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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» 

број 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку образована Решењем 

в.д.директора Управе за заједничке послове покрајинских органа број 404-58/2017 од 

20.02.2017. године 

припремила је 

 

 

II ИЗМЕНE  

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

за јавну набавку услуга сателитског надзора возила  

ЈНМВ 8/2017 

БРОЈ: 404-58/2017 
 

 

I. Mења се тачка 2. „Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, 

количина 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.“, и објављује нов текст техничке 

спецификације. 

 

II. Мења се тачка 6.1. Образац понуде са табелом понуде и објаљује се нови текст 

обрасца понуде  и нова табела. 

III. Мења се тачка 7. Модел уговора, и објављује се нови текст модела уговора: 

IV. Саставни део ових измена су:   

 

-         2.    НОВА БР.2  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

-  6.1.  НОВИ БР.2  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И  НОВА ТАБЕЛА 

-  7.    НОВИ БР.2  МОДЕЛ УГОВОРА 

Приликом подношења понуда понуђачи су обавезни да попуне и доставе своје понуде на 

новим обрасцима. 

 

Измене конкурсне документације се, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама, 

објављују на Порталу јавних набавки и на интернет страници Управе за заједничке послове 

покрајинских органа - линк „јавне набавке“ 

  
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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НОВА бр.2 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

2) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА 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. 

 

2)1) врста, техничке карактеристике (спецификације): 

Техничка спецификација за GPS уређај 

Понуђени ГПС уређај треба да има минимално следеће карактеристике: 

–Напајање у опсегу 9-32V (опционо интерна акумулаторска батерија), 

-Потрошња до 40 mA (просечно у нормалном режиму рада) тј. мање од 2 mA у 

хибернацији,  

-Подршка за све ГМС фреквенције (850/900/1800/1900MHz), 

-Интегрисана ГСМ и ГПС антена, 

-Подршка за СМС (ПДУ) и ГПРС комуникацију (приоритетни канал је ГПРС) 

-Интерни лог не мањи од 5000 догађаја/телеграма, 

-Детекција рада мотора, 

-Мерење напона акумулатора у возилу  

-Могућност идентификације возача (минимум 20 возача), 

-Могућност дозволе и/или забране коришћења roaming ГСМ оператера (листа са мин. 50 

ГСМ оператера) 

-Рaдна температура у опсегу-300 С до +700 С. 

 

Услуга GPS сателитског праћења службених возила  наручиоца базира се на следећим 

захевима:  

1) Уређаји и „SIM“ картице се дају на коришћење без продаје уређаја, уређаји и „SIM“ 

картице остају у власништву добављача услуга и сви трошкови одржавања  и 

сервисирања уређаја и „SIM“ картице су трошак добављача услуга. 

2) Добављач  услуга мора поседовати сопствени надзорни центар са диспечерима 

24/7/365 у Републици Србији. 

3) Обезбедити инсталацију истуреног надзорног центра код Наручиоца са следећим 

могућностима: 

- Успостављање „VPN“ тунела према Наручиоцу  на десктоп платформи наручиоца услуга на 

једном рачунару, а поред овог опционо може постојати и „WEB“ комуникација. 

4) Самостално коришћење система увидом са увидом у локацију возила, брзину 

возила,стање-рад мотора, историју кретања возила. 

5) Могућност израде извештаја у виду „EXCEL“ табела или „HTML“ формату за појединачно 

или групе возила. 

6) Омогућити опционо надоградњу система према захтевима Наручиоца. 

7) Обезбедити обуку и коришћење. 

8) Обезбедити телефонску подршку 24 сата дневно, сервис или замену уређаја у року од 48 

часова,  

9) Рад без губитка података-обезбедити пренос података из главног надзорног центра 

даваоца услуга у истурени надзорни центар код наручиоца за временски интервал у коме 

истурени надзорни центар није радио (рад у Windows окружењу на српском језику) 

10) Произвођач GPS уређаја треба да поседује: 

(1)Важећи сертификат ISO 9001:2008 за област производње урађаја за аутоматско 

лоцирање возила 

(2)Важећи сертификат о сагласности са „RoHS“ декларацијом 
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11)Произвођач  GPS уређаја треба да поседује следеће серификате за GPS уређај: 

