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 Особе за контакт: Дејан Дејановић, Александар Глишић 
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. 
 
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. 

 
 

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
____________________________________________________________________ 
У складу са чланом 61.став 4. и 12. Закона о јавним набавкама (''Сл.Гласник РС бр. 
124/2012, 14/15 и 68/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(''Сл.Гласник РС бр. 29/2013), конкурсна документација садржи: 
 
1.Општи подаци о набавци:    

(1) назив, адреса и интернет страница наручиоца, 

(2) напомена да се спроводи јавна набавка мале вредности, 

 (3) предмет јавне набавке (добра, услуге или радови), 

 (4) напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка, 

 (5) контакт (лице или служба); 

2. Подаци о предмету јавне набавке:  

(1) опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке; 

(2) опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и ознака 
из општег речника набавке; 

3.  Упутство понуђачима како да сачине понуду  

4. Навођење врста финансијских обезбеђења којима понуђачи обезбеђују испуњење 
својих обавеза у поступку јавне набавке,као и испуњење својих уговорних обавеза( 
меница,банкарске гаранције итд.),  модел меничног  овлашћења и текста банкарске  
гаранције. 

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

6.Образаци 

7.Образац понуде; 
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8.Врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количину и опис 
добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне 
услуге и сл. (осим у случају набавке кредита као финансијске услуге када се 
сачињава кредитни захтев); 

9. Модел уговора 

10. Образац трошкова припреме понуде; 

11. Текст изјаве о независној понуди. 

Коришћење печата није обавезно. 

 

Број страна Конкурсне документације: 44. 
1. Општи подаци о набавци 

 
Наручилац: 

Град Лозница, Градска управа 
 

 
Адреса: 

 
Карађорђева број 2 

 
Интернет страница/маил: 

 
www.loznica.rs 

 
 

ПИБ наручиоца 
 

101196408 
 

Матични број наручиоца: 
 

07169981 
 

Особа за контакт: 
Дејан Дејановић 

ddejanovic@loznica.rs 
Александар Глишић 

aglisic@loznica.rs 
 

Телефон: 
 

015/897-267 
 

Врста поступка: 
 

Поступак јавне набавке мале вредности 
 

Предмет јавне набавке 
 

Услуге 
 

Назив јавне набавке 
Услуге израде андроид апликације за 

потребе ГИС-а 
 

Редни број јавне набавке 
 

42/2020 
 

Опис ЈН 
Услуге израде андроид апликације за 

потребе ГИС-а 

Ознака из Општег речника набавки 

ОРН 72000000 – Услуге информационе 
технологије, саветодавне услуге, израда 
апликација, интернет и подршка 
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2. Подаци о предмету јавне набавке 
(1) опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Услуге израде андроид апликације за потребе ГИС-а 
Назив и ознака из општег речника набавке:  
ОРН ОРН 72000000 – Услуге информационе технологије, саветодавне услуге, 
израда апликација, интернет и подршка 
72421000 – Услуге развоја корисничких апликација за интернет или интранет 
 

 
3.Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 
Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 
68/2015) и на основу члана 2. и 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних 
набавки („Службени гласник РС“ бр. 29/13 oд 29.03.2013) 

Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са 
захтевима НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења 
поступка доделе уговора о јавној набавци.   

Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и 
спецификације које су садржане у конкурсној документацији.  

 
Непридржавање упутстава и неподношење свих тражених података и 
информација које су наведене у конкурсној документацији или подношење 
понуде која не одговора условима предвиђеним у конкурсној документацији 
представља у сваком погледу, ризик за ПОНУЂАЧА и као резултат може 
имати одбијање његове понуде. 
  
1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена;  
 Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском 
језику. Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и 
документација у вези с понудом коју размене ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора 
бити сачињена 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: Градска управа Лозница, ул. Карађорђева број 
2, 15300 Лозница, са назнаком: Услуге израде андроид апликације за потребе 
ГИС-а ЈН 42/2020 - НЕ  ОТВАРАТИ”. 
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Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до 01.09.2020. године до 12,00 часова.  
           Отварање понуда ће се обавити 01.09.2020. године у 12,30 часова, у 
просторијама Градске управе Лозница, ул. Карађорђева број 2, 15300 Лозница. 

Напомена:Водити рачуна о роковима за подношење понуда (чл. 99. Закона). Рок 
за подношење понуда рачуна се од дана објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набаеки - рок за подношење понуда почиње да тече првог 
наредног дана. Почетак и ток рокова не спречавају недеља и дани државних 
празника. Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или 
у неки други дан када наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана 
(нпр. уколико последњи дан рока за подношење понуда пада у суботу када 
наручилац не ради, рок у тој ситуацији истиче првог наредног радног дана, односно 
у понедељак, уколико понедељак није нерадан дан - нпр. Државни празник). 

            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. Неблаговремене понуде неће се отварати 
и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са 
назнаком да су исте поднете неблаговремено. 

Пожељно је да понуђачи поштују редослед слагања образаца и докумената у 
понуди, на начин и редом како је дато у конкурсној документацији. 

Пожељно је да сви документи поднети у понуди, изузев менице и меничног 
овлашћења, буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се 
не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно 
прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
 Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које ПОНУЂАЧ 
преузима са Портала Управе за јавне набавке, као и са интернет стране  
НАРУЧИОЦА. Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, 
Понуђач попуњава читко, јасно и недвосмислено: 

 Општи подаци о јавној набавци - Понуђач не попуњава; 
 Подаци о предмету јавне набавке- Понуђач не попуњава; 
 Упутство понуђачима како да сачине понуду – Понуђач попуњава 

Образац А и Б уз достављање менице за озбиљност понуде. Погледати 
детаљно објашњење o средствима финансијског обезбеђења из овог 
упутства; 

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

На основу члана 77. став 4. ЗЈН испуњеност свих или појединих услова,осим 
услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона, понуђач доказује 
достављањем ИЗЈАВЕ, којом понуђач под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове. 

 Образац бр.1 –Образац редоследа слагања документације   – Понуђач 
попуњава  
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 Oбразац бр. 2,3 или 4 - Образац изјаве о испуњавању услова– Понуђач 
попуњава (у зависности да ли наступа самостално, са подизвођачем 
или кроз заједничку понуду као група понуђача) наводећи податке о 
документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености 
услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама 

 Образац бр.5 - Образац понуде – Понуђач попуњава тако што у 
одговарајуће колоне уноси тражене податке. Све ставке, (елементе) из 
образца понуде, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, 
чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде 
наведени.Уколико образац понуде није исправно попуњен, потписан 
или оверен понуда ће бити одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА.  

 Образац бр.6- Модел уговора - Понуђач попуњавa. Понуђачу се 
доставља на увид модел уговора који ће бити закључен са одабраним 
понуђачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ, СТАВИ 
ПЕЧАТ И ПОТПИС, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА 
МОДЕЛОМ УГОВОРА  

 Образац бр.7- Образац трошкова припреме понуде , са упутством како 
да се попуни –Понуђач попуњава( достављање овог обрасца није 
обавезно). На основу члана 19. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС,, бр.29/2013) у 
обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови 
израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 
спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства 
обезбеђења. Трошкове припреме и подношења понуде сноси 
искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 
трошкова. 

