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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012,14/15 и 68/15 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. 29/2013), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке III Broj 404-93-1/2018 од 29.06.2018. године и 
Решења о именовању комисије за јавне набавке, за спровођење поступка јавне 
набавке  III Broj 404-93-2/2018 од 29.06.2018. године, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности  Услуге комуникација за потребе 

Општинске управе општине Сокобања 
ЈН бр. 19/18 

 
 
Конкурсна документација садржи: 

Поглав
ље 

Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 

 
 
 
 

III 

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

4 

 
 

IV 

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

11 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 19 

VI-а Образац понуде за Партију 1 27 

VI-б Образац понуде за Партију 2 31 

VI-в Образац понуде за Партију 3 35 

VII-а Модел уговора за Партију 1 39 

VII-б Модел уговора за Партију 2 44 

VII-в Модел уговора за Партију 3 48 

VIII-а Образац структуре цене са упутством како да се 
попуни  за Партију 1 

53 

VIII-б Образац структуре цене са упутством како да се 
попуни за Партију 2 

54 

VIII-в Образац структуре цене са упутством како да се 
попуни  за Партију 3 

55 

IX Образац трошкова припреме понуде 56 

X Образац изјаве о независној понуди 57 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: .Општинска управа општине Сокобања 
Адреса: Сокобања, Светог Саве број 23  
Интернет страница:www.opstinasokobanja.com 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности 
у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 19/18су Услуге комуникација за потребе Општинске 
управе општине Сокобања   
 

4.Процењена вредност јавне набавке  
Укупна процењена вредност набавке на годишњем нивоу је 971.000,00 динара 
без ПДВ-а. За Партију 1. -  300.000,00 динара без ПДВ; зa Партију 2 -  
600.000,00 динара без ПДВ и за  Партију 3 -  71.000,00 динара без ПДВ. 
 

5. Рок за подношење понуда је 10 дана од дана објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 26.07.2018. године 
до 12:00 сати. 

 
6. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Душица Станковић  
Е - mail адреса: dusicastankovic@opstinasokobanja.com број факса: 018/830-253 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.19/18су Услуге комуникација за потребе Општинске 
управе општине Сокобања, обликовна у 3 партије  
2. Партије 
Јавна набавка је обликована у три партије: 
Партија  1   - Услуге фиксне телефоније – 64211000 – Услуге јавне телефоније 
Партија 2 – Услуге мобилне телефоније - 64212000 – Услуге мобиле 
телефоније  и 
Партија 3 – Услуге интернета -  64216000 – Услуге електронских порука и 
информација 
 
 
 
 

mailto:dusicastankovic@opstinasokobanja.com
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА И РОК ИСПОРУКЕ 

ПАРТИЈА 1 

1.) Врста и опис услуга за Партију 1: 

Услуга  фиксне телефоније 
За потребе општих услуга редовног пословања локалне самоуправе, 
комуникације фиксне телефоније на територији Републике Србије потребно је 
обезбедити: 

• Постојеће централе се задржавају приликом реализације услуге;  

• Понуђач поседује директне линије које су наведене у табели 1. за партију 
1. са наведеним адресама а све на територији Општине Сокобања; 

• Постојећа телефонска нумерација се задржава; 

• Начин плаћања цене је месечно, уплатом на рачун понуђача; 

• Понуђачу није дозвољено да захтева аванс; 

• Понуђене цене су фиксне у динарском износу за време уговорног 
периода; 

• Без обавезе плаћања минималне потрошње; 

• Трошкове преноса бројева из постојеће мреже ТEЛЕКОМА, у своју мрежу 
(уколико је Давалац услуга друге мреже) иду на терет изабраног Даваоца 
услуга; 

• Заузеће позива и оних позива на које није одговорено, не тарифирају се; 

• Бесплатни позиви специјалних служби (полиција, хитна помоћ, 
ватрогасна служба); 

• Бесплатна успостава везе; 

• Проширење и евентуална смањења корисничких бројева и додатних 
услуга. 

 
Наручилац има локалну телефонску и мрежну инфраструктуру у пословним 
просторијама у наваденом пословном седишту и подручним јединицама 
локалне самоуправе које су наведене у табели 1. 
Досадашњи мрежни Давалац услуга је ТЕЛЕКОМ са наведеним активним 
телефонским линијама у табели 1. 
 
