI Образац понуде 19 
VIa Образац структуре цене 22 
VII Модел уговора 25 
VIII Образац трошкова припреме понуде 28 
IX Образац изјаве о независној понуди 29 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Град Лозница  - Градска управа 
Адреса: Карађорђева број 2 
Интернет страница: www.loznica.rs  
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. 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке ЈН МВ бр. 41/2020 су добра – Набавка софтвера и лиценци за 
потребе ГИС апликације 
4. Контакт  
Лице за контакт:  
Дејан Дејановић, Александар Глишић, Борис Катић 

Е - mail адреса: ddejanovic@loznica.rs 
aglisic@loznica.rs 

 

НАПОМЕНА: 

Сва питања у вези предметне јавне набавке обавезно слати на обе наведене e-mail 
адресе. 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке ЈН МВ бр. 41/2020 су добра –– Набавка софтвера и лиценци за 
потребе ГИС апликације 
 
 Ознака из општег речника набавке:  
 72212000 – Услуге програмирања апликацијског софтвера 
 
 

 
III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 
 
 

Спецификација тражене опреме за набавку 

ИЗРАДА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА OPEN SOURCE WEB ГИС РЕШЕЊА  
 
1. ЦИЉ И ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 
Циљ су израда и имплементација Open Source Web-ГИС софтвера и Open-Source 
Интранет и интернет ГИС софтвера за имовину за општине Лозница, Крупањ, 
Љубовија и Мали Зворник. 
 
Израду ГИС решења треба спровести у четири међусобно условљене фазе: 

1. Прикупљање података. 
2. Израду Web-ГИС апликације (Web ГИС сервер) са инсталацијом и постављањем 

на Интернет засновану на Open Source технологији. 
3. Имплементацију Интранет ГИС софтвера. 
4. Обука корисника. 

 
2. ОПИС ЗАДАТКА 
 
Прва фаза израде ГИС-а подразумева активности на анализи постојећих просторних 
података, структурирању података који ће се уносити у ГИС и њихову конверзију у 
одговарајући ГИС формат као и креирање атрибутних табела за све типове података 
који се уносе у ГИС (тачака, линија и полигона). 
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На основу расположивих података потребно је израдити Web-ГИС апликацију (Web 
ГИС сервер) са инсталацијом и постављањем на Интернет, засновану на Open Source 
технологији. Активности које је потребно реализовати у оквиру ове фазе укључују: 
имплементацију прикупљених просторних података (геореференцирање, постављање 
по слојевима, повезивање са алфанумеричким подацима) у ГИС, развој и тестирае 
нових слојева у ГИС-у, креирање модула за управљање корисницима и модула за 
динамичко дефинисање хијерархије слојева у ГИС-у и развој нових алата и 
функционалности ГИС-а. 
 
 
 
Активности на развоју нових алата и функционалности ГИС-а и укључује следеће под-
активности: 

1. Развој подршке за он-лине позадинске слојеве чиме ће бити омогућено 
коришћење он-лине позадинских слојева у ГИС решењу (као што су Google 
Maps, OpenStreet Maps, РГЗ сервиси за које град Лозница обезбеђује приступ, 
итд.) 

2. Имплементација ГИС софтвера отвореног кода за геореференцирање растерских 
података.  

3. Конфигурабилно повезивање са спољним изворима просторних и непросторних 
података - интеграција спољних извора. 

4. Интерактивна карта са могућношћу истовременог комбинованог приказа више 
слојева са векторским и растерским типовима просторних података. 

5. Динамичка транспарентност лејера као и њихово укључивање/искључивање. 
6. Приказ резултата просторних и непросторних упита. 
7. Селекција података избором на карти и приказ атрибута за селектовани објекат 

уз могуће комбиновање са атрибутима који имају извор у другој бази података 
или информационом систему. 

8. Клијент-сервер комуникација заснована на Web ГИС сервисима (WMS и WFS 
стандардне спецификације). 

9. Компатибилност са стандардним Web претраживачима последње генерације 
(Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera). 