 Образац бр.8- Образац изјаве о независној понуди - Понуђач 
попуњава. Изјавом о независној понуди понуђач под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима  

   
3) Партије; 

Јавна набавка није обликована по партијама. 
 
4) Понуде са варијантама; 
 Понуде са варијантама нису дозвољене. 
 
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 Лозница, Карађорђева број 2, 15300 Лозница са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуга – Услуге израде андроид 
апликације за потребе ГИС-а, 42/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуга –  Услуге израде андроид 
апликације за потребе ГИС-а, 42/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
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„Опозив понуде за јавну набавку услуга – Услуге израде андроид 
апликације за потребе ГИС-а, 42/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – Услуге израде 
андроид апликације за потребе ГИС-а, 42/2020 - 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 бр.5), 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 бр.5) 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. 

Ако наручилац спроводи поступак јавне набавке у циљу закључења оквирног 
споразума или појединачну јавну набавку чија је процењена вредност већа од 
износа из члана 59. овог закона, може захтевати од понуђача да одређени део јавне 
набавке, по вредности или предмету, изврши преко подизвођача који је 
предузетник или мало правно лице у смислу прописа којима се уређује 
рaчуноводство и ревизија. 
 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између 
наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 
 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова 
који су наведени у конкурсној  документацији у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова  
 Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. 
тачка 5) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко 
подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 
 Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење 
обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без 
обзира на број подизвођача. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то 
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке 
која се извршава преко тог подизвођача. 
У случају из предходног става наручилац је дужан да омогући понуђачу, односно 
добављачу да приговори ако потраживање није доспело. 
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Правила поступања у вези с преносом доспелих потраживања а у складу са чл. 80. 
ст. 11. Закона јесу да је наручилац дужан да пре него што плати подизвођачу, 
провери са понуђачем односно добављачем (лицем са којим има закључен уговор) 
да ли је потраживање које тражи подизвођач заиста и доспело. Тек ако то није 
спорно могло би се приступити плаћању те обавезе наравно ако су испуњени и сви 
други услови: да је потраживање доспело; да подизвођач то захтева; да природа 
предмета набавке то дозвољава; да је подизвођач реализовао део набавке који је 
потребно платити.. 
 Понуђач, не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у 
понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути 
уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 
 Понуђач, може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, 
ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија 
неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача 
и уколико добије претходну сагласност наручиоца. 
  
8) Заједничка понуда;  

Понуду може поднети група понуђача. Група понуђача је дужна да достави 
све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у 
складу са упутством како се доказује испуњеност услова  

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. 

 
 Наведеним Споразумом уређују се и друга питања која наручилац одреди 
конкурсном документацијом. 
 Уколико  понуђачи  подносе  заједничку  понуду,  група  понуђача  може  да  
се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у 
конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под 
матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о 
испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити потписани и оверени 
печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. 
 У  случају  да  се  понуђачи  определе  да  један  понуђач  из  групе  
потписује  и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев 
образаца који подразумевају давање    изјава  под материјалном и кривичном 
одговорношћу), наведено  треба  дефинисати  споразумом којим  се  понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 
 Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени 
правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду. 
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Понуђачи који поднесу заједничку понуду 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.  

Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу 
имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за 
извршење уговора. 

Одредбе овог члана сходно се примењују на подносиоце пријава у 
рестриктивном поступку, квалификационом поступку и конкурентном дијалогу.  

 
9) Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих 

зависи прихватљивост понуде;  
  

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је минимум 20 до максимално 45 дана, у складу са Законом о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. 
гласник РС” бр.119/2012), од дана уредно достављене фактуре, на основу 
документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гарантни рок предметних добара наводи понуђач и он не може бити краћи 

од гарантног рока произвођача предметних добра.  

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном 

облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач  који  прихвати  захтев  за  продужење  рока  важења  понуде  на  

може мењати понуду. 
 

 
10) Валута и начин на који мора бити 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 су урачунати сви зависни трошкови нпр. у цену је урачуната цена 
предмета јавне набавке, испорука, монтажа итд. 

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 
 

 
11) 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 слично, а 
који су везани за извршење уговора о јавној набавци;  

•Пореским обавезама–назив државног органа: Пореска управа 
(Министарствофинансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: 
www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити исправне 
информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне 
аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови 
органи; 
•Заштити животне  средине  -  назив  државног  органа:  Агенција  за  заштиту 
животне средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине 
републике Србије), адреса Министарства:  Немањина  22-26,  Београд.  интернет  
адреса:www.  merz.gov.rs,  адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже 
Јовановић 27а, Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs; 
• Заштити при запошљавању, условима рада -  назив државног органа: 
Министарство  рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, 
Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs. 
 
12) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 

обезбеђења испуњења обавеза понуђача; 
  

Средства финансијског обезбеђења-Оригинал сопствене бланко менице: 
 

- за озбиљност понуде плативу на први позив без приговора, у износу од 5% од 
вредности понуде, са роком важности који мора бити најмање три дана дужи од 
дана истека важности понуде, односно најмање 33 дана од датума отварања 
понуда.  

- за добро извршење посла у износу 10% од вредности уговора са роком 
важности 5 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла; 

У поступку предметне јавне набавке које спроводи Градска управа града Лозница 
од свих понуђача захтева се да уз понуду доставе и средство финансијског 
обезбеђења за озбиљност понуде, а само од изабраног понуђача приликом 
потписивања уговора  мора  се, приликом потписивања уговора обавезно захтевати 
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 

а) МЕНИЦА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ - Наручилац ће наплатити у 
целости у случају да понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или 
као овлашћени члан групе понуђача: 

- након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;  

- уколико је његова понуда изабрана као најповољнија благовремено не 
потпише уговор о јавној набавци; 

- не достави тражено средство финансијског обезбеђења (меницу) за добро 
извршење посла; 

Меница за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу након достављања средства 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла.   
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Напомена: У случају да је јавна  набавка обликована  по  партијама  и  да  се 
понуђач  пријављује  за више партија, уз понуду може да приложи једну  меницу за  
озбиљност  понуде за све наведене  пријављене партије, а може да поднесе и 
меницу за сваку партију посебно. 

Као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, сви понуђачи су 
дужни да уз понуду доставе: 

1. МЕНИЦУ  (регистровану, оверену и потписану) 
2. MЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ  (попуњено , потписано и печатом оверено) 
3. ПОТВРДУ О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ 
4. КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА  

Понуђач је обавезан да достави средство финансијског обезбеђења за понуду 
(регистровану меницу са меничним овлашћењем и копијом картона депонованих 
потписа) за озбиљност понуде, плативу на први позив без приговора, у износу од 
5% од вредности понуде без урачунатог ПДВ-а ( у меничном овлашћењу 
обавезно унети износ од 5% од вредности понуде без урачунатог ПДВ-а), са 
роком важности који мора бити најмање три дана дужи од дана истека важности  
понуде, односно најмање 33 дана од датума отварања понуда. 
Меницу за озбиљност понуде Наручилац (Градска управа Лозница) ће наплатити у 
целости у случају да понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или 
као овлашћени члан групе понуђача:  

 повуче своју понуду пре датума истека рока важности гаранције, без 
сагласности Наручиоца 

 одбије да потпише уговор, сходно условима из понуде 
 није успео или је одбио да достави тражена средства финансијског 

обезбеђења (менице) за добро извршење посла. 
 

