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ЈКП „ ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР 

Бул. др Зорана Ђинђића 5 
ЈНМВ 09/2018 
15.05.2018. године 

ЗАЈЕЧАР 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

К О Н К У Р С Н А  
Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 

 

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА -   
ГПС ПРАЋЕЊЕ ВОЗИЛА И КОНТРОЛА УТРОШКА ГОРИВА - 

ЈНМВ  09/2018 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 Датум и време: 

Крајњи рок за достављање понуда: 01.06.2018. године до 12,00 

Јавно отварање: 01.06.2018. године у 12,30 

 
  

 

 
 

ЗАЈЕЧАР, МАЈ  2018 
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ЈКП „ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР 
19 000 Зајечар, Србија 
Бул. др Зорана Ђинђића 5 
ПИБ: 101328084,  
Матични број: 07183372 

 
www.vodovodza.rs 

Служба јавних набавки 
Тел: 019/422 041 

019/423 041 
Факс: 019/422 859 

e-mail: vodovodza@ptt.rs 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон),  

 
ЈКП „ ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР 

19 000 ЗАЈЕЧАР, Бул. др Зорана Ђинђића 5, 
 
објављује 

П О З И В 
за подношење понуда 

 
у поступку јавне набавке мале вредности услуга:  

ГПС праћење возила и утрошка горива 
ЈНМВ  09/2018 

 
1. Врста наручиоца: Јавно предузеће -локална самоуправа 
2. Врста поступка јавне набавке: предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале 
вредности услуга у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
3. Врста предмета јавне набавке услуга - ГПС праћење возила и контрола утрошка горива 
ЈНМВ 09/2018 
 

Шифра набавке 51200000 Услуге инсталирања опреме за мерење, контролу, испитивање и навигацију 

 
4. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

 

5. Јавна набавка није обликована по партијама. 
  

6. Начин  преузимање конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 
документација доступна: Конкурсна документација може да се преузме на Порталу управе за јавне набавке 

http://portal.ujn.gov.rs или на интернет страници наручиоца: www.vodovodza.rs 
7. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуде се припремају и подносе у складу са 
конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. 
Понуде се достављају на адресу наручиоца у року од 8 (oсам) дана од дана објављивања позива на Порталу јавних 

набавки, односно до дана 01.06.2018. године до 12,00 часова. Понуде које пристигну до наведеног рока 
сматраће се благовременим. 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.Наручилац 
ће након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком 
да је поднета неблаговремено. 
У року за подношење понуда 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. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
Понуда се подноси непосредно (лично) преко архиве или путем поште на адресу: ЈКП „Водовод“ Зајечар, Бул. др 
Зорана Ђинђића 5, 19000 Зајечар, Служба за јавне набавке, са назнаком «НЕ ОТВАРАТИ» понуда за јавну 
набавку услуга ГПС праћење возила и контрола утрошка горива ЈНМВ 09/2018. 
На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу, бр. телефона контакт особе и бр. факса. 
Понуде се достављају у затвореним ковертама. Пожељно је да сва документа у понуди буду повезана траком у 
целини и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. 
Понуђачи, самостално, као група понуђача, могу доставити само једну понуду. 

Понуда мора да важи 60 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда. 

8. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана рока, 

односно 01.06.2018. године у подрумским просторијама ЈКП „Водовод“ Зајечар, Бул. др Зорана Ђинђића 5, 
19000 Зајечар, са почетком у 12:30 часова.  

9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења предати 
Комисији пре отварања понуда. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од 
стране одговорног лица понуђача. 

10. Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети одлуку у року од 8 (осам) дана од дана отварања понуда. 
11. Лице за контакт у вези преузимања конкурсне документације: Синиша Pадовановић тел/факс 019/422-041, 
422-859,  e-mail: vodovodza@ptt.rs 

 

 

http://www.vodovodza.rs/
mailto:vodovodza@ptt.rs
javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s51000000-9//51200000-4')
http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.vodovodza.rs/
mailto:vodovodza@ptt.rs
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: 
Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга – 

ГПС праћење возила и контрола утрошка горива ЈНМВ 09/2018 бр. 1551 од 17.05.2018. године и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 1552 од 17.05.2018. године, припремљена је конкурсна 

документација која има следећи 
 
 
 

 
 
 

САДРЖАЈ 
 

 
 

 

ПОГЛАВЉЕ НАЗИВ ПОГЛАВЉА СТРАНА 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 4 

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) НАБАВКЕ 5 

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 6 

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

7 

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 10 

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 10 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  11 

 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  15 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 16 

 ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 17 

 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 18 

 ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 19 

 ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 20 

 РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА 21 

VII МОДЕЛ УГОВОРА  22 

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 25 
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

1. Наручилац: ....................................ЈКП „ ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР 
 

2. Адреса: …........................................Бул. др Зорана Ђинђића 5, 19 000 ЗАЈЕЧАР 

 

3. Интернет страница:......................... www.vodovodza.rs 
 

4. Врста наручиоца: Јавно предузеће – локална самоуправа 
 

5. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале 

вредности услуга у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке 
 

6. Предмет јавне набавке:  ГПС праћење возила и контрола утрошка горива ЈНМВ 

09/2018 
 

Предмет јавне набавке је ближе одређен у садржини техничке документације и планова, који 

су саставни део конкурсне документације. 
 