10. Повезивање докумената у PDF, DOC и другим форматима са просторним 
објектима приказаним на карти. 

 
На основу улазних информација које ће доставити радна група, у координацији са 
спољним консултантом, треба да буду креирани нови ГИС слојеви, а не мање од три 
приоритетна слоја. Основни слојеви ће бити сателитски снимци и OSM (Open Street 
Map). Преко тих слојева ће бити постављени нови ГИС слојеви. Очекивано је да  нови 
ГИС слојеви буду из следећих приоритетних области: локални економски развој, 
подстицање инвестиција и промоција улагања, просторно и урбанистичко планирање, 
унапређење јавне инфраструктуре, туризам, културно-историјска баштина (очување и 
валоризација природне, културне, архитектонске и урбане баштине), ванредне 
ситуације, заштита животне средине, пољопривреда и рурални развој. 
 
Имплементација Инвестмент слоја - базе података са објектима, greenfield и brownfield 
зонама које су на располагању за инвеститоре.  
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Имплементација софтвера отвореног кода за унапређење функционалности ГИС 
решења треба да омогући напредним корисницима да надограде ГИС функционални 
пакет без интервенције провајдера решења. 
 
Трећа фаза израде ГИС-а подразумева имплементацију Интранет ГИС софтвера са 
следећим функционалностима: 

 Open Source ГИС апликација која је предвиђена да ради у локалној мрежи 
(LAN). 

 Имплементација базе парцела (податак који је доступан у РГЗ) 
 Имплементација адресног регистра (податак који је доступан у РГЗ) 
 Имплементација базе општинске имовине (податак који је доступан у РГЗ) 
 Могућност постављања у ГИС апликацију, по слојевима, сателитског снимка, 

OSM карте, простоних планова, планова детаљне регулације, урбанистичких 
пројеката итд. 

 Могућност динамичке транспарентности и укључивање/искључивање слојева. 
 Могућност претраге по броју парцеле и адреси. 
 Могућност зумирања парцеле након чега је могуће видети све детаље на 

сателитском снимку, а активирањем слојева са плановима могуће је проверити 
намену земљишта.  

 
Неопходно је обезбедити одржавање апликације, исправљање откривених недостатака 
и грешака у трајању од 12 месеци по завршетку имплементације као и обуку за 
двадесет корисника. 

 

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

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

 
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да нама забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 
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3. 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  
 Да није био у блокади у последњих 6 

месеци, које претходе месецу у коме је 
објављен позив за подношење понуда. 

А) Потврда о броју дана неликвидности 
коју издаје Народна банка Србије, 
Принудна наплата, Одељење за пријем, 
контролу и унос основа и налога, а која 
ће обухватити захтевани период;  

2.  ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  
 Понуђач мора да располаже следећим 

пословним капацитетом: 
- Да је реализовао минимум два 

ГИС пројекта у последњих пет 
година 

- Да је у последњих пет година 
израдио најмање 5 пројеката где је 
предмет уговора била 
израда/испорука софтвера 

А) фотокопије уговора о реализацији 
ГИС пројеката; 
Б) фотокопије уговора о 
изради/испоруци софтвера. 
 

 КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  
 
 
 

Понуђач мора да располаже потребним 
бројем квалификованих извршилаца 
(запослених на одређено или неодређено 
време или ангажоване на основу уговора 
ван радног односа) за све време 
извршења услуга из уговора о јавној 
набавци  од којих:  

- 1 извршилац - лице са стеченим 
високим образовањем из области 
географских информационих 
система.  

- 1 извршилац - лице са искуством 
у изради B ГИС пројекта. 

- 1 извршилац - дипл. инг 
електротехнике, дипл. инг. 
машинства или високо образовање 
у области ИТ  са радним 
искуством у изради минимум два 
ГИС пројекта и лиценцом за рад 
са просторним базама података. 