Меница за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу даном достављања менице 
за добро извршење посла. 
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ПРАВИЛНО ОВЕРЕНА И ПОТПИСАНА МЕНИЦА 

 
 

Финансијска гаранција тражи се ради заштите НАРУЧИОЦА од ризика 
понашања понуђача. 

Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом биће одбијена 
од стране НАРУЧИОЦА  као неприхватљива. 

Финансијска гаранција биће враћена неуспешним понуђачима што је пре 
могуће након завршеног избора, а најкасније у року од 30 календарских дана од 
датума истека важности понуде. 

Успешном понуђачу финансијска гаранција биће враћена након што понуђач 
потпише уговор и када поднесе финансијску гаранцију за добро извршење посла. 
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Образац А-ОБРАЗАЦ  МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА  

 
На основу  Закона  о  меници  и  Одлуке о облику  и  начину  и  коришћењу  

јединствених инструмената платног промета     
______________________________из____________________,___________________, 
      (назив правног лица)                            (место)                           (адреса)  
                                                          
___________________________,_______________________,_____________________ 
         (матични број)                                   (ПИБ)                         (текући рачун) 
доставља: 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 

КОРИСНИК: Градска управа Лозница, Карађорђева број 2, 15300 Лозница 
жиро рачун буџета Градске управе Лозница: ___________________. 
 
За јавну набавку - набавка услуга: Услуге израде андроид апликације за потребе 
ГИС-а, 42/2020, достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) 
меницу, серијски број: 

I _________________________________ 
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу,  дату као средство обезбеђења 

за озбиљност понуде, можете попунити на износ од 5 % од  укупне вредности 
понуде без ПДВ, дате у нашој понуди бр. ______________од ____.____.2020. 
године, тј. на износ од __________________ динара и овлашћујемо Вас као  
Повериоца  да  безусловно  и  неопозиво,  без  протеста  и  трошкова, вансудским 
путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са 
свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, 
односно друге имовине. 

Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена 
лица овлашћених за  располагање средствима на текућем рачуну Дужника -  
Добављача, статусних промена код Дужника - Добављача, оснивања нових правних 
субјеката и др.  

Менично овлашћење важи најмање колико и важење понуде.  
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим 

случајевима:  
-  уколико понуђач  након  истека  рока  за  подношење  понуда  повуче  или  

мења  своју понуду; 
-   уколико  понуђач  коме  је  додељен  уговор  благовремено  не  потпиште  

уговор  о  јавној набавци; 
- уколико понуђач коме је додељен уговор најкасније до тренутка 

закључења уговора не поднесе  средство  обезбеђења  за  добро  извршење  посла,  
у  складу  са  захтевима  из  конкурсне документације. 
 

                                       ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 
                                                 М.П.                     _____________________________  

 
НАПОМЕНА: Заједно са попуњеним, овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног 
овлашћења  доставити  бланко  соло  меницу   (печатом  оверену  и  потписану),  захтев  за 
регистрацију менице у Регистру меница  Народне банке Србије са овереним пријемом истог 
од  стране  пословне  банке  (оригинал  или  копија), попуњено,  печатом  оверено и  
потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа. 
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 б) ИЗЈАВЕ О ВРСТАМА  ФИНАНСИЈСКИХ ГАРАНЦИЈА  којима ће, 
као изабрани понуђач обезбедити испуњење својих обавеза у складу са чланом 12. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  
 
 Меница за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у 

тренутку  закључења  уговора преда наручиоцу меницу за добро извршење 
посла, која ће бити са клаузулама:  безусловна и  платива  на  први  позив. 
Меница за  добро  извршење  посла  издаје се у висини од 10%  од укупне  
вредности  уговора без ПДВ-а, са  роком  важности  који  је најмање 5 дана 
дужи  од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања 
уговора промене рокови за извршење уговорне  обавезе,  важност  менице  
за  добро извршење   посла мора   да се продужи. Наручилац ће уновчити 
меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде   извршавао 
своје уговорне обавезе у  роковима  и на начин предвиђен уговором.  

 
 
 

Напомена: Понуђач је дужан да попуни Изјаве које следе а које су саставни 
део конкурсне документације. 
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Образац Б- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА - СОПСТВЕНЕ БЛАНКО МЕНИЦЕ ЗА ИСПУЊЕЊЕ 
УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА) 

 

 
Јавна набавка услуга: Услуге израде андроид апликације за потребе ГИС-а, 42/2020

Образац Б 
 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА - 
СОПСТВЕНЕ БЛАНКО МЕНИЦЕ ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

 

 
 
ПОНУЂАЧ :______________________________________________ 
 
 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико 
моја понуда буде оцењена као најповољнија у поступку јавне набавке - набавка 
услуга: Услуге израде андроид апликације за потребе ГИС-а, ЈН 42/2020, у 
тренутку закључења уговора доставити сопствену бланко меницу, за добро 
извршење посла,  прописно  потписану  и  оверену  са  копијом  депо  картона,  
доказом  о  регистрацији  менице  у регистру  Народне банке Србије и овлашћењем 
за попуну менице  насловљеним  на  Градску управу Лозница, са клаузулама „без 
протеста“, у износу од 10% од вредности уговора (без обрачунатог ПДВ-а), са 
роком важности 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење набавке у 
целости, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза; 

 
                                                                                          Потпис одговорног лица 

понуђача 
                                                                                                              
                                                                       МП       ____________________________ 

 
 
 
 
 
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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13) Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 
располагање, укључујући и њихове подизвођаче; 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
Напомена: 
Наручилац може у конкурсној документацији захтевати заштиту података које понуђачима 
ставља на располагање, укључујући њихове подизвођаче, уколико конкурсна 
документација садржи такве податке. Наручилац може условити преузимање конкурсне 
документације потписивањем изјаве или споразума о чувању поверљивих података 
уколико ти подаци представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита 
пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност 
података 

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих 
података из понуде у складу са чланом 14. овог закона. 
14) Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде;  

Заинтересовано лице може, у писаном облику,  путем  поште  на  адресу 
наручиоца Град Лозница – Градска управа, Карађорђева 2, 15300 Лозница, 
електронске поште на e-mail ddejanovic@loznica.rs или aglisic@loznica.rs  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 
број 42/2020”. 

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.  

У случају измене или допуне конкурсне документације од стране наручиоца 
исте ће бити објављене на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници 
наручиоца. Понуђачима се препоручује да стране конкурсне документације које се 
прилажу уместо страна које се мењају из конкурсне документације, ради лакшег 
прегледа приложе у понуди иза страна које се мењају, и да те стране печатирају и 
потпишу. 