 (1)Сертификат о сагласности са стандардом EN 301 489-1 

(2)Сертификат о сагласности са стандардом EN 301 489-3 

(3)Сертификат о сагласности са стандардом EN 301 489-7 

(4)Сертификат о сагласности са стандардом EN 301 511 

(5)Сертификат о сагласности са стандардом EN 60950 

(6)Сертифкат о сaглaсности са хомологацијом за моторна возила: Е  

(7) Сертификат о сагласности са стандардом: 300 440 

 

 

12) Уз понуду доставити техничку спецификацију понуђеног модела ГПС уређаја из које 

се може видети испуњеност тражених карактеристика (може бити на српском или 

енглеском језику)  

 

Технички захтеви за главни надзорни центар понуђача: 

 

1. Да се налази у Републици Србији, 

2. Непрекидан рад са 24-часовним присуством оператера(укључујући викенде и 

празнике) 

3. Беспрекидно напајање са аутономијом од минималано 6 сати у случају испада 

елекричне мреже. 

4. Резервни „ backup“ сервер који обезбеђује рад центра без прекида у случају отказа 

главног сервера. 

 

2)2) квалитет, количина и опис добара, радова или услуга: 

Квалитет, количина и опис услуга дати су у тачки 2)1) Конкурсне документације. 

Услуге  које понуђач нуди мора у потпуности да одговара захтеваној 

конфигурацији дефинисаној од стране Наручиоца.  

Наручилац задржава право измене уговорених количине, односно право да поручи 

и мањи број GPS уређаја, у складу са својим потребама, с тим да укупна вредност 

уговорених услуга  и испоруке GPS  уређаја, у периоду важења Уговора не може прећи 

укупно уговорену цену. 

 

2)3) начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 

 

Наручилац све уочене недостатке  констатује кроз Записник о рекламацији, који се 

саставља одмах по завршетку сваке појединачно пружене услуге.  

Записнички констатоване недостатке Добављач услуге је дужан да отклони у року 

до 2 (два) дана од дана сачињеног записника о рекламацији. 

  

2)4) рок  извршења услуга: 

 

Рок за извршење услуге инсталирање Система-програма као и обуку стручних лица за 

рад на Систему - Програму је 5 (пет) дана од дана ступања на снагу овог Уговора.  

Рок за извршење осталих услуга - сукцесивна испорука ГПС уређаја, монтажа, 

демонтажа и конфигурисање уређаја) је 5 (пет) дана од дана пријема захтева Наручиоца. 

Услуге сателитског праћења возила Добављач услуга ће вршити на месечном нивоу, 

уз обавезу да обезбеди техничку подршку 24/7/365  у Републици Србији. 

Уколико је потребно омогућити опциону надоградњу система према захтеву 

Наручиоца, Добављач је дужан да најкасније у року од 2 дана од пријема захтева, 

достави (е-mailom, faxom) Наручиоцу понуду о цени наведене услуге која не може бити 

већа од тржишно упоредиве цене. Наручилац је у обавези да обавештење у вези са 

сагласности на понуду, достави добављачу до 2 дана од пријема понуде. 
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2)5) место извршења услуга: 

 

Испорука и уградња ГПС уређаја се врши на возилима из возног парка наручиоца. 

Место извршења услуге  је Аутосервис наручиоца, Нови Сад, ул.Данила Киша 40. 

 

2)6) евентуалне додатне испоруке  и сл.: 
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6.1. НОВИ БР.2 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ САТЕЛИТСКОГ НАДЗОРА ВОЗИЛА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

на основу Позива за подношење понуда  објављеног на Порталу јавних набавки 

и интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs   

дана 28.02.2017. године   

ЈН МВ 8/2017 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ   

*подаци из АПР 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  

Адреса седишта: 

Општина:  

 

Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем поште: 

Општина:  

 

Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

 

Адреса за пријем електронске поште:  

Матични број:  

ПИБ:  

Оснивач (лични подаци оснивача – попуњава само предузетник): 

Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

    

Претежна делатност: 

Шифра делатности:  Назив делатности: 

  

Назив банке и  

број рачуна: 

 

 

Телефон:  

Овлашћено лице за потписивање 

уговора: 

 

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде и датум:  

Интернет страница на којој су докази из 

чл.77.ЗЈН јавно досупни  

*(уколико се не достављају уз понуду, а 

ако се даје изјава не треба 

попуњавати): 

  

 

Понуђач се налази у регистру понуђача 

АПР: 
да не 

 

 

 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/
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ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ :  

- самостално 

- као заједничка понуда групе понуђача: 

Скраћено пословно име (назив) члана 

групе понуђача: 

Место, општина и адреса седиште члана 

групе понуђача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих учесника у 
заједничкој понуду. 