7. Поступак се спроводи: Ради закључења уговора 

 

8. Лице за контакт је:  Синиша Pадовановић  тел/факс 019/422-041, 422-859,  e-mail: 

vodovodza@ptt.rs 
 

 

9. Шифра набавке 
 

Шифра набавке 51200000 Услуге инсталирања опреме за мерење, контролу, испитивање и навигацију 

 
10. Процењена вредност набавке: 600.000 РСД 

11. Партије: Предметна набавка НИЈЕ обликована по партијама: 

12. Напомена: / 

http://www.vodovodza.rs/
mailto:vodovodza@ptt.rs
javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s51000000-9//51200000-4')
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II. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) НАБАВКЕ 

(врста, техничке карактеристике, опис и место извршења...) 

 
ГПС праћење возила и контрола утрошка горива  

 
Понуђач је дужан да за потребе наручиоца у складу са овом Техничком спецификацијом понуди 
следеће: 
1. Континуирано 24/7/365 дана у години ГПС праћење возила Наручиоца, током трајања уговора, на 

територији Републике Србије (15 возила), 
2. да одмах по закључењу уговора, у уговореном року који не може бити дужи од 20 дана, изврши 

инсталирање – уградњу нових ГПС/ГПРС терминала са сондама (код новијих возила повезивањем 

на борд компјутер) за праћење нивоа горива у резервоарима на 15 возила (8 теретна возила,  2 
путничка, 1 специјално - цистерна – канал џет и 1 радна машина – ровокопач), на којима 
Наручилац по извршењу уговора стиче право власништва, 

3. да понуђени уређаји поседују декларацију о усаглашености са RoHS директивом (Restriction of 
Hazardous Substances – ограничавање опасних материја) Европског парламента и да поседују 
одговарајући E знак, декларацију о усаглашености са Споразумом о усвајању једнобразних 
техничких прописа за возила са точковима, опрему и делове који могу бити уграђени и/или 

коришћени на возилима са точковима и условима  за узајамно признавање додељених 

хомологација на основу ових прописа,  
4. да сукцесивно, на захтев Наручиоца, по истој цени, изврши уградњу додатних  уређаја током 

трајања уговора (Максимално још 5 возила), 
5. да за све уграђене уређаје да гаранцију од најмање 24 месеца од дана инсталирања - уградње, 
6. да обезбеди сервис, за уграђене уређаје, у гарантном периоду без надокнаде и у случају потребе, 

сервис у вангарантном периоду уз надокнаду током трајања уговора, 
7. да уколико дође до квара уграђеног уређаја, у року од 72 сати од пријаве квара, исти отклони 

интервенцијом овлашћеног сервисера или угради нов уређај, 
8. да обезбеди потребне СИМ картице, 
9. да пружи техничку подршку 24/7/365 дана у години путем корисничког сервиса, 
10. да омогући промену обима и врсте података који се прате о појединачном возилу, према 

потребама Наручиоца, 

11. да пружи обуку кадрова Наручиоца за коришћење система за ГПС праћење возила; 
12. да цена услуге ГПС праћења возила, током трајања уговора, подразумева  фиксни трошак који 

укључује и саобраћај на СИМ картицама инсталираним  у ГПС/ГПРС уређајима. 
 

Понуђене услуге морају имати следеће карактеристике: 
 Систем за надзор и праћење возила подразумева web апликацију и могућност приступа истој са 

сваког рачунара који има приступ интернету уз одговарајуће корисничко име и лозинку, 

 програм за праћење инсталиран на серверу мора бити у власништву понуђача и мора до омогући 
чување података за свако возило минимално 12 месеци, 

 позиција возила у реалном времену (улица, насеље, град), 
 различит начин приказивања возила у односу на кретање, стајање и дуже стајање, 
 брзина возила у сваком тренутку у реалном времену, 
 време стављања возила на контакт браву, 

 време скидања возила са контакт браве, 
 приказ историја кретања возила и симулације кретања, могућност извоза историје са нацртаном 

путањом на мапу у PDF формату, 
 пређени пут у километрима, максимална брзина км/сат, просечна брзина км/сат, 
 креирање различитих нивоа приступа и овлашћења, 
 креирање различитих група возила, возача и корисника, 
 креирање извештаја о пређеним километражама са временима вожње, мировања, стајања и 

тачношћу јављања уређаја услед губитка сигнала, 
 креирање извештаја о пређеном путу по данима (месечнни), 
 креирање извештаја о пређеном путу у и ван радног времена (унос параметара радног времена 

радним данима, суботом и недељом уз одабир датума празника у месецу који се означавају као 
нерадни дани), 

 креирање извештаја о релацијама возила са адресама локације на самом извештају (од момента 
паљења возила до момента гашења возила са адресамо почетне и крајње локације као и приказа 

времена вожње и мировања у самој релацији, извезени извештај мора садржати приказ локације 
на мапи), 

 креирање извештаја о прекорачењу брзине са приказом историје кретања прекорачења, 
 креирање извештаја о стајању возила са приказом стајања на мапи, 
 креирање различитих извештаја у виду графикона, 
 аутоматско извештавање жељених извештаја путем mail-a, 

 могућност извоза-приказа извештаја у Word, Excel, PDF формат, 
 слање SMS поруке возачима из апликације, 
 комплетна сервисна књига возила, 

 креирање компанија за снабдевање горивом и њихових станица за снабдевање горивом, 
 креирање електронских путних налога из апликације, 
 креирање и унос података о сервисним интервенцијама на возилу, 
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 креирање и унос података о потрошњи горива по возилу и станици за снабдевање горивом као 
локацији, 

 могућност аутоматског генерисања потрошње горива повлачењем података од компанија за 
снабдевање горивом које компанија користи, чиме се искључује фактор ручног уноса података 
потрошње горива, 

 унос података о саобраћајним прекршајима возача, 
 унос регистрација возила и њихов преглед у виду трошкова као и аларми-обавештења о 

предстојећим регистрацијама које истичу, 

 унос стања километар сата на месечном нивоу, 
 унос путних трошкова релација, 
 унос трошкова за свако возило појединачно, 
 креирање извештаја о трошковима коришћења и одржавања возила за свако возило или групу 

возила,  
 извештај издатих путних налога, 
 извештај потрошње горива, 

 извештај о прегледу регистрација возила, 
 комплетан извештај возила за назначени период, 
 комплетан извештај возача за назначени период, 
 аларми-упозорења о предстојећим заказаним интервенцијама и регистрацијама, 
 могућност корекција на самој мапи, доцртавање улица и локација на мапи. 