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. 

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и 
података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до 
отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и 
чување документације у складу са прописима којима се уређује област 
документарне грађе и архива. 

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове 
техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви 
да користе производе информационих технологија у општој употреби.  
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Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште или факсом, 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 и да учини када је то неопходно као 
доказ да је извршено достављање. 

 
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 и контролу (увид) 
код понуђача односно његовог подизвођача. 

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 од изабраног понуђача у поступку конкурентног дијалога 
(уколико се такав поступак спроводи) да захтева да потврди обавезе прихваћене у 
понуди. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде 
који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену 
којом би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила 
одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из 
природе поступка јавне набавке. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања 
понуда. 

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) Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе 

на списку  негативних референци;  
 Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа 
за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за 
предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико 
таквом  понуђачу  буде  додељен  уговор,  дужан  је  да  у  тренутку  закључења 
уговора преда  наручиоцу  меницу за добро извршење посла, која ће бити  са  
клаузулама: безусловна  и платива на први позив.  Банкарска гаранција-меница за 
добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од  укупне вредности  уговора  
без  ПДВ-а, са  роком  важности  који  је  30  (тридесет)  дана дужи  од  истека  
рока  за  коначно  извршење  посла. Ако се  за  време  трајања уговора  промене  
рокови  за  извршење  уговорне  обавезе, важност  банкарске гаранције-менице за 
добро извршење посла мора да се продужи. 
 
17) Елементе уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у 

случају спровођења преговарачког поступка; 
Не спроводи се преговарачки поступак 
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18) Врсте критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу 
којих се додељује уговор, и методологија за доделу пондера за сваки 
елемент критеријума  

 Градска управа Лозница ће уговор о јавној набавци доделити применом 
критеријума „најнижа понуђена цена“ сагласно одредбама члана 85. Закона о 
јавним набавкама. 
 
19) 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; 

      У случају да два или више понуђача понуде исту цену, предност ће имати 
онај понуђач који понуди дужи рок важења понуде. 
 
20) Поштовање обавеза 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; 

   Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву (Образац бр. 2 
или Образац бр 3 у зависности да ли наступа самостално или као група понуђача) 
којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при 
састављању своје понуде поштовао 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. 
 
21) Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица; 
 Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и 
одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, 
сноси понуђач. 
22) Начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача; 

a. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, 
кандидат, односно заинтересовано лице (у даљем тексту: подносилац захтева).  

b. Захтев за заштиту права може да у име лица из става 1. поднесе и пословно 
удружење. 

c. Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна 
ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник. 

d. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији а предаје наручиоцу. 
e. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није 
другачије одређено. 

f. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим у 
поступку јавне набавке мале вредности ако је примљен од стране наручиоца три 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. 

g. У случају подношења захтева за заштиту права из претходног става, долази до 
застоја рока за подношење понуда. 

h. После доношења Одлуке о додели уговора, Одлуке о заснивању оквирног 
споразума, Одлуке о признавању квалификације и Одлуке о обустави поступка, 
рок за подношење захтева за заштиту права у случају јавне набавке мале 
вредности је пет дана од дана пријема Одлуке. 

i. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
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разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

j. Уколико 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. 

k. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки,  најкасније у року од два дана од дана пријема захтева 
за заштиту права. 

l. Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у 
случају преговарачког поступкаиз члана 36. Став 1. Тачка 3) Закона о јавним 
набавкама или ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи 
другачије. 
Подносилац захтева је  дужан  да  на  рачун  буџета  Републике  Србије  уплати 
таксу од 60.000,00 динара на основу упутства о уплати таксе које се налази на 
следећем линку: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-
administrativne-takse.html 

m. Поступак  заштите  права  понуђача  регулисан  је  одредбама  чл.  138.  -  167. 
Закона о јавним набавкама. 

 
23) Рок у коме ће бити закључен уговор о јавној набавци; 

 Уговор о јавној  набавци  ће  бити  закључен  са  понуђачем  којем  је  
додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за 
заштиту права из члана 149. Закона.  

У  случају  да  је  поднета  само  једна  понуда  наручилац  може  закључити  
уговор пре истека рока за подношење  захтева за заштиту права, у складу са чланом 
112. став 2. тачка 5) Закона. 

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не закључи уговор са 
наручиоцем у року од 7 дана од дана истека рока из претходног става, наручилац 
ће закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем о чему ће 
писмено обавестити све понуђаче. 
 
24) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење 

обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама; 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 

предходне три године у поступку јавне набавке : 
1. поступао супротно забрани из чл.23. и 25. Закона; 
2. учинио повреду конкуренције; 
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога 

одбио да закључи уговор о јавној набавци,након што му је уговор 
додељен; 

4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди 
обавезао; 

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне 
три године. 
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Доказ из става 1. и 2. овог члана може бити: 
1) правноснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног 

органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 

поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 

уговореном року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 

пројектом, односно уговором; 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора  дата 

на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 
односи; 

7) доказ о ангажовању на  извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен 
конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим 
поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог 
члана, који се  

односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац 
ако је предмет јавне набавке истоврсан.  
 
25) Трошкови   
 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. 
 
26) Преузимање конкурсне документације 

Наручилац ће од дана упућивања и објављивања позива на начин одређен 
Законом о јавним набавкама, омогућити преузимање конкурсне документације са 
званичног сајта града Лозница: http://www.loznica.rs/ и са Портала јавних набавки. 
 
27) Одлука о додели уговора 

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о 
додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда. 

У поступку јавне набавке мале вредности рок из става 1. не може бити дужи од 
десет дана. 

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито 
податке из извештаја о стручној оцени понуда, осим података из члана 105. став 2. 
тач. 9) и 10) овог закона. 

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у 
року од три дана од дана доношења. 

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави на начин да је 
понуђачи приме у најкраћем могућем року. 
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Ако се одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом, 
наручилац мора имати потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се 
одлука доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом. 

Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана 
када је пријем одбијен. 
          За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документације важи 
Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 
14/15 и 68/2015). 
 

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

 
 У скаду са чланом 75 и 76 Закона о јавним набавкама, да би понуда била 
прихватљива потребно да понуђач испуњава одређене услове. Листа услова као и начин 
како се исти доказују следи:: 
 

Испуњеност ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА за учешће у поступку предметне 
јавне набавке понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 
1. Услов да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар, из члана 75. став 1 тачка 1 Закона – Доказ:  
 

А) Правно лице као понуђач доказује достављањем: 
 извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводом 

из регистра надлежног Привредног суда;  
 

Б) Предузетник, као понуђач доказује достављањем: 
 извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводом 

из одговарајућег регистра; 
 
*Овај доказ, понуђач  није  у  обавези  да  доставља  уколико  су  подаци  о  
регистрацији  јавно доступни  на интернет страници Агенције и Суда. 
Испуњеност овог услова је неопходан за: понуђача, подизвођача/е и чланове групе у 
заједничкој понуди. 
 