- као понуда са подизвођачем: 

Скраћено пословно име 

(назив) и место и адреса 

седишта подизвођача: 

Проценат укупне 

вредности набавке 

која ће се поверити 

подизвођачу: 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

   

   

   

 
НАПОМЕНА: 

 Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који је саставни део Обрасца понуде 

обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о понуђачу из групе 

понуђача.  

 Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који је саставни део Обрасца понуде 

обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о подизвођачу  

 

 

2) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 
Напомена: рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда 

 

Рок важења понуде је ___________ дана од дана отварања понуда 

3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 

Предмет: 
Услуге сателитског надзора за службена возила 

  

Укупна цена без ПДВ:  

ПДВ:  

Укупна цена са ПДВ:  



8/17 

Начин, рок и услови 

плаћања:   

Рачун за извршене услуге и радни налог, са 

пратећом документацијом ће се достављати на месечном 

нивоу и обухватаће све услуге пружене у претходном 

месецу. 

Плаћање за извршене услугу Наручилац ће вршити 

у року до 45 дана од дана доствљања  исправно 

сачињеног рачуна за извршену услугу и пратеће 

документације. 

 

Рок за извршење услуге 

инсталирање (пуштање у 

рад система-програма као 

и обуку стручних лица за 

рад на систему - програму 

 

је 5 (пет) дана од дана потписивања уговора.  

 

 

Рок за испоруку, 

конфигурисање и монтажу 

GPS уређаја-сукцесивно 

је 5 (пет) дана од пријема захтева Наручиоца 

Назив произвођача, модел 

и тип   понуђеног GPS 

уређаја: 

(Доставити  техничку 

спецификацију понуђеног 

модела из које се може 

видети испуњеност 

тражених карактеристика, 

може бити на српском или 

енглеском језику) 

 

 

Уређаји и „SIM“ картице 

се дају на коришћење без 

продаје уређаја, уређаји и 

„SIM“ картице остају у 

власништву даваоца 

услуга и сви трошкови 

одржавања  и 

сервисирања уређаја и 

„SIM“ картице су трошак 

добављача услуга 

 

ДА                          НЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*заокружити да или не) 

Поседује  сопствени 

надзорни центар са 

диспечерима 24/7/365  у 

Републици Србији 

ДА                          НЕ 

 

 

 

(*заокружити да или не) 

Обезбеђену инсталацију 

истуреног надзорног 

центра код Наручиоца  

  

ДА                          НЕ 

 

 

(*заокружити да или не) 

Успостављање „VPN“ 

тунела према Наручиоцу  

на десктоп платформи 

наручиоца услуга на 

једном рачунару 

ДА                          НЕ 

 

 

(*заокружити да или не) 

Опционо може постојати и 

„WEB“ комуникација 

ДА                          НЕ 

(*заокружити да или не) 
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Самостално коришћење 

система увидом са увидом 

у локацију возила, брзину 

возила,стање-рад мотора, 

историју кретања возила. 

ДА                          НЕ 

 

 

(*заокружити да или не) 

 

Могућност израде 

извештаја у виду „EXCEL“ 

табела или „HTML“ 

формату за појединачно 

или групе возила. 

ДА                          НЕ 

 

 

 

(*заокружити да или не) 

Омогућено опционо 

надоградњу система према 

захтевима Наручиоца. 