 

Уз понуду је потребно доставити каталог понуђених уређаја или извод из каталога из кога се могу 

видети подаци о произвођачу, моделу и основне карактеристике уређаја 
 
Место уградње је ЈКП Водовод Зајечар, Милоша Обилића бб, 19000 Зајечар. 
 

Списак возила за уградњу ГПС/ГПРС терминала са сондама за праћење нивоа горива у резервоарима: 

 
СПИСАК ВОЗИЛА ЈКП ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР  

ЗА ГПС ПРАЋЕЊЕ И УГРАДЊУ СОНДЕ ЗА МЕРЕЊЕ ПОТРОШЊЕ ГОРИВА 

рб Рег.бр Врста возила Марка и тип (cm3) (KW) Год 
Бр. 

резерв
оара 

1 ZA 036 HU TERETNO TAM 75 T 3 BE 2650 56 1987 1 

2 ZA 003 KP TERETNO TAM 130 T 11 B 3330 91 1990 1 

3 ZA 038 PŠ TERETNO MAN L20/8.145/K 4580 103 2002 1 

4 ZA 003 CR SPECIJALNO MERC. BENZ”AHOR” 1828 6374 205 2007 1 

5 ZA 017 NR TERETNO PIAGGIO PORTER KIPER CR 1296 48 2008 1 

6 ZA 021 ŽJ TERETNO FORD TRANZIT 120 D 2496 56 1996 1 

7 ZA AAA 04 ROVOKOPAČ CAT-CATERPIL 428D STD 3300 73 2004 1 

8 ZA 045 UV TERETNO ZASTAVA FLORIDA 1,3 POLY 1300 48 2006 1 

9 ZA 045 UT TERETNO ZASTAVA FLORIDA 1,3 POLY 1300 48 2006 1 

10 ZA 013 ŠF TERETNO ZASTAVA FLORIDA 1,3 POLY 1300 48 2009 1 

11 ZA 039 ŠM TERETNO FIAT DOBLO 1910 77 2006 1 

12 ZA 039 ŠL TERETNO FIAT DOBLO 1910 77 2007 1 

13 ZA 044 NF TERETNO RENAULT KANGOO 1461 50 2010 1 

14 ZA 044 ZA PUTNIČKO LADA NIVA 4X4 1690 61 2017 1 

15 ZA 013 MH PUTNIČKO ZASTAVA 101 SKALA 55 1116 40 2004 1 

 
 

III. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

/ 
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IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ   
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

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

 
 
Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
1. 

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

 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI 
ове конкурсне документације)), којом 

понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услове за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) 
до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом 

конкурсном документацијом 
 
 

2. 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3. 

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

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у 
време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

5. 

 

Да има важећу дозволу надлежног органа за 

обављање делатности која је предмет јавне набавке 
(чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН).  
 

Напомена: 

Наручилац је дужан да од понуђача захтева да 
поседује важећу дозволу надлежног органа за 
обављање делатности која је предмет јавне набавке, у 
случају да  је таква дозвола предвиђена посебним 
прописом. 

   

Лиценца за вршење послова 

монтаже, пуштања у рад, 
одржавање система техничке 
заштите и обуке корисника – коју 
издаје МУП Републике Србије 
Члан 9. став 1, тачка 6 Закона о 
приватном обезбеђењу, (“Сл. 
Гласник РС”, бр. 104/2013 i 

42/2015)  

  

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: 
 

Рб ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. 
 
 
 

Да понуђач поседује неопходан технички капацитет,  
односно: 
1.1. Да поседује програм (софтвер) за праћење у власништву, 
инсталиран на серверу; 
1.2. Да поседује центар за техничку подршку са особљем које 
је на располагању 24/7/365 дана у години, путем кога пружа 
подршку наручиоцу у погледу функционисања услуге. 

 ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 
конкурсне документације), којом 
понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава додатне услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном 
документацијом. 

2. 

Да понуђач поседује неопходан технички капацитет, односно 
поседује сертификован : 
7.1. ISO 9001 Сертификат менаџмента квалитетом 
7.2. ISO 27001 Сертификат менаџмента безбедношћу 

информација 

3. 

Да поседује неопходан пословни капацитет –  
- да је у предходне три године (2015., 2016. и 2017. година) 

извршио минимално 20 уградњи система за праћење возила. 

 
 

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_privatnom_obezbedjenju.html
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_privatnom_obezbedjenju.html
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и додатних услова за 
учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних 

услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује 
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће 

у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном документацијом.  
 

 Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач 
5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, понуђач доказује 
достављањем ДОЗВОЛЕ: Лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавање система 
техничке зашгтуте и обуке корисника – коју издаје МУП Републике Србије Члан 9. став 1, тачка 6 

Закона о приватном обезбеђењу, (“Сл. Гласник РС”, бр. 104/2013 i 42/2015) 
 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач 

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

 

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

 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописани начин. 