- 1 извршилац - лице са стеченим 
високим образовањем са 

А) Докази о радном статусу:  
- за запослене на неодређено или 

одређено време (фотокопије 
уговора о раду); 

- за радно ангажована лица 
(фотокопије уговора ван радног 
односа). 

Б) Докази о стручној спреми - 
фотокопија дипломе факултета; 
В) Потврде наручиоца о реализованим 
пословима (на меморандуму наручиоца) 
Г) Потврде о радном искуству (на 
меморандуму наручиоца) 
Д) фотокопије ГИС сертификата 
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искуством у изради минимум две 
ГИС базе података за потребе 
пројеката из домена ванредних 
ситуација. 

- 1 извршилац - лице са стеченим 
образовањем са искуством у 
изради минимум једне ГИС 
студије за потребе локалне 
самоуправе. 

- 1 извршилац - лице са стеченим 
високим образовањем и са 
искуством у успостављању ГИС 
система у планирању. 

 
НАПОМЕНА: Сви извршиоци морају 
бити сертифковани корисници ГИС 
софтвера 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  
 Понуђач мора да располаже потребним 

техничким капацитетом и да располаже 
са: 
 

1. ГИС софтвером  
 

А) Понуђач доказује достављањем  
рачуна – отпремница или аналитичке 
картице основних средстава.  
 

 
 

1.2. 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. 

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 
изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), 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 изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV 
одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 
печатом.  
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, 
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА 
  

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке  – Набавка софтвера и лиценци за потребе ГИС-а, 
ЈН МВ бр. 41/2020, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 

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

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

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

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

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

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке, Набавка софтвера и лиценци за потребе ГИС-а, 
ЈН МВ бр. 41/2020, 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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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Град Лозница – Градска управа ул. Карађорђева број 2 
15300 Лозница, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – Набавка софтвера и лиценци 
за потребе ГИС-а, ЈН МВ бр. 41/2020- НЕ ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
31.08.2020. године до 12,00 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.   
Понуда мора да садржи: 

- Образац понуде – попуњен,потписан и печатом оверен; 
- Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона за понуђача - попуњен, 
потписан и печатом оверен; 
- Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона за сваког члана 
заједничке понуде – попуњен, потписа и печатом оверен, уколико понуду подноси 
група грађана; 
- Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона за подизвођача-  
попуњен, потписа и печатом оверен, уколико понуђач делимично извршење набавке 
поверава подизвођачу; 

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, потписан и оверен од стране свих учесника у заједничкој 
понуди, уколико понуду подноси група понуђача; 

- Образац изјаве о независној понуди – попуњен, потписан и печатом оверен; 
- Модел уговора – попуњен, потписан и печатом оверен. 
- Доказе за испуњеност додатних услова. 

Отварање понуда обавиће се у просторијама Градске управе са почетком у 12:30 часова. 
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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4. 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: Град лозница Градска 
управа ул. Карађорђева број 2 15300 Лозница,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку– Набавка софтвера и лиценци за потребе ГИС-а, ЈН 
МВ бр. 41/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку – Набавка софтвера и лиценци за потребе ГИС-а, ЈН 
МВ бр. 41/2020- НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Опозив понуде за јавну набавку– Набавка софтвера и лиценци за потребе ГИС-а, ЈН 
МВ бр. 41/2020  - НЕ ОТВАРАТИ” - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку– Набавка софтвера и лиценци за потребе 
ГИС-а, ЈН МВ бр. 41/2020- НЕ ОТВАРАТИ” - 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. 
Комуникација се одвија писаним путем преко писарнице наручиоца. 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем. 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VI) 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 изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 
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7. 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) до 6) 
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,  

 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,  
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 
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. 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.  
У складу са чл. 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Сл. Гласник РС“ бр.119/2012),  
Услове плаћања навести у понуди.  
Средство финансијског обезбеђења 
Понуђач коме буде додељен уговор о предметној јавној набавци, обавезан је да на дан 
потписивања уговора, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 
и извршење услуга у гарантном року  преда наручиоцу: 