 

  

ДА                          НЕ 

 

 

 

(*заокружити да или не) 

Обезбеђена обуку и 

коришћење 

ДА                          НЕ 

(*заокружити да или не) 

Обезбеђену  телефонску 

подршку 24 сата дневно, 

сервис или замену уређаја 

у року од 48 часова 

ДА                          НЕ 

 

 

 

 

 

 

 

(*заокружити да или не) 

Рад без губитка података-

обезбедити пренос 

података из главног 

надзорног центра даваоца 

услуга у истурени 

надзорни центар код 

наручиоца за временски 

интервал у коме истурени 

надзорни центар није 

радио (рад у Windows 

окружењу на српском 

језику) 

 

ДА                         НЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*заокружити да или не) 

 

 

Произвођач GPS уређаја 

треба да поседује: 

1)Важећи сертификат ISO 

9001:2008 за област 

производње урађаја за 

аутоматско лоцирање 

возила 

2)Важећи сертификат о 

сагласности са „RoHS“ 

декларацијом 

 

 

 

 

 

 

 

ДА                          НЕ 

 

 

ДА                          НЕ 

 

(*заокружити да или не) 
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Произвођач GPS уређаја 

треба да поседује за GPS 

уређај: 

1)Сертификат о 

сагласности са стандардом 

EN 301 489-1 

2)Сертификат о 

сагласности са стандардом 

EN 301 489-3 

3)Сертификат о 

сагласности са стандардом 

EN 301 489-7 

4)Сертификат о 

сагласности са стандардом 

EN 301 511 

5)Сертификат о 

сагласности са стандардом 

EN 60950 

6)сертификат о 

сагласности са 

хомологацијом за моторна 

возила:Е  

7)сертификат о 

сагласности са 

стандардом: 300 440 

 

 

 

 

 

ДА                          НЕ 

 

 

 

 

ДА                          НЕ 

 

ДА                          НЕ 

 

 

ДА                          НЕ 

 

 

ДА                          НЕ 

 

 

ДА                          НЕ 

 

 

 

ДА                          НЕ 

 

 

 

(*заокружити да или не) 

 

ПОНУЂАЧ 

М.П. ____________________________ 

   (потпис овлашћеног лица) 
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НОВА  БР.2 ТАБЕЛА ПОНУДЕ ЗА УСЛУГУ "GPS - GPRS" НАДЗОРА ВОЗИЛА 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.____________________________ 

        (потпис овлшћеног лица) 

 

 

 

 

 

Редни 
број 

ВРСТА УСЛУГЕ Јединична цена 
(без ПДВ) 

Јединична цена 
(са ПДВ) 

Број 
возила 

Број 
месеци 

Укупна цена 
(без ПДВ) 

Укупна цена 
(са ПДВ) 

1 2 3 4 5 6 7 (3*5*6) 8 (4*5*6) 

1. Услуга уградње ГПС уређаја по једном 
возилу 

  100 -   

2. Услуга сателитског праћења по једном 
возилу на месечном нивоу 

  100 12   

  УКУПНА ВРЕДНОСТ:   
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7) НОВИ БР.2 МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Напомена: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он 

представља садржину уговора који ће бити закључен са понуђачем коме буде 
додељен уговор о јавној набавци.  

 МОДЕЛ УГОВОРА ПОНУЂАЧИ ПОПУЊАВАЈУ, ОВЕРАВАЈУ И ДОСТАВЉАЈУ УЗ ПОНУДУ.  

  
 *попуњавају се само осенчени делови у Моделу уговора 

 
- у случају подношења понуде групе понуђача - заједничке понуде, односно понуде са  
подизвођачем, у моделу уговора односно уговору морају бити наведени сви понуђачи из групе 
понуђача, односно сви подизвођачи. 

 

УГОВОР 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА САТЕЛИТСКОГ НАДЗОРА ВОЗИЛА 

 у поступку јавне набавке мале вредности 

Редни број ЈН МВ 8/2017 

  

закључен дана ________________ * (попуњава Наручилац) године, у Новом Саду, између: 

                                

  1. УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА, 21000 Нови 

Сад, Булевар Михајла Пупина 16.   (у даљем тескту: Наручилац), коју заступа 

в.д.директора Горан Ћато, и 

 

  2.____________________________________________ из _________________,  

             (навести скраћено пословно име из АПР) 

ул. _______________________________ бр. _____ (у даљем тексту: Добављач услуге), 

кога заступа ______________________________________________. 

            (навести функцију и име и презиме)   

                                               

Или 

 

      АКО ЈЕ  ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:  

  2. Групе понуђача коју чине: 

 

  2.1. _________________________________________  из _________________,  

              (навести скраћено пословно име из АПР) 

ул.________________________________________ бр. ____________, 

 

  2.2. _________________________________________  из _________________,  

              (навести скраћено пословно име из АПР) 

ул.________________________________________ бр. ____________, 

 

  2.3. ________________________________________  из _________________,  

           (навести скраћено пословно име из АПР) 

ул.________________________________________ бр. ____________, 

 

 а коју заступа __________________________________________________________, 

            (име и презиме) 

 _______________________________________________________________________   

           (функција)                                   (навести скраћено пословно име из АПР) 

(у даљем тексту: Добављач услуге). 