2. Услов да понуђач 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, из члана 75. став 1 тачка 2. 
Закона – Доказ:  
 

А) Правно лице као понуђач доказује достављањем: 
 Извода из казнене евиденције Основног суда, односно Уверења 

основног суда  на  чијем је подручју се налази седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица, као доказ да понуђач није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 Извода из казнене евиденције Посебног одељења  (за 
организовани криминал) Вишег суда у Београду, као доказ да 
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правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе; 

 Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе 
Министарства  унутрашњих  послова за законског заступника, 
као доказ да 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 (захтев за издавање овог уверења може се поднети према 
месту рођења и према месту пребивалишта). 

 
* Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене 
евиденције. 
**Наведени  доказ  понуђач  доставља  за  сваког  подизвођача/е, односно  
достављају  га  сви  чланови  групе понуђача. 
***Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

Б) Предузетник, као понуђач доказује достављањем:  
- Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих  послова,  као  доказ  да  понуђач  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; 
 

* Наведени доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.  
**Наведени  доказ  понуђач  доставља  за  сваког  подизвођача/е,  односно  
достављају  га  сви  чланови  групе понуђача. 

 
В)  Физичко лице, као понуђач доказује достављањем: 

- Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова, као доказ да понуђач 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  
 

* Наведени доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
3)  Услов из члана 75. став 1. тачка 3. Закона да понуђачу није изречена мера 
забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за 
подношење понуда, доказује: 

 
А) Правно лице достављањем: 

 Потврде: Привредног и Прекршајног суда да понуђачу није 
изречена мера забране обављања делатности или 

 Потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није 
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера 
забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива 
за подношење понуда. 
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* Наведени доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење 
понуда; 
**  Наведени  доказ  понуђач  доставља   за  сваког  подизвођача/е,  односно  
достављају  га  сви  чланови  групе понуђача. 
 

Б) Предузетник, достављањем: 
 Потврде Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране 

обављања делатности или Потврде Агенције  за  привредне  регистре  
да  код  овог  органа  није регистровано,  да  му  је  као  привредном  
субјекту  изречена  мера  забране  обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуда. 

 
* Наведени доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење 
понуда; 
**  Наведени  доказ  понуђач  доставља  за  сваког  подизвођача/е,  односно  
достављају  га  сви  чланови  групе понуђача. 
 

В)  Физичко лице, достављањем: 
 Потврде Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране 

обављања одређених послова. 
 

*Наведени доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење 
понуда. 
 
4)  Услов  из  члана  75.  став  1 тачка  4.  Закона да је понуђач измирио доспеле 
порезе, доприносе  и  друге јавне дажбине у складу са прописима  Републике  
Србије  или  стране државе када има седиште на њеној територији, доказује 
достављањем:  

 Уверења Пореске управе Министарства  финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и 

 Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода  или 

 Потврде Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 
поступку приватизације; 

 
* Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда 
** Наведени доказ понуђач доставља  за сваког подизвођача/е, односно достављају 
га сви чланови групе понуђача. 
5) Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона да  има  важећу дозволу  надлежног  

органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке( ако је таква 
дозвола предвиђена посебним прописом), доказује достављањем: 

 У овом предметном поступку јавне набавке оваква дозвола није 
потребна 

 
* Наведени  доказ  понуђач  доставља  за подизвођача односно доставља понуђач 
из групе понуђача којем је поверено извршење тог дела набавке. 
 
6) Услов из члана 75. став 2. ЗЈН понуђач  доказује  попуњавањем  и  оверавањем 

обрасца  изјаве  (образац  бр.  2 и 3). Изјава  мора  да  буде потписана од 
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  
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* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписују и оверавају 
сви чланови групе понуђача 
 
7) Лице уписано у регистар понуђача код организације надлежне за 
регистрацију није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност 
обавезних услова из члана 75 став (1.1-4). У том случају понуђач је у обавези 
да у понуди наведе интернет страницу на којој су напред наведени подаци 
јавно доступни 
 
Доказ: Изјава  понуђача  о  испуњености  услова  са  интернет  адресом  где  су 
подаци јавно доступни. 
 
* Понуђач који испуњава обавезне услове из члана 75. Став 1. Тачка 1) до 4) 
Закона, а регистрован је код надлежне организације која га је сходно члана 78. 
Закона уписала у регистар  понуђача,  није  у обавези  да  доставља  доказе  из  
тачке  1,  2,  3, 4  конкурсне документације, већ је потребно да да изјаву где се 
поменути подаци налазе, односно на којој интернет страници. 
 
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 понуђач у претходних 5 

година пре објављивања 
јавног позива за подношење 
понуда благовремено, 
савесно и поштено извршио 
најмање 5 уговора испоруке 
и имплементације 
софтверских решења (web 
апликације) у локалним 
самоуправама или органима 
јавне управе укупне 
вредности од најмање 
1.300.000,00 динара 

А) списак референци на 
меморандуму Понуђача, копије 
уговора и/или рачуна 

 КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  
 Понуђач мора да располаже А) Докази о радном статусу:  
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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 минимум 
три WEB ГИС пројекта. 

- 1 извршилац - дипл. инг 
електротехнике 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 искуством у 
изради ГИС базе података за 
потребе пројеката из домена 
ванредних ситуација. 

- 1 извршилац - лице са 
стеченим високим 
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 

- 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 

 
 

 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  
 Понуђач мора да располаже 

потребним техничким капацитетом 
и да располаже са: 
 

1. Да располаже важећим 
сертификатима за систем 
управљања квалитетом ИСО 
9001, систем управљања 

А) Понуђач доказује достављањем  
копије важећих сертификата.  
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сервисима ИСО/ИЕЦ 20000 
и систем управљања 
безбедношћу информација 
ИСО/ИЕЦ 27001 
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5. ОБРАСЦИ  
 
 
Јавна набавка услуга: Услуге израде андроид апликације за потребе ГИС-а, 42/2020 

Образац бр. 1 
РЕДОСЛЕД СЛАГАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
Понуђач је обавезан да уз понуду приложи попуњен овај образац са доказима о 
испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/2015) и траженим доказима о 
испуњености услова из конкурсне документације. 
 
 

Ред.б
рој 

Назив документа Поднето  

1. 
Меница и Попуњен Образац А- Овлашћење за попуну менице – Менично писмо 

да не 

2. Попуњен Образац Б- Изјава понуђача о средству финансијског обезбеђења –сопствене 
бланко менице за испуњење уговорених обавеза  

да не 

3. Попуњен Образац 2 – Изјава понуђача о испуњавању услова за учешће у поступку 
јавне набавке 

да не 

4. 
Докази за обавезне и додатне услове  

да не 

5. Попуњен Образац 3 – Изјава овлашћеног лица сваког члана групе понуђача о 
испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке 

да не 

6. 
Докази за обавезне и додатне услове 

да не 

7. Попуњен Образац 4 - Изјава подизвођача о испуњавању услова за учешће у поступку 
јавне набавке, у складу са чланом 75.Закона о јавним набавкама 

да не 

8. Понуђач уписан у Регистар понуђача - Изјава  са интернет  адресом  где  су подаци 
јавно доступни 

да не 

9. 
Попуњен Образац 5.-1 

да не 

10. Попуњен Образац 6.-1 – Модел уговора  
напомена: Понуђач је обавезан да попуни и парафира сваку страну модела уговора и на 
крају стави потпис и печат. 