 
1. Бланко соло меницу  чији  број наведен  у меничном овлашћењу, потписану од 

стране овлашћеног  лица понуђача у складу са картоном депонованих  потписа  
и оверену печатом, 

2. Ново менично овлашћење  
3. Доказ о регистрацији  менице 
4. Копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером  од стране 

пословне банке.   
8.2. Захтев у погледу рока испоруке добара: 
Рок и место испоруке 
Рок испоруке добара -  не дужи од 10 дана од дана потписивања уговора,  на адресу 
Наручиоца. 
Место испоруке – Градска управа, Карађорђева број. 2  
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
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У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
 
9. 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 урачунато: цена предмета јавне набавке и испорука на адресу наручиоца. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима.  
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 

 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца,  
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, најкасније 5 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. 41/2020”. 
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. Закона. 
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. 
16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из 
поглавља IV одељак 3.). 
 17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права  
 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано 
лице. који има интерес за доделу уговора у предметном поступку јавне набавке и који 
је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама овог закона. 
  Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца.  
 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина 
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позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 
ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 
складу са чланом 63. став 2.  Закона 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 става три ове 
тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 
подношење понуда.  
 После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави 
поступка рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од  дана објављивања 
одлуке на Порталу јавних набавки. 
  Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета 
Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156.ЗЈН.  

 Као доказ о уплати таксе  у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН 
прихватиће се: 

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

 
„ Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета РС 
уплати таксу у износу од 60.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након 
отварања понуда. 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 1. 
Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: (1) 
да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; (2) да представља доказ о 
извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за 
уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења 
налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод 
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за 
трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; (4) број рачуна: 840-30678845-
06; (5) шифру плаћања: 153 или 253; (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, оверан потписом овлашћеног лица 

или печатом банке или поште, који садржи све друге елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе наведене под тачком 1. 
 Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или путем 
поште, а копија истовремено доставља Републичкој комисији. 
 
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона.  
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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.  
19. Напомена употреба печата није обавезна. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку – Набавка 
софтвера и лиценци за потребе ГИС-а, ЈН МВ бр. 41/2020 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Конкурсна документација за ЈН МВ бр. 41/2020- Набавка софтвера и 
лиценци за потребе ГИС-а 

 22/ 29 

  
 

VI-a ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 
Пуно име ( назив ) понуђача  

Одговорно лице  

Адреса понуђача  

Телефон/факс  

Текући рачун  

Порески идентификациони број  

Матични број  

Шифра делатности  
    

 
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ  

 
ИЗРАДА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА OPEN SOURCE WEB ГИС РЕШЕЊА  
 
4. ЦИЉ И ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 
Циљ су израда и имплементација Open Source Web-ГИС софтвера и Open-Source 
Интранет и интернет ГИС софтвера за имовину за општине Лозница, Крупањ, 
Љубовија и Мали Зворник. 
 
Израду ГИС решења треба спровести у четири међусобно условљене фазе: 
1.Прикупљање података. 
2.Израду Web-ГИС апликације (Web ГИС сервер) са инсталацијом и постављањем на 
Интернет засновану на Open Source технологији. 
3.Имплементацију Интранет ГИС софтвера. 
4.Обука корисника. 
 
5. ОПИС ЗАДАТКА 
 
Прва фаза израде ГИС-а подразумева активности на анализи постојећих просторних 
података, структурирању података који ће се уносити у ГИС и њихову конверзију у 
одговарајући ГИС формат као и креирање атрибутних табела за све типове података 
који се уносе у ГИС (тачака, линија и полигона). 
 