    Споразум о заједничком извршењу јавне набавке број: ________________ од  

_______________  је саставни део овог уговора. 

  Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.   
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Подаци о наручиоцу:        Подаци о добављачу:             

ПИБ: 100716377 ПИБ:  

Матични број: 08034613 Матични број:  

Број рачуна: 840-30640-67 

Управа за трезор 
Број рачуна: 

 

Телефон: 021/4874750 Телефон:  

Факс: 021/557-004 Факс:  

E-mail: office.uprava@vojvodina.gov.rs 

E-mail:  Интернет 

страница 

наручиоца: 

www.uprava.vojvodina.gov.rs  

                            

                 

                                            

Основ уговора:  

Број ЈН: ЈН МВ 8/2017 

Датум објављивања јавне набавке на Порталу јавних 

набавки и интернет страници наручиоца 
 

Број и датум одлуке о додели уговора *попуњава Наручилац 

 

Понуда изабраног понуђача број _________ од ___________. 2017. године 

 

 

 

Предмет уговора 

 

Члан 1. 

 

 Предмет уговора је јавна набавка услуга сателитског праћења возила (уградња, 

коришћење и комуникациони трошкови уређаја, инсталација истуреног надзорног центра 

код наручиоца (систем-програм),  обука лица који ће руковати системом-програмом код 

наручиоца, као и остали захтеви у складу са техничком спецификацијом однoсно понудом 

добављача).  

Врста, количина и цена услуга утврђене су према Позиву и Конкурсној 

документацији Наручиоца објављеним на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца дана __________2017. године, из спроведеног поступка јавне набавке мале 

вредности и прихваћеној понуди Добављача број: ____________ од ___________ 2017. 

године (у даљем тексту: Понуда). 

  Понуда из става 2. овог члана и техничка спецификација чини саставни део 

Уговора. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office.uprava@vojvodina.gov.rs
http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/
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Цена 

 

 Члан 2. 

 

  Уговорне стране прихватају јединичне цене и укупну цену коју је Добављач услуге 

дао у Понуди. 

         Укупна цена уговорених услуга из члана 1. овог уговора износи  

___________________ динара, без обрачунатог пореза на додатну вредност, односно 

__________________ динара са обрачунатим порезом на додатну вредност. 

Уговорена цена је фиксна (непроменљива) током рока важења уговора. 

  У укупну цену мора да буде урачуната уградња, коришћење и комуникациони 

трошкови уређаја као и инсталација истуреног надзорног центра код наручиоца (Систем-

програм) и обука лица који ће руковати системом-програмом код наручиоца. 

Уколико је потребно омогућити опциону надоградњу система према захтеву 

Наручиоца, Добављач је дужан да Наручиоцу достави (е-mailom, faxom) понуду о цени 

наведене услуге, која не може бити већа од тржишно упоредиве цене. Наручилац је у 

обавези да достави сагласност на понуду добављача. 

Наручилац задржава право измене уговорених количине, односно право да поручи 

мањи број ГПС уређаја, у складу са својим потребама. 

Укупна вредност уговорених услуга и испоруке ГПС уређаја, у периоду важења 

овог Уговора не може прећи укупно уговорену цену, из става 2. овог члана. 

 

Рок извршења и уградње 

 

Члан 3. 

 

Рок за извршења услуге инсталирање Система-програма као и обуку стручних лица за 

рад на Систему - Програму је 5 (пет) дана од дана ступања на снагу овог Уговора.  

Рок за извршење осталих услуга je  сукцесивна уградња ГПС уређаја - монтажа, 

демонтажа и конфигурисање уређаја) је 5 (пет) дана од дана пријема захтева Наручиоца. 

Услуге сателитског праћења возила Добављач услуга ће вршити на месечном нивоу, 

уз обавезу да обезбеди техничку подршку 24/7/365  у Републици Србији. 