да не 

11.
Попуњен Образац 7.- Образац трошкова припреме понуде 

да не 

12.
Попуњен Образац 8.-Образац изјаве о независној понуди  

да не 

 
Напомена:  

На основу члана 77. став 4. ЗЈН испуњеност свих или појединих услова,осим услова из 
члана 75. став 1. тачка 5) овог закона, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ, којом понуђач под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове. Па уколико је 
понуђач уз Изјаву доставио и тражене доказе попуњава и тачке 3.1 и 4.1 са ДА или НЕ.(у зависности 
од тога да ли наступа самостално или као група понуђача) 

Понуђач који испуњава обавезне услове из члана 75. Став 1. Тачка 1) до 4) Закона, а 
регистрован је код надлежне организације која га је сходно члану 78. Закона уписала у регистар  
понуђача може да да изјаву под тачком 6 где се поменути подаци налазе, односно на којој интернет 
страници тако да у овом обрасцу ако је понуђач уписан у регистар понуђача попуњава са ДА или НЕ 
тачку 6 уз истовремено попуњавање и тачке 3 са ДА или НЕ. 

С обзиром да у случају заједничке понуде предвиђено да сваки понуђач из групе понуђача 
самостално мора да испуни све услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, сви понуђачи из 
групе понуђача могу да дају изјаву под тачком 6 где се поменути подаци за сваког понуђача из 
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групе понуђача налазе, односно на којој интернет страници тако да у овом обрасцу ако је понуђач 
уписан у регистар понуђача попуњава са ДА или НЕ тачку 6 уз истовремено попуњавање и тачке 4 
са ДА или НЕ 

 
            Датум 
 
_____________________ 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

__________________________ 
    М.П. 
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Јавна набавка услуга: Услуге израде андроид апликације за потребе ГИС-а, 42/2020 

Образац бр. 2 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

о испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке 
 

Понуђач....................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................. 

(навести назив и адресу понуђача) 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да за предметну јавну набавку 
испуњава следеће услове: 
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
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; 
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања односно слања позива за подношење понуда; 
4) 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; 
           -  има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке ако је  таква дозвола је предвиђена посебним прописима; 
           - располаже неопходним кадровским ,техничким капацитетима и сертификатима; 
           -  да је при састављању понуде у предметном поступку јавне набавке поштовао обавезе 
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 
  
Понуђач преузима обавезу да на захтев Наручиоца, у року који не може бити краћи од 5 
дана од дана пријема захтева достави наручиоцу тражене доказе, којима се потврђује 
веродостојност података датих у понуди. 
 Поред овог, изјављујем да против понуђача није покренут поступак за престанак  
правног субјективитета учесника, односно да над њиме није покренут поступак стечаја или 
ликвидације или претходни стечајни поступак; 
 Такође неопозиво изјављујем да у целости прихватамо све услове наведене у позиву и 
конкурсној документацији за предметну јавну набавку. 
 Понуђач прихвата последице елиминације из даљег поступка јавне набавке 
односно поништаја уговора о испоруци добара у случају неистинитог садржаја ове изјаве, 
те да се својом једностраном изјавом обавезује да по том основу наручиоцу, на његов први 
позив, одмах надокнади паушално одређени износ вануговорне материјалне штете у 
износу од 5 % укупне вредности понуде дате у предметном поступку. Понуђач је сагласан 
да наручилац може вршити проверу веродостојности података код надлежних 
државних органа, и да наручилац може, у случају давања неистинитих података од 
стране понуђача, отпочети поступак утужења паушално одређеног износа накнаде 
штете моментом наступања последица ништавости уговора.

Датум:  
____________________________ 

Потпис овлашћеног лица:  
___________________________________ 

М.П. 

 
Напомена: Изјаву попуњава, потписује и оверава печатом овлашћено лице понуђача.  
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Јавна набавка услуга: Услуге израде андроид апликације за потребе ГИС-а , 42/2020 
Образац бр. 3

ИЗЈАВА ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
о испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75.Закона о 

јавним набавкама
 

Овлашћени члан групе понуђача_________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________

(навести назив и адресу ) 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да за предметну јавну 
набавку испуњава следеће услове: 
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
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; 
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања односно слања позива за подношење понуда; 
4) 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; 
           -  има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке ако је  таква дозвола је предвиђена посебним прописима; 
           - располаже неопходним кадровским, техничким капацитетима и сертификатима; 
           -  да је при састављању понуде у предметном поступку јавне набавке поштовао обавезе 
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 
  
Понуђач преузима обавезу да на захтев Наручиоца, у року који не може бити краћи од 5 
дана од дана пријема захтева достави наручиоцу тражене доказе, којима се потврђује 
веродостојност података датих у понуди. 
 Поред овог, изјављујем да против понуђача  није покренут  поступак за престанак 
правног субјективитета  учесника, односно да над њиме није покренут поступак стечаја или 
ликвидације или претходни стечајни поступак; 
 Такође неопозиво изјављујем да у целости прихватамо све услове наведене у позиву и 
конкурсној документацији за предметну јавну набавку. 
Понуђач прихвата последице елиминације из даљег поступка јавне набавке односно 
поништаја уговора о испоруци добара у случају неистинитог садржаја ове изјаве, те да 
се својом једностраном изјавом обавезује да по том основу наручиоцу, на његов први 
позив, одмах надокнади паушално одређени износ вануговорне материјалне штете у 
износу од 5 % укупне вредности понуде дате у предметном поступку. Понуђач је 
сагласан да наручилац може вршити проверу веродостојности података код надлежних 
државних органа, и да наручилац може, у случају давања неистинитих података од 
стране понуђача, отпочети поступак утужења паушално одређеног износа накнаде 
штете моментом наступања последица ништавости уговора.

Датум:  
____________________________ 

Потпис овлашћеног лица:  
___________________________________ 

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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Јавна набавка услуга Услуге израде андроид апликације за потребе ГИС-а, 42/2020 

Образац бр. 4
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
о испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 

75.Закона о јавним набавкама 
 

 
Подизвођач_........................................................................................................................................._

(навести назив и адресу подизвођача) 
 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да за предметну јавну 
набавку испуњава следеће услове: 

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

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; 

3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

- 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 
 
- да располаже потребним техничким капацитетом и да располаже са ГИС 
софтвером 

 
Датум:  

____________________________ 

 
Потпис овлашћеног лица:  

___________________________________ 
 

 
М.П. 

 
 
 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјаву попуњава, 
оверава печатом и потписује овлашћено лице подизвођача. 