На основу расположивих података потребно је израдити Web-ГИС апликацију (Web 
ГИС сервер) са инсталацијом и постављањем на Интернет, засновану на Open Source 
технологији. Активности које је потребно реализовати у оквиру ове фазе укључују: 
имплементацију прикупљених просторних података (геореференцирање, постављање 
по слојевима, повезивање са алфанумеричким подацима) у ГИС, развој и тестирае 
нових слојева у ГИС-у, креирање модула за управљање корисницима и модула за 
динамичко дефинисање хијерархије слојева у ГИС-у и развој нових алата и 
функционалности ГИС-а. 
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Активности на развоју нових алата и функционалности ГИС-а и укључује следеће под-
активности: 

1.Развој подршке за он-лине позадинске слојеве чиме ће бити омогућено коришћење 
он-лине позадинских слојева у ГИС решењу (као што су Google Maps, OpenStreet 
Maps, РГЗ сервиси за које град Лозница обезбеђује приступ, итд.) 
2.Имплементација ГИС софтвера отвореног кода за геореференцирање растерских 
података.  
3.Конфигурабилно повезивање са спољним изворима просторних и непросторних 
података - интеграција спољних извора. 
4.Интерактивна карта са могућношћу истовременог комбинованог приказа више 
слојева са векторским и растерским типовима просторних података. 
5.Динамичка транспарентност лејера као и њихово укључивање/искључивање. 
6.Приказ резултата просторних и непросторних упита. 
7.Селекција података избором на карти и приказ атрибута за селектовани објекат уз 
могуће комбиновање са атрибутима који имају извор у другој бази података или 
информационом систему. 
8.Клијент-сервер комуникација заснована на Web ГИС сервисима (WMS и WFS 
стандардне спецификације). 
9.Компатибилност са стандардним Web претраживачима последње генерације 
(Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera). 
10.Повезивање докумената у PDF, DOC и другим форматима са просторним 
објектима приказаним на карти. 

 
На основу улазних информација које ће доставити радна група, у координацији са 
спољним консултантом, треба да буду креирани нови ГИС слојеви, а не мање од три 
приоритетна слоја. Основни слојеви ће бити сателитски снимци и OSM (Open Street 
Map). Преко тих слојева ће бити постављени нови ГИС слојеви. Очекивано је да  нови 
ГИС слојеви буду из следећих приоритетних области: локални економски развој, 
подстицање инвестиција и промоција улагања, просторно и урбанистичко планирање, 
унапређење јавне инфраструктуре, туризам, културно-историјска баштина (очување и 
валоризација природне, културне, архитектонске и урбане баштине), ванредне 
ситуације, заштита животне средине, пољопривреда и рурални развој. 
 
Имплементација Инвестмент слоја - базе података са објектима, greenfield и brownfield 
зонама које су на располагању за инвеститоре.  
 
Имплементација софтвера отвореног кода за унапређење функционалности ГИС 
решења треба да омогући напредним корисницима да надограде ГИС функционални 
пакет без интервенције провајдера решења. 
 
Трећа фаза израде ГИС-а подразумева имплементацију Интранет ГИС софтвера са 
следећим функционалностима: 

 Open Source ГИС апликација која је предвиђена да ради у локалној мрежи 
(LAN). 

 Имплементација базе парцела (податак који је доступан у РГЗ) 
 Имплементација адресног регистра (податак који је доступан у РГЗ) 
 Имплементација базе општинске имовине (податак који је доступан у РГЗ) 
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 Могућност постављања у ГИС апликацију, по слојевима, сателитског снимка, 
OSM карте, простоних планова, планова детаљне регулације, урбанистичких 
пројеката итд. 

 Могућност динамичке транспарентности и укључивање/искључивање слојева. 
 Могућност претраге по броју парцеле и адреси. 
 Могућност зумирања парцеле након чега је могуће видети све детаље на 

сателитском снимку, а активирањем слојева са плановима могуће је проверити 
намену земљишта.  

 
Неопходно је обезбедити одржавање апликације, исправљање откривених недостатака 
и грешака у трајању од 12 месеци по завршетку имплементације као и обуку за 
двадесет корисника. 
 
 
Укупно без ПДВ-а:__________________________ 
ПДВ:______________________________________ 
Укупно са ПДВ-ом___________________________                                                                         
Начин и рок плаћања____________________________________________________ 
Гарантни рок ___________________( минимум две године) 
Сервисирање_____________________ ( у ком року се врши сервисирање)  
Рок испоруке_______________ (max 45 дана од дана потписивања уговора) 
Рок важења понуде ________________  (минимално 30 дана од дана отварања понуде) 
Број понуде: ___________ 
Датум: ______________. 
 