Уколико је потребно омогућити опциону надоградњу система према захтеву 

Наручиоца, Добављач је дужан да најкасније у року од 2 дана од пријема захтева, 

достави (е-mailom, faxom) Наручиоцу понуду о цени наведене услуге која не може бити 

већа од тржишно упоредиве цене. Наручилац је у обавези да обавештење у вези са 

сагласности на понуду, достави добављачу до 2 дана од пријема понуде. 

У случају да Добављач услуга задоцни са испуњењем својих обавеза Наручилац има 

право да му зарачуна и наплати уговорну казну у висини 1% укупно уговорене цене 

услуга из члана 4. Уговора за сваки дан прекорачења уговореног рока,  али не више од 

5% од укупно уговорене цене. Поред износа уговорне казне, Давалац услуга  је дужан да 

Наручиоцу накнади и разлику до висине стварне штете коју услед тога претрпи. 

Наручилац задржава право да раскине Уговор у сваком моменту уколико Добављач 

услуга прекорачи уговорене рокове извршења услуга и у случају када висина уговорне 

казне не пређе износ од 5% укупно уговорене цене. 

 

Обавезе Добављача при испоруци  

Члан 4. 

Добављач услуга даје на коришћење уређаје и „SIM“ картице без продаје уређаја 

тј. уређаји и „SIM“ картице остају у власништву добављача услуга и сви трошкови 

одржавања  и сервисирања уређаја и „SIM“ картице су трошак добављача услуга током 

трајања уговора. 

Добављач услуга се обавезује да ће Наручиоцу, предметне услуге пружати 

квалитетно, стручно, придржавајући се прописа и стандарда који важе за овакву врсту 

услуга, а предметне ГПС уређаје ће уграђивати квалитетне,  из текуће производње и од 

оригиналног произвођача. Услуге које су предмет Уговора Добављач услуга је дужан 



15/17 

вршити са стручним лицима, у складу са позитивним прописима и техничким стандардима 

за овакву врсту услуга. 

 Испорука и уградња ГПС уређаја добављач ће вршити на возилима из возног парка 

наручиоца. Место извршења услуге  је Аутосервис наручиоца, Нови Сад, ул.Данила Киша 

40. 

Надзор над извршеним услугама вршиће овлашћено лице Наручиоца. 

Уколико Наручилац претрпи штету због нестручно или неквалитетно пружених 

услуга, или због недостатака на ГПС уређајима, Добављач услуга је дужан Наручиоцу 

надокнадити у потпуности штету коју претрпи у складу са позитивним прописима о 

накнади штете, а Наручилац има право на једнострани раскид Уговора, без отказног рока. 

 

Члан 5. 

Наручилац све уочене недостатке  констатује кроз Записник о рекламацији, који се 

саставља одмах по завршетку сваке појединачно пружене услуге.  

Записнички констатоване недостатке Добављач услуге је дужан да отклони у року 

до 2 дана од дана сачињеног записника о рекламацији. 

 Ако у року из става 2. овог члана Добављач услуге не може да отклони недостатке 

Наручилац има право да једнострано раскине уговор и да наплати средство обезбеђења 

за извршење уговорене обавезе из члана 6. овог уговора. 

 

 

  

АКО ЈЕ ПОНУДА ПОДНЕТА  СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 

 

Члан ____.  

 

  Добављач услуге је део набавке која је предмет овог уговора и то 

_______________________________________________________________________                                                                                                                                                                               

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу  ____________________________________________________  

                                  (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР) 

ПИБ ________, матични број __________, а која чини _______% од укупне вредности 

набавке. 

Добављач услуге је део набавке која је предмет овог уговора и то 

_______________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                              

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу  ____________________________________________________  

                                      (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР) 

ПИБ ________, матични број __________, а која чини _______% од укупне вредности 

набавке. 

  Добављач услуге је део набавке која је предмет овог уговора и то 

_______________________________________________________________________                                                                                                                                                                                

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу  ____________________________________________________  

                                      (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР) 

ПИБ ________, матични број __________, а која чини _______% од укупне вредности 

набавке. 

  За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара Добављач услуге 

као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1.,2. и 3.   овог 

члана. 
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Средсво финансијског обезбеђења  

 

                                                     Члан 6. 

 

Добављач услуге  предаје  Наручиоцу у депозит, као гаранцију за извршење 

уговорених обавеза, безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву, регистровану, 

бланко соло меницу  серијског броја __________________(уписује Наручилац пре закључења 

уговора) са меничним овлашћењем на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ са 

роком важности који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора. 