Образац фотокопирати, попунити, потписати и оверити печатом у потребном броју 
примерака за сваког подизвођача 
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Јавна набавка услуга: Услуге израде андроид апликације за потребе ГИС-а, 42/2020 

Образац бр. 5-1
 

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Услуге израде андроид апликације за потребе ГИС-
а 
 

 
Понуда  бр.      ________________      од     __________________ .       
 
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  отписивање 
уговора: 
 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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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 

 
 

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:  
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 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. 

 
 
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: 
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Порески идентификациони број: 
 

 

 
 
Име особе за контакт: 
 

 

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они 
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира  у  
довољном  броју  примерака,  да  се  попуни  и  достави  за  сваког понуђача који је учесник 
у заједничкој понуди . 
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4) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Јавна набавка услуга: Услуге израде 

андроид апликације за потребе ГИС-а, 42/2020  
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања ( максимално 45  
дана)  
 

 

 
Рок важења понуде (најмање 30 дана од 
дана отварања понуде) 
НАПОМЕНА: Уколико понуђач 
непрецизно одреди рок важења понуде 
(нпр. „око“, „оквирно“, „од-до“ и 
слично) понуда ће се сматрати 
неприхватљивом 
 

 

 
Рок пружања услуге  

 

 
Гарантни период 

 

 
Место и начин испоруке 
 

Место вршења услуге је на адреси 
наручиоца – Градска управа Лозница, 

Карађорђева 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 (што ће се регулисати Споразумом као саставним делом заједничке 
понуде). 

Уколико је предмет  јавне  набавке  обликован  у  више  партија,  понуђачи  ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОТРЕБНИХ УСЛУГА 
Услуге израде андроид апликације за потребе ГИС-а 

 

ИЗРАДА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА WEB АПЛИКАЦИЈЕ 
ПРИЛАГОЂЕНЕ МОБИЛНИМ УРЕЂАЈИМА  
 
1. ЦИЉ И ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 
Циљ су израда и имплементација WEB апликације прилагођене мобилним 
уређајима за општине Лозница, Крупањ, Љубовија и Мали Зворник. WEB 
апликација прилагођена мобилним уређајима представља савремени механизам 
прикупљања и свеобухватног сагледавања комуналних проблема локалне 
самоуправе, као и најбржи пут њихове испоруке надлежним институцијама које у 
дефинисаном року дају одговор како би подносилац захтева о истом био 
обавештен. Омогућавањем пријављивања проблема на овај начин, систем је на 
располагању грађанима током 24 сата 365 дана годишње, што доводи до подизања 
ефикасности рада јавног сектора и боље комуникације локалне самоуправе са 
грађанима, као и бољој координацији рада јавних предузећа и локалне самоуправе.  
 
Услуга израде WEB апликације прилагођене мобилним уређајима (responsive 
layout) за општине Лозница, Крупањ, Љубовија и Мали Зворник подразумева 
израду WEB апликације прилагођене мобилним уређајима  са следећим модулима: 

1. Модул за туризам. 
2. Модул за ванредне ситуације. 
3. Модул за пријаву комуналних проблема.  
 

WEB апликација ће имати  ''responsive layout'' што подразумева прилагођавање 
величини уређаја на коме се приказује (мобилни телефон, таблет, лаптоп, десктоп 
рачунар), уз додатно боље позиционирање у Google претрази. Оваква апликација 
омогућава лакши приступ садржају и дељење између већег броја корисника без 
потребе за преузимањем (download).  
 
2. ОПИС ЗАДАТКА 
 
Модул за туризам треба да обухвати све туристичке објекте и информације од 
значаја за развој туризма на територији општина Лозница, Крупањ, Љубовија и 
Мали Зворник (културно историјски споменици, археолошки и етнографски 
споменици и локалитети, надгробни споменици – крајпуташи, угоститељски и 
смештајни капацитети – сеоски туризам, хотели, ресторани, планинарске руте, 
пешачке стазе – стазе здравља, бициклистичке стазе, кајак и рафтинг, аутобуске 
линије, бензинске пумпе, манифестације, спортски објекти, терени и стазе, 
видиковци, старе куће, музеји итд.) Наведени објекти и информације треба да буду 
унети у базу података која поред локације треба да садржи и текстуални опис и 
слике објекта. У оквиру WEB апликације треба да буду прегледно приказани 
основни подаци из базе – кликом на линк кориснику треба да буде омогућено да 
види детаљне податке као и локацију објекта на карти. Осим тога, апликација треба 
да омогући групни приказ свих туристичких објеката од значаја на карти (позадина 
треба да буду  OSM – Open Street Maps), где корисник кликом на објекат треба да 
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добије, у балончићу, назив објекта и основне податке. Кориснику треба да буде 
омогућено да на основу своје локације може да види који су му објекти од интереса 
у близини. Саставни део апликације треба да буде форма помоћу које је 
корисницима омогућено да пошаљу коментаре, предлоге и оцене. 
 
Модул за ванредне ситуације треба да омогући, у случају ванредних ситуација као 
што су земљотрес, поплава, бујица, олуја, јаке кише и сл. сликање локације, унос 
текста (опис ванредне ситуације) и могућност слања тих података центру за 
ванредне ситуације. 
 
Модул за пријаву комуналних проблема треба да омогући пријаву комуналних 
проблема (шахт који је упао у коловоз, јавна расвета која не ради, оштећења на 
аутобуском стајалишту, ђубре које се не односи итд.). У оквиру овог модула треба 
да буде омогућено сликање локације на којој постоји комунални проблем и унос 
текста са описом комуналног проблема као и слање података надлежним службама. 
 

Укупна цена без ПДВ-а:____________________________ 
 

20% ПДВ:____________________________ 
 

                                               Укупна цена са ПДВ-ом: _________________________ 

Одговорно лице: 
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Јавна набавка услуга: Услуге израде андроид апликације за потребе ГИС-а, 42/2020 
Образац бр. 6-1

МОДЕЛ УГОВОРА : Услуге израде андроид апликације за потребе ГИС-а, 
42/2020

 
УГОВОР 

 О Набавци : Услуге израде андроид апликације за потребе ГИС-а, 42/2020 
  
 Закључен између:  
  
1. Град Лозница, Градска управа, са седиштем у Лозници, улица Карађорђева бр.2, коју 
заступа  начелник Градске управе Владимир Радојчић  
и  
  
_________________________ са седиштем у ________________, улица 
_____________________бр._____, кога заступа директор  _____________________ 
(у даљем тексту: Продавац) 
   
 Подаци о наручиоцу:                                        Подаци о продавцу:  
Град Лозница, Градска управа 
Карађорђева број 2, Лозница  
 

 

ПИБ:  101196408 
 

ПИБ: 

Матични бр.: 07169981 Матични бр.:  
 

Број рачуна:   Број рачуна:  
 

Телефон:  015/879-206 Телефон:  
 

Е-mail:        www.loznica.rs 
 

E-mail: 

 
ОСНОВ УГОВОРА 

Члан 1. 
 