 
 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а 
може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о 

испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити 
краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 
 

 Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и 
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих 
доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 

 
 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних 

услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из 
одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних 
услова – Доказ: 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју 
се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 

правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене 
евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, 
потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју 
је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и 

кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 

организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да 
достави доказ за сваког од њих.  
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Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних 

услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

 

1) Технички капацитет:  
1.1. Услов под редним бројем 1.1. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ: 

Потврда о куповини лиценце или потврда о ауторским правима на лиценцу. 
1.2. Услов под редним бројем 1.2. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ: 
ИЗЈАВА (образац изјаве ће бити достављен понуђачу од кога се захтева достављање доказа о 

испуњености додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке), којом понуђач 
потврђује да поседује центар за техничку подршку са особљем које је на располагању 24/7/365 
дана у години, путем кога пружа подршку наручиоцу у погледу функционисања услуге 
 

2) Технички капацитет:  
 

1. ISO 9001 Сертификат менаџмента квалитетом – Доказ: достава фотокопије сертификата 
2. ISO 27001 Сертификат менаџмента безбедношћу информација – Доказ: достава фотокопије 
сертификата 
 

3) Пословни капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу додатних услова 
– Доказ: 
1. Списак корисника услуге којима је пружена услуга уградње система за праћење возила у 2015., 

2016., 2017. години,  са вредностима пружене услуге, референц листа  
 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не 
достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 

  

Напомена: 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа и да наведе који су то докази.  

 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ. 

 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену 
пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима 

понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 
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V. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 
1. Критеријум за доделу уговора:  

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

 
2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу 

уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или 
истом понуђеном ценом  

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок на уграђене уређаје. У случају истог 
понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио 
краћи рок уградње уређаја.  

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку 
о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац 
ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење 

путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену 
исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у 
присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте 
величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не 
присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 

 

VI. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);  
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 

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

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

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ  

 

 
Понуда бр __________________ од ___. ___.20___. године 

за јавну набавку услуга:  ГПС праћење возила и контрола утрошка горива ЈНМВ 09/2018 
 

 

ОПШТИ  ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Интернет страница понуђача:  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

Интернет странице на којој су подаци који су 
тражени у оквиру услова за учешће у 
поступку предметне набавке  јавно доступни 

 

 
 
 
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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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

1) Назив подизвођача:  

 
Адреса понуђача:  

 
Матични број понуђача:  

 
Порески идентификациони број:  

 
Име особе за контакт:  

 
Телефон:   

 
Електронска адреса понуђача (e-mail):  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 Интернет странице на којој су подаци 
који су тражени у оквиру услова за 

учешће у поступку предметне набавке  
јавно доступни 

 

   

2) Назив подизвођача:  

 
Адреса понуђача:  

 
Матични број понуђача:  

 
Порески идентификациони број:  

 
Име особе за контакт:  

 
Телефон:   

 
Електронска адреса понуђача (e-mail):  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Интернет странице на којој су подаци 
који су тражени у оквиру услова за 
учешће у поступку предметне набавке  

јавно доступни 

 

 
 

 
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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ПОДАЦИ О О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број понуђача:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Телефон:   

 Електронска адреса (e-mail):  

 
Интернет странице на којој су подаци 
који су тражени у оквиру услова за 
учешће у поступку предметне набавке  
јавно доступни 

 

   

2) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 Адреса:  

 Матични број понуђача:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Телефон:   

 Електронска адреса (e-mail):  

 Интернет странице на којој су подаци 

који су тражени у оквиру услова за 
учешће у поступку предметне набавке  
јавно доступни 

 

   

3) 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број понуђача:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Телефон:   

 Електронска адреса (e-mail):  

 

Интернет странице на којој су подаци 
који су тражени у оквиру услова за 
учешће у поступку предметне набавке  

јавно доступни 

 

 
 

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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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ГПС праћење возила и контрола утрошка горива ЈНМВ 09/2018 

 
 

Јединична цена испоруке и уградње ГПС/ГПРС терминала  
са сондама за праћење нивоа горива у резервоарима по 
возилу без ПДВ-а 

 

Јединична цена месечне претплате ГПС праћења по возилу 

без ПДВ-а        
 

Укупнa цена услуге без ПДВ-а  

Укупни ПДВ  

Укупнa цена услуге са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања  45 дана 

Уговорна обавеза 12 месеци 

Рок инсталирања - уградњу ГПС/ГПРС терминала са 
сондама за праћење нивоа горива у резервоарима (не може 

бити дужи од 20 дана) 

______________   дана 

Гарантни рок на уграђене уређаје (не краћи од 24 месеца) _____________  месеца 

Рок важења понуде (не краћи од 30 дана) _______________  дана 

Место уградње 
Место уградње је ЈКП Водовод 
Зајечар, Зајечар, Милоша Обилића 
бб, 19000 Зајечар 

Место и рок извршења услуге 

Континуирано 24/7/365 дана у 

години ГПС праћење возила 
Наручиоца, током трајања уговора, 

на територији Републике Србије 

 
 
 

Место и датум: 

 

____________________ 

М.П. 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача: 

____________________ 

 

 
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 или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде. 
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Образац 2 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

На основу члана 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), за понуду бр. _______ од ____ _____ 2018. 
год. за јавну набавку услуга ГПС праћење возила и контрола утрошка горива ЈНМВ  09/2018., 
наручиоца ЈКП „Водовод“  Зајечар, Бул. др Зорана Ђинђића 5, достављамо вам попуњен образац 
структуре цена: 
 

Табела 2 
 

рб Предмет-опис 
Јед. 
мере 

Коли 
чина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 

1. 