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 
 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________   _____________________________ 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 
Уговор о набавци - Набавка софтвера и лиценци за потребе ГИС-а 

  
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: Купац)  
 и 

2. __________________________, __________, ул. ____________, матични број: 
______________, текући рачун број: ___________________, банка: ____________, ПИБ: 
________________, телефон: __________, факс: _______, кога заступа директор 
_________________ (у даљем тексту: Продавац). 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
                  (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. __/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. ___________. 
(наведене констатације попуњава Наручилац) 

  
Члан 1. 

 Предмет овог уговора је набавка добара – Набавка софтвера и лиценци за 
потребе ГИС-а, (у даљем тексту: добра) према датим ценама и количинама:  

*(биће преузето из обрасца понуде) 
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Члан 2. 
 Укупна уговорена вредност добара 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 
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. 
 Цена је дата на паритету франко седиште наручиоца. 
 

Члан 3. 
 Продавац се обавезује да у моменту 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. 
 Продавац се обавезује да за рачун Купца испоручи добра из члана 1. овог 
уговора, као и да обезбеди истовар у просторије Градске управе у свему и под 
условима из конкурсне документације и прихваћене понуде. 
 Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручи Купцу у 
оригиналном паковању са приложеном оригиналном произвођачком декларацијом уз 
свако паковање.  
 Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручи у року од 
________ дана (попуњава понуђач), рачунајући од дана обострано потписаног уговора 
на локацији Купца. 

Члан 5. 
 Продавац се обавезује да испоручи добра одговарајућег квалитета. 
 Квалитативну и квантитативну примопредају добара из члана 1. овог 
уговора врше представници уговорних страна, који записнички констатују испоруку 
добара.  
 Уколико представник Купца приликом примопредаје добара констатује да 
испорука неког добра не одговара уговореном добру, односно у случају утврђених 
недостатака у квалитету и обиму добара, дужан је да одбије потписивање записника, а 
о констатованом стању сачињава Записник о рекламацији који потписују овлашћено 
лице Продавца и представник Купца  
 У случају рекламације, Продавац је дужан да у року од 3 (три) дана, од дана 
сачињавања Записника о рекламацији испоручи нова добра одговарајућег квалитета 
или замени добро на коме је утврђен недостатак новим, а уколико то не учини Купац 
има право на једнострани раскид уговора и накнаду штете.  
 Сматраће се да је Продавац предао уговорена добра, односно извршио 
испоруку добара даном потписивања Записника о примопредаји добара и отпремнице 
од стране овлашћених представника уговорних страна.  
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Члан 6. 
 Купац се обавезује да плати испоручена добра Продавцу у року од 
_________ дана (попуњава понуђач) од дана пријема исправног рачуна Продавца, уз 
коју ће бити приложене оверене отпремнице о количини и врсти испоручених добара и 
записник којим се верификује квантитет и квалитет испоручених добара.    
  Обавеза је Продавца да рачун достави на адреси на којој је извршио 
испоруку предметних добара. 
 

Члан 7. 
                  Гарантни рок за понуђено добро подразумева гаранцију за исправност и не 
може бити краћи од рока који даје произвођач у декларацији, а тече од дана 
потписивања записника о извршеној испоруци. 
 Продавац се обавезује да врши сервис у гарантном року и то на адреси Купца 
 

Члан 8. 
 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. 

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

 
Члан 10. 

                   За евентуалне спорове по овом уговору, уговорне стране уговарају 
надлежност Привредног суда у Ваљеву. 

 
Члан 11. 

                  Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, а важи 
до реализације, односно испоруке (рачунајући и гарантни рок). 

 
Члан 12. 

                  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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VII 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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X  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: Набавка софтвера и лиценци за потребе ГИС-а, ЈН МВ бр. 
41/2020, 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 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. 