 Наручилац је Одлуком о избору најповољније понуде бр. 
.......................................... од ...........................године изабрао Продавца као 
најповољнијег понуђача након спроведеног поступка  јавне  набавке мале 
вредности – набавка услуга: Услуге израде андроид апликације за потребе ГИС-а, 
42/2020 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 
 

 Предмет уговора  је набавка услуга –: Услуге израде андроид апликације за 
потребе ГИС-а, 42/2020за потребе Градске управе Лозница ЈН број __/2020 
 Саставни део овог Уговора су: понуда Продавца бр. ...... од ................... 
године и  Техничка спецификација са структуром цена. 
 
 
 Предмет Уговора Продавац ће извршити (заокружити и попунити):  
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а) самостално;  
б) са подизвођачима:  
__________________________________________________  из 
___________________  
__________________________________________________  из 
___________________  
__________________________________________________  из 
___________________ 
в) заједнички, у групи са:  
__________________________________________________  из 
___________________  
__________________________________________________  из 
___________________  
__________________________________________________  из 
___________________  
 
ЦЕНА 

Члан 3. 
 

 Цена услуге која је предмет овог уговора је дата у Техничкој спецификацији 
са структуром цена и у понуди бр...... од ..................2020.године, у укупном износу 
од ......................... динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно у 
износу од  .................................... динара са урачунатим порезом на додату вредност. 
 Уговорене цене подразумевају  да је место вршења услуге на адреси 
наручиоца – Градска управа Лозница, Карађорђева број 2, 15300 Лозница.  
 Јединична цена услуге дата у Техничкој спецификацији са структуром  цена  
не  може  се  мењати  до  истека  рока  важења  понуде. Продавац има право да 
евентуално коригује своје цене из понуде за време трајања уговора по истеку рока 
важења понуде, у складу са променом цена добара на нашем тржишту према 
званичним статистичким подацима, до 10%. 
 Пре сваког евентуалног кориговања цена у износу до 10 % Продавац је 
дужан да корекцију писмено, пре испоруке, образложи и затражи сагласност 
Наручиоца, у супротном  Наручилац  задржава право да раскине  уговор.  
  
Наручилац је обезбедио део финансијских средстава кроз сарадњу са УНОПС – 
ЕУПРО Уговор о донацији – Увођење ГИС-а у 4 локалне самоуправе у подрегији 
Подриње 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. 
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ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 
Члан 4. 

 
 Продавац се обавезује да услуге из члана 2. овог уговора изврши у по   
захтеву Наручиоца у року не дужем од 15 дана  од  дана  пријема конкретног 
захтева Наручиоца. Извршене услуге морају бити праћене одговарајућом 
документацијом.  
 Уговорена цена садржи трошкове транспорта, до локације Наручиоца на 
територији града Лознице ( Градска управа града Лознице, Карађорђева број 2, 
15300 Лозница). 
 Продавац ће тражена услуге обрачунавати према ценама датим у Техничкој  
спецификацији са структуром цена и у понуди бр..... од ..................................године 
из : Услуге израде андроид апликације за потребе ГИС-а, 42/2020 
 
УГОВОРНЕ КАЗНЕ 

Члан 5. 
 

 Ако Продавац не изврши услуге на начин и у року предвиђеном у захтеву 
Наручиоца, Наручилац ће зарачунати пенале у  износу  од  1%  цене  дате  за  
услуге  из  Техничке спецификације са структуром цена чија испорука касни за 
сваки дан закашњења, с тим што укупан износ пенала зарачунатих због кашњења 
може износити максимално 10% од укупно уговорене цене. 

Члан 6. 
 

 Продавац гарантује да услуге која су предмет овог уговора немају никакаве 
недостатке односно да имају одређене техничке карактеристике у складу са 
понудом понуђача. 
 У случају поновљене рекламације наручилац задржава право раскида овог 
уговора и право на накнаду настале штете. 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 7. 
 

 Наручилац прихвата појединачне цене услуга  дате у понуди Продавца и 
обавезује се на  исплату која ће бити извршена у року од ___  (максимално 45 
дана) од дана извршене услуге и извршеног квалитативно-квантитативног пријема 
извршене услуге и испостављања фактуре са тачно наведеним називима и за 
извршене услуге на текући рачун Продавца број ......................................................... 
 
 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 8. 
 

 Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања и важи до испуњења обавеза 
овог уговора, а најдуже до годину дана. 
 Наручилац задржава право да раскине овај уговор и пре истека утврђеног 
рока из става 1. овог члана без отказног рока, у случају несавесног пословања од 
стране продавца. 
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Члан 9. 
 

 На питања која нису регулисана овим Уговором, примениће се одговарајуће 
одредбе Закона о облигационим односима. 
 Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора и  
његових саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници  
уговорних страна, а спорови који не  могу  бити  решени споразумно решаваће 
Привредни суд у Ваљево.   

 
Члан 10. 

 
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих се по два налазе 

код уговорних страна.  
 

У г о в о р а ч и: 
 
                               Понуђач                                                                   Наручилац 
                       Предузеће / радња                                                   
                    __________________                                    Градска управа Град Лозница 
                       Директор/оснивач                                                                                                                   
                                                                                                         Владимир Радојчић                               
                    ----------------------------                                         ---------------------------------- 
           
НАПОМЕНА:  Модел  уговора  представља  садржину  уговора  који  ће  Наручилац закључити  са  
понуђачем  коме  буде  додељен  уговор,  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. 
Понуђач је дужан да Модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан 
са садржином Модела уговора. 
Уколико  понуђачи  подносе  заједничку  понуду,  група  понуђача  може  да  се определи  да  
претходно  попуњен  Модел  уговора  потпишу  и  печатом  овере  сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 
оверити Модел уговора. 
Делове Модела уговора означене _ попуњава Наручилац. 
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Јавна набавка услуга: Услуге израде андроид апликације за потребе ГИС-а, 42/2020 
Образац бр. 7

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

(ВАЖИ ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ) 
 

 
 

Р.Б Назив позиције Трошкови  
Без ПДВ-а Са ПДВ-ом 

1)     
2)     
3)     
4)     
5)     

 
УКУПНО:

  

 
 
 
           Место: ___________ 
            Датум:___________                                                                              ПОНУЂАЧ 
                                                                            М. П.                           
_______________________ 
                                                                                                    потпис овлашћеног лица 
 
 
НАПОМЕНА: На основу члана 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(,,Сл.гласник РС,, бр.29/2013) у обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани 
трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 
спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења. 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац ће понуђачу надокандити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у 
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде, а уколико 
понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од овлашћеног лица понуђача 
и печатом оверен Образац 5, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду 
трошкова.  
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Јавна набавка услуга: Услуге израде андроид апликације за потребе ГИС-а, 42/2020 
Образац бр. 8

 
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

(ВАЖИ ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ) 
 

 
 
 

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 Јавна набавка услуга : Услуге израде андроид апликације за потребе ГИС-
а, 42/2020 поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 

 
Датум:  

____________________________ 

 
Потпис овлашћеног лица:  

___________________________________ 
 

 
М.П. 

 
 
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. 
 