Испорука и уградња 
ГПС/ГПРС терминала са 
сондама за праћење нивоа 
горива у резервоарима 

ком 15     

2. 
Услуге ГПС праћења за 15 
возила на месечном нивоу 

месец 12     

Укупнa цена услуге без ПДВ-а  

Укупни ПДВ  

Укупнa цена услуге са ПДВ-ом  

 
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 
 у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне 

набавке;  
 у колони 7. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што 

ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су 

наведене у колони 4.);  
 у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са 
траженим количинама (које су наведене у колони 4.); 

 На крају уписати укупну цену услуге без ПДВ-а, укупни ПДВ и укупну цену услуге са ПДВ-ом. 
 

 
 

Место и датум: 

 

____________________ 

М.П. 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача: 

____________________ 
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Образац 3 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

  

 
На основу члана 88. Став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 86/15), због учешћа  у поступку за јавну 
набавку услуга – ГПС праћење возила и контрола утрошка горива ЈНМВ 09/2018. наручиоца ЈКП 
„Водовод“  Зајечар, Бул. др Зорана Ђинђића 5, достављамо вам укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, како следи у табели: 
 
 

Врста трошка Износ трошка у РСД 

  

  

  

  

  

Укупан износ трошка припремања понуде: 
 

 
 
 
 
 

 

Место и датум: 

 

____________________ 

М.П. 

 

Потпис овлашћеног лица 

 понуђача: 

____________________ 

 
 

 
Напомене:  

 
 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. 

 

 достављање овог обрасца није обавезно. 
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Образац 4 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 
 
 

Назив понуђача  

Седиште понуђача:  

Улица и број:  

Телефон:  

Датум:  

Број понуде:  

 

И З Ј А В А  
 
 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду бр._________од 
___________, за јавну набавку добара – ГПС праћење возила и контрола утрошка горива ЈНМВ 

09/2018., наручиоца ЈКП „Водовод“  Зајечар, Бул. др Зорана Ђинђића 5, подносим независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, у складу са чланом 26. Закона о 
јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

 
 

 
 

 

Место и датум: 

 

____________________ 
М.П. 

Потпис овлашћеног лица 

 понуђача: 

____________________ 

 
 

 
 

 
 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац 
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за 
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције 

представља негативну реFeренцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђачаиз групе понуђачаи оверена печатом. 
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Образац 5 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈН  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 
Назив понуђача  

Седиште понуђача:  

Улица и број:  

Телефон:  

Датум:  

Број понуде:  

    
 

И З Ј А В А 

 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача за јавну набавку добара 

– ГПС праћење возила и контрола утрошка горива ЈНМВ 09/2018. наручиоца ЈКП „Водовод“  

Зајечар, Бул. др Зорана Ђинђића 5, испуњавам све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

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

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

тач. 4) ЗЈН); 
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 
2. ЗЈН); 

5) Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН) односно Лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у 

рад, одржавање система техничке зашгтуте и обуке корисника – коју издаје МУП Републике 
Србије Члан 9. став 1, тачка 6 Закона о приватном обезбеђењу, (“Сл. Гласник РС”, бр. 104/2013 
i 42/2015) 
 
Понуђач испуњава додатне услове и то: 

 

1). технички капацитет 1 
2). технички капацитет 2 
3). пословни капацитет 

 
Место и датум: 

 

____________________ 

М.П. 

Потпис овлашћеног лица 

 понуђача: 

____________________ 

 

 

Напомена:  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом на који начин сваки понуђач из групе понуђача 

изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове 

испуњавају заједно.  

 
 

 

 

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_privatnom_obezbedjenju.html
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_privatnom_obezbedjenju.html
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Образац 6 
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

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

 
 
Назив понуђача  

Седиште понуђача:  

Улица и број:  

Телефон:  

Датум:  

Број понуде:  

 

 

И З Ј А В А 

 

 

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

заступник подизвођача у поступку јавне набавке мале вредности услуга – ГПС праћење возила и 

контрола утрошка горива ЈНМВ 09/2018,  испуњавамо 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 (чл. 

75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 

4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 
 

 
 

Место и датум: 

 

____________________ 

М.П. 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача: 

____________________ 

 

 
Напомена:  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица подизвођача и оверена печатом.  
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Образац 7 

 

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 

 

 
 

Назив понуђача  

Седиште понуђача:  

Улица и број:  

Телефон:  

Датум:  

Број понуде:  

 

И З Ј А В А  

  

Овом изјавом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу неопозиво изјављујемо да ћемо у 
складу са уговором  за јавну набавку добара – ГПС праћење возила и контрола утрошка горива 
ЈНМВ 09/2018, наручиоца ЈКП „Водовод“  Зајечар, Бул. др Зорана Ђинђића 5, приликом потписивања 

уговора, а на име средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла, доставити: 

 

 уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са 

меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са 

клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла. 

Уз меницу ћемо доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

која је наведена у меничном овлашћењу – писму.  
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за коначно 
извршење свих уговорених обавеза.  
 
Ова средства финансијског обезбеђења достављамо уколико будемо изабрани по јавној набавци 

ГПС праћење возила и контрола утрошка горива ЈНМВ 09/2018. 
 

 
 
 

 

Место и датум: 

 

____________________ 

М.П. 