Добављач услуге, приликом предаје менице и меничног овлашћења, предаје и 

картон депонованих потписа и копију потврде о регистрацији бланко соло менице из 

става 1. овог члана. 

 Потписом овог уговора Добављач услуге даје своју безусловну сагласност 

Наручиоцу да може реализовати депоновану бланко соло меницу из става 1. овог члана у 

случају да не изврши своју обавезу из Уговора која се односи на уговорен рок испоруке, 

квантитет и квалитет испоручених добара, као и у случају да не изврши друге уговорене 

обавезе у складу са Уговором. 

 Бланко соло меница из става 1. овог члана држаће се у портфељу Наручиоца све 

до испуњења уговорних обавеза Добављача услуге, након чега се враћа истом. 

         У случају да  Добављач услуге једнострано раскине Уговор, Наручилац има право 

да реализује бланко соло меницу из става 1. овог члана, као и да захтева накнаду 

трошкова насталих због накнадне набавке услуге од  другог Понуђача-Добављача услуге. 

 

АКО ЈЕ  ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:  

Члан ____. 

 

На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке  број 

___________  од ______________. године, ради учешћа у поступку Јавне набавке услгуе 

сателитског надзора возила у  поступку јавне набавке мале вредности, ред. бр. ЈН МВ 

8/2017 између: 

   1.______________________________________________________________ из   

                        (навести скраћено пословно име из АПР) 

____________________________ ул.________________________ бр. ___________, 

 

  2.______________________________________________________________ из  

                         (навести скраћено пословно име из АПР) 

______________________________ул._______________________бр. ____________, 

 

  3.______________________________________________________________ из   

                          (навести скраћено пословно име из АПР) 

______________________________ул._______________________бр. ____________, 

   

 

споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма  - 

___________________________________________________ из _________________,  

       (навести скраћено пословно име из АПР) 

ул._______________________________________ бр. ____________ и  буде носилац и 

гарант извршења посла – носилац посла. 

  Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача  

буде директор ______________________________________ из _________________,  

                   (навести скраћено пословно име из АПР) 

ул._________________________ бр. ____________ – ______________________,који је 

овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке. 

  Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење 

преузетог посла. 

  Споразум из става 1. овог члана је саставни део овог уговора. 
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Плаћање 

 

Члан 7. 

 

Основ за плаћање представљају рачун са обострано потписаним радним налогом. 

Рачун за извршене услуге и радни налог, са пратећом документацијом ће се 

достављати на месечном нивоу и обухватаће све услуге пружене у претходном месецу. 

Плаћање за извршене услугу Наручилац ће вршити у року до 45 дана од дана 

доствљања  исправно сачињеног рачуна за извршену услугу и пратеће документације. 

Рачун за извршене услуге мора да буде насловљен на Наручиоца: УПРАВА ЗА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 

16, ПИБ 100716377, матични број 08034613, број рачуна 840-30640-67 Управа за трезор.  

Рачун мора да садржи број овог уговора 404-58/2017 и датум. 

 Начин плаћања је вирмански на рачун Добављача број ______________________ 

код ___________________________ банке у _____________________________. 

Обавезе Наручица из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће 

реализоване највише до износа средстава која ће наручиоцу бити одобрена за наредну 

буџетску годину. 

 

 

Члан 8. 

 

 Добављач услуге је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве 

све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу 

бити злоупотребљени у безбедносном смислу. 

За давање информација о локацији возила, брзини возила, историју кретања 

возила биће задужено лице из надзорног центра Наручиоца а по претходном одобрењу 

директора Управе.  

 

Члан 9. 

 

Овај уговор се закључује на одређено време, и то на период од 12 (дванаест) 

месеци од дана закључења уговора. 

Члан 10. 

 

 Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани 

овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима, као и 

други прописи који регулишу ову материју. 

 

Члан 11. 

 

  Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у 

случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом 

Саду. 

Члан 12. 

 

 Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 6 

(шест) примерака, а Добављач 2 (два) примерка. 

 

            ЗА НАРУЧИОЦА                      ЗА ДОБАВЉАЧА 

        ____________________________                          

_____________________________ 

               Горан Ћато                                              