 

Потпис овлашћеног лица 

 понуђача: 

____________________ 

 
 

Напомене:  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац  
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача, или група понуђача може да  
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац. 
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Образац 8 
 

РЕФЕРНЦE ПОНУЂАЧА 

 
 

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2.1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
број124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у вези јавне набавке добара – ГПС праћење возила и 
контрола утрошка горива ЈНМВ 09/2018, наручиоца ЈКП „Водовод“  Зајечар, Бул. др Зорана 

Ђинђића 5, достављамо  
 

 
 

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА 

 

 
 

Бр. Референтни наручилац Лице за контакт Датум уговора 
Вредност услуге  

без ПДВ-а 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20     

Укупна вредност услуге без ПДВ-а ______________ РСД 

Напомена: У случају више референци Понуђач може да фотокопира приложени Образац  

 
Место и датум: 

 

____________________ 

М.П. 

Потпис овлашћеног лица 

 понуђача: 

____________________ 
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VII. МОДЕЛ УГОВОРА  

 
 

 

Уговорне стране: 
 

Наручилац: 

ЈКП ВОДОВОД'' ЗАЈЕЧАР, Зајечар, 

Бул. др Зорана Ђинђића бр. 5, 

МБ 07183372, ПИБ 101328084, кога заступа директор Марко 

Пауновић, дипл.ецц. (у даљем тексту: Наручилац) 

Пружалац услуге: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

(у даљем тексту Пружалац услуге) 
 

 
(Напомена Наручиоца: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са 
подизвођачем и члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача 
потписати уговор) 

 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 

1. да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015 у даљем тексту: Закон), спровео поступак  јавне набавке мале вредности услуга – ГПС 

праћење возила и контрола утрошка горива ЈНМВ 09/2018, на основу позива објављеног на 
Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца; 

2. да је Пружаоц услуге доставио понуду број ................................................. од  ........  ........   2018. године, која у 
потпуности испуњава услове из конкурсне документације, налази се у прилогу и саставни је део 
увог уговора; 

3. да је Наручилац Одлуком о додели уговора број ..................................................... (попуњава Наручилац) 

доделио уговор за јавну набавку услуга – ГПС праћење возила и контрола утрошка горива 
ЈНМВ 09/2018, пружаоцу услуга ........................................................................................................................................................................... 

(попуњава Наручилац). 
 

Члан 1. 
 

Предмет овог уговора је  – ГПС праћење возила и контрола утрошка горива. 
Пружаоц услуге се обавезује да Наручиоцу изврши услугу у свему према понуди број......................................... 
од  ........  ........   2018. године и техничкој спецификацији услуге.  Иста документа су и саставни део 
уговора. 

 
Пружалац услуге ће извршити услугу из става 1. (заокружити и попунити): 
  

а) самостално; 
б) са подизвођачима: 
__________________________________________________________ из __________________  
__________________________________________________________ из __________________ 
__________________________________________________________ из __________________  
 в) заједнички у групи са:  
__________________________________________________________ из __________________  

__________________________________________________________ из __________________  
__________________________________________________________ из __________________  

 
Члан 2. 

 

Овим уговором Уговорне стране уређују права, обавезе и одговорности у погледу извршења услуге, 

као и друга питања везана за реализацију овог Уговора, под условима утврђеним овим Уговором и 
понудом број ......................................... од  ........  ........   2018. године. 
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Члан 3. 
 
Пружалац услугe је дужан да услуге пружи на следећи начин: 
1. Континуирано 24/7/365 дана у години ГПС праћење возила Наручиоца, током трајања уговора, на 

територији Републике Србије (максимално 20 возила); 

2. Да одмах по закључењу уговора, у року од _________ дана, изврши инсталирање - уградњу нових 
ГПС/ГПРС терминала са сондама за праћење нивоа горива у резервоарима на 15 возила на којима 
Наручилац по извршењу уговора стиче право власништва; 

3. Да уграђени уређаји поседују декларацију о усаглашености са RoHS директивом (Restriction of 
Hazardous Substances – ограничавање опасних материја) Европског парламента и да поседују 
одговарајући E знак, декларацију о усаглашености са Споразумом о усвајању једнобразних 

техничких прописа за возила са точковима, опрему и делове који могу бити уграђени и/или 
коришћени на возилима са точковима и условима  за узајамно признавање додељених 
хомологација на основу ових прописа; 

4. Да сукцесивно, на захтев Наручиоца, изврши уградњу додатних 5 уређаја током трајања уговора;  
5. Да за све уграђене уређаје да гаранцију од _________ месеца од дана инсталирања - уградње; 
6. Да обезбеди сервис, за уграђене уређаје, у гарантном периоду без надокнаде и у случају потребе, 

сервис у вангарантном периоду уз надокнаду током трајања уговора; 

7. Да уколико дође до квара уграђеног уређаја, у року од 72 сати од пријаве квара, исти отклони 
интервенцијом овлашћеног сервисера или угради нов уређај; 

8. Да обезбеди потребне СИМ картице; 
9. Да пружи техничку подршку 24/7/365 дана у години путем корисничког сервиса; 
10. Да омогући промену обима и врсте података који се прате о појединачном возилу, према 

потребама Наручиоца; 
11. Да пружи обуку кадрова Наручиоца за коришћење система за ГПС праћење возила; 

12. Да цена услуге ГПС праћења возила, током трајања уговора, подразумева  фиксни трошак који 
укључује и саобраћај на СИМ картицама инсталираним  у ГПС/ГПРС уређајима. Место уградње 
ГПС/ГПРС терминала са сондама је на адреси ЈКП Водовод Зајечар, Милоша Обилића бб, 19000 
Зајечар. 

Члан 4. 
 

По извршеној уградњи уређаја, представник Наручиоца потписује записник о узвршеној уградњи, чиме 
потврђује да су услуге испоруке и уградње уређаја извршене. 
Уколико извршене услуге не одговарају уговореним услугама, Наручилац сачињава приговор у писаној 
форми и упућује га Пружаоцу услуге у примереном року. 
Наручилац, током трајања уговора, осим уговорених трошкова нема никакве додатне трошкове око 

коришћења уређаја и web апликације за ГПС праћење возила.  
 

Члан 5. 
 

Уговорену цену услуге – ГПС праћење возила и контрола утрошка горива ЈНМВ 09/2018. чине: 
  

Јединична цена испоруке и уградње ГПС/ГПРС терминала  
са сондама за праћење нивоа горива у резервоарима по возилу без ПДВ-а ____________________ РСД 

 

Јединична цена месечне претплате ГПС праћења по возилу без ПДВ-а       ____________________ РСД 
 

Укупна цена услуге без ПДВ-а у износу од       _____________________ РСД 

Укупни ПДВ-а у износу од          _____________________ РСД 

Укупна цена услуге са ПДВ-ом у износу од       _____________________ РСД 

 

Све цене су дате са свим зависним трошковима набавке. 

Цена је фиксна и не може се мењати  током важења уговора. 
 

Члан 6. 
 

Фактурисање ће се вршити искључиво у динарима. 
Рок плаћања уговорене цене је 45 дана након уградње и фактурисања, односно након испоставе 
месечних рачуна. 

 
Члан 7. 

  
Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог уговора, уговорна 
страна која је проузроковала штету, накнадити другој страни стварну штету, у складу са законом.  
У случају било каквог квалитативног или квантитативног одступања у извршењу услуге – ГПС 
праћење возила и контрола утрошка горива ЈНМВ 09/2018.   у складу са овим Уговором, 
Пружаоц услуге је дужан да, без одлагања, приступи отклањању утврђених недостатака и да исте 
недостатке отклони у року од 10 дана од дана утврђеног недостатка и услугу усагласи са условима из 

конкурсне документације и прихваћене понуде продавца. 
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Члан 8. 

 
Пружаоц услуге  се обавезује да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену 
меницу за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 

копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју пружаоц услуге 
наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока 
за коначно извршење посла [средство обезбеђења траје најмање онолико колико траје рок за 
испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења]. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду у случају да пружаоц услуге не буде извршавао своје 
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу 

уговора са изабраним понуђачем. 
Члан 9. 

 
Овај Уговор ступа на снагу када се кумулативно испуне следећи услови:  
- када га га потпишу обе уговорне стране и када се преда инструменти обезбеђења из члана 8. овог 
Уговора; 

Датумом потписивања сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна уколико га не 

потпишу истовремено.  
Члан 10. 

 
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе Уговорне стране и закључује се на период од 12 
месеци од ступања на снагу. 

 

Члан 11. 
 

Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној или 
организационој промени, као и све друге промене везане за опште податке као што је текући рачун, 
адреса, овлашћена лица и сл. 
  

Члан 12. 

 
Уговорне стране су сагласне да се овај Уговор може раскинути једнострано, писменим путем са 

отказним роком од 30 дана.  
Уговорне стране су дужне да у отказном року измире све доспеле обавезе.  
 

Члан 13. 
 

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се важеће законске одредбе.  
 

Члан 14. 
 

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, настојати да реше 
мирним путем, у духу добре пословне сарадње. 

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог Уговора или поводом овог 
Уговора, решаваће надлежни суд у Зајечару. 
 

Члан 17. 
  

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истовета примерка од којих и Наручилац и Пружаоц услуга 
задржавају по 2 (два) примерка.  

 
Пружаоц услуга 

 
   Наручилац 

 ЈКП Водовод Зајечар 
  Директор 

 

 
 

       Марко Пауновић, дипл.ецц. 
 
 

 
Напомена:  

 
Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише Модел уговора, чиме потврђује да се слаже са садржином истог.  
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће 
наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству 
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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VIII. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 
1. Језик на којем понуда мора бити састављена 

 
Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и поступак јавне набавке се води 
на српском језику. Понуђач мора доставити понуду на српском језику. Страни подносилац понуде може 
за доказе из Упутства како се доказује испуњеност услова из члана 75. Закона, из конкурсне 
документације, доставити оригинале или фотокопије на матерњем језику, праћене овереним преводом 
на српски језик од стране овлашћеног судског тумача. 

 
2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 

 
За припремање понуде понуђач користи обрасце из конкурсне документације за предметну набавку. 
Без обзира на начин уношења, писани подаци на обрасцима морају бити читки и неизбрисиви. Понуђач 
је обавезан да ставке на обрасцима понуде које су предвиђене за уношење података, попуни и/или 

обележи на тражени начин. Исказани подаци морају бити коректни, прецизни (недвосмислени) и у 
складу са напоменама на обрасцима. Обрасци се оверавају потписом и печатом, чиме се потврђује да 

су дати подаци тачни. Уколико обрасци нису коректно попуњени и оверени, наручилац може одбити 
понуду. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној пошиљци (коверта, пакет 
или кутија), затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара. На полеђини пошиљке навести називи адресу понуђача. У случају да понуду подноси 

група понуђача, потребно је назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 
учесника у заједничкој понуди. 

 
Понуду доставити на адресу:  

ЈКП „ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР 

19 000 Зајечар, Бул. др  Зорана Ђинђића 5 
 

са назнаком: 
,,Понуда за јавну набавку услуга –  

ГПС праћење возила и контрола утрошка горива ЈНМВ 09/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” 
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 01. јуна 2018. године, 

до 12 часова. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на пошиљци у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум према редоследу приспећа. 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: 
 

Р.бр. Назив обрасца или документа 

1.  Образац понуде (Образац 1) 

2.  Образац структуре понуђене цене (Образац 2) 

3.  Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) 

4.  Образац изјаве о независној понуди (Образац 4) 

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

6.  
Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 
75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

7.  
Дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. 
ст. 1. тач. 5) ЗЈН). 

8.  Изјава о достављању бланко соло менице 

9.  Kаталог понуђених уређаја или извод из каталога 

10.  Модел уговора о јавној набавци 

11.  
Уколико понуду подноси група понуђача, попуњен, потписан и оверен образац: Споразум о 

заједничком извршењу јавне набавке. 
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3. Партија  
 

 Предмет набавке није обликован по партијама. 
 

 Уколико је набавка обликована по партијама Понуђач може да поднесе понуду за једну или више 
партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.  
 У случају да понуђач подноси понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се 
може оцењивати за сваку партију посебно, а свака партија мора бити одвојена у посебну коверту са 

назнаком ГПС праћење возила и контрола утрошка горива ЈНМВ 09/2018. 
 Докази из чл. 75. и 76. Закона као и сва остала, тражена, општа документа, у случају да понуђач 
подноси понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, 
односно могу бити достављени у једном примерку за све партије, а у коверти која ће носити назнаку 
„Општа документа“ 
 

4.  Понуде са варијантама 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

5. Начин измене, допуне и опозива понуде 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца на коју је достављена 

понуда, са назнаком: 
„Измена понуде за ЈНМВ  09/2018 – ГПС праћење возила и конт. утрошка горива - не отварати” или 
„Допуна понуде за ЈНМВ  09/2018 – ГПС праћење возила и конт. утрошка горива - не отварати” или 

„Опозив понуде за ЈНМВ  09/2018 – ГПС праћење возила и конт. утрошка горива - не отварати” или 
„Измена и допуна понуде за ЈНМВ  09/2018 – ГПС праћење возила и конт. утрошка горива - не 
отварати”. 

 
На полеђини пошиљке  навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 

понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу 
свих учесника у заједничкој понуди. 

 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 

6.  Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.  

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на 
који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. Понуда са подизвођачем  
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у 

поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова 
(Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације).  

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 

 
8. Заједничка понуда  

 
Понуду може поднети група понуђача. 
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Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:   
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати   

групу понуђача пред наручиоцем,   
 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова 
(Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације).  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара.  

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 
набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.  

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи 
прихватљивост понуде 

 

Да би понуда била прихватљива, понуђач мора да исуни и следеће захтеве : 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је 45 дана од дана извршења услуге у складу са Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/12 и 68/15) на основу документа 

који испоставља понуђач (рачун), а којим је потврђено извршење услуге. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гарантни рок на уграђене уређаје не може бити краћи од 24 месеца од дана инсталирања - уградње. 
 

9.3. Захтев у погледу рока и места извршења услуге 

Рок уградње ГПС/ГПРС терминала са сондама за праћење нивоа горива у резервоарима не може бити 
дужи од 20 дана од дана закључењу уговора. 
Место уградњу ГПС/ГПРС терминала са сондама за праћење нивоа горива у резервоарима је ЈКП 
"Водовод" Зајечар, Милоша Обилића бб 
 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде  
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

Наручилац ће, сходно чл. 106. Закона, одбити понуду ако: 
 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

3) је понуђени рок важења понуде краћи од рока дефинисаног у конкурсној документацији; 
4) понуђач не понуди или ако мења елементе који су садржани обрасцима или их различито 

искаже у обрасцу понуде и моделу уговора; 
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде 

или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 

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 је урачунато: цена предмета јавне набавке 
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.  
 

11. Средства обезбеђења испуњења обавеза понуђача 
 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла -  Изабрани понуђач се обавезује 
да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена 
печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности 
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понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат 
од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 

30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла [средство обезбеђења траје 
најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења]. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне 

обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  
 

12. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, 
укључујући и њихове подизвођаче   

 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 
У случају да документација предметне набавке садржи поверљиве податке које наручилац, 

односно понуђач ставља на располагање, лице које је примило податке одређене као поверљиве 

дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости. 
Као поверљива третираће се документа која у десном горњем углу, великим словима имају 

исписано «ПОВЕРЉИВО». 

 
13. Начин преузимања техничке документације и планова, односно појединих њених 

делова 
 

Предметна набавка не садржи техничку документацију и планове, који нису објављени у оквиру 
конкурсне документације.  

 

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
 

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште, 
електронске поште или факсом.  

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуде. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом:  

«Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,     
ЈНМВ 09/2018», електронском поштом на: vodovodza@ptt.rs или поштом на адресу: ЈKП«ВОДОВОД» 
Зајечар, Бул. Др Зорана Ђинђића 5. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници. 
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 
и то:  

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

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем 

електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на 
исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то 
неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и право наручиоца на 

контролу 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. 
 

mailto:vodovodza@ptt.rs
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16. Кoришћeњe пaтeнaтa и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe 
свojинe трeћих лицa  

 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица, сноси понуђач. 

 
17. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача са детаљним упутством о 

садржини потпуног захтева 
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да 
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: 
vodovodza@ptt.rs  факсом на број 019/422 859 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу 
наручиоца. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац 

обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву 
на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана 

пријема захтева.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 
конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 
три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је 
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне 
набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања 

одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре 
истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са 
одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева 
за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. 
став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  
(1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 

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

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

заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... [навести редни број 

јавне набавкe;.  
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке, или  
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2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, 
или  

 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 

отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 
трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и други корисници јавних средстава), или 

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

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) 
који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 

 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