ТАБЕЛА 1. За партију 1, Услуга фиксне телефоније 

Ред
.бр
ој 

Број 
фиксног 

телефона 

Адреса инсталације Адреса корисника  

1. 018/880-068 
(ISDN) 

Ул. Светог Саве бр. 23 
18230 Сокобања 

Општинска управа Општине 
Сокобања, Ул. Светог Саве бр. 23 
18230 Сокобања 

2. 018/830-030 Ул. Светог Саве бр. 23 
18230 Сокобања 

Општинска управа Општине 
Сокобања, Ул. Светог Саве бр. 23 
18230 Сокобања 

3. 018/830-173 Ул. Светог Саве бр. 23 
18230 Сокобања 

Општинска управа Општине 
Сокобања, Ул. Светог Саве бр. 23 
18230 Сокобања 

4. 018/830-615 Ул. Светог Саве бр. 23 Општинска управа Општине 
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18230 Сокобања Сокобања, Ул. Светог Саве бр. 23 
18230 Сокобања 

5. 018/830-155 Ул. Светог Саве бр. 23 
18230 Сокобања 

Општинска управа Општине 
Сокобања, Ул. Светог Саве бр. 23 
18230 Сокобања 

6. 018/830-253 Ул. Светог Саве бр. 23 
18230 Сокобања 

Општинска управа Општине 
Сокобања, Ул. Светог Саве бр. 23 
18230 Сокобања 

7. 018/830-259 Ул. Војислава Илића  
бр. 4 18230 Сокобања 

Општинска управа Општине 
Сокобања, Ул. Светог Саве бр. 23 
18230 Сокобања 

8. 018/830-563 Ул. Светог Саве бр. 23 
18230 Сокобања 

Општинска управа Општине 
Сокобања, Ул. Светог Саве бр. 23 
18230 Сокобања 

9. 018/830-564 Ул. Светог Саве бр. 23 
18230 Сокобања 

Општинска управа Општине 
Сокобања, Ул. Светог Саве бр. 23 
18230 Сокобања 

10. 018/830-316 Ул. Светог Саве бр. 23 
18230 Сокобања 

Општинска управа Општине 
Сокобања, Ул. Светог Саве бр. 23 
18230 Сокобања 

11. 018/835-132 Врмџа - Месна 
канцеларија 18230 

Сокобања 

Општинска управа Општине 
Сокобања, Ул. Светог Саве бр. 23 
18230 Сокобања 

12. 018/835-641 Језеро - Месна 
канцеларија  18230 

Сокобања 

Општинска управа Општине 
Сокобања, Ул. Светог Саве бр. 23 
18230 Сокобања 

13. 018/836-300 Јошаница- Месна 
канцеларија  18230 

Сокобања 

Општинска управа Општине 
Сокобања, Ул. Светог Саве бр. 23 
18230 Сокобања 

14. 018/876-642 Ресник - Месна 
канцеларија  18230 

Сокобања 

Општинска управа Општине 
Сокобања, Ул. Светог Саве бр. 23 
18230 Сокобања 

15. 018/830-679 Ул. Светог Саве бр. 23 
18230 Сокобања 

Општинска управа Општине 
Сокобања, Ул. Светог Саве бр. 23 

18230 Сокобања 

16. 018/884-184 Ул. Светог Саве бр. 23 
18230 Сокобања 

Општинска управа Општине 
Сокобања, Ул. Светог Саве бр. 23 

18230 Сокобања 

17. 018/830-206 Ул. Светог Саве бр. 23 
18230 Сокобања 

Општинска управа Општине 
Сокобања, Ул. Светог Саве бр. 23 

18230 Сокобања 

18. 018/830-544 Ул. Светог Саве бр. 23 
18230 Сокобања 

Општинска управа Општине 
Сокобања, Ул. Светог Саве бр. 23 

18230 Сокобања 

19. 018/830-068 Ул. Светог Саве бр. 23 
18230 Сокобања 

Општинска управа Општине 
Сокобања, Ул. Светог Саве бр. 23 

18230 Сокобања 
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Квалитет: ниво квалитета пружања услуге  фиксне телефоније мора бити 
усклађен са прописаним  условима за обављање предметне делатности.  
 
Количина: за партију 1.  фиксна телефонија, кориснички бројеви са адресама 
корисничког пословниг седишта, и спецификацијом у табели 1. код ТЕЛЕКОМ 
Даваоца услуга. 
 
Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: за 
партију 1. фиксна телефонија, редовна унутрашња месечна контрола утрошка 
вршиће се од овлашћеног лица, Општинске управе Општине Сокобања. 
 
Период извршења: Услуга која је предмет јавне набавке се набавља на 
период од максимално 12 месеци. Почетак  пружања услуга је од 01.10.2018. 
године. 
 

ПАРТИЈА 2 

2.) Врста и опис услуга за Партију 2: 

Услуга мобилне телефоније 

1) Величина пакета подразумева 90 претплатничких бројева уз 
могућност да се, у случају потребе, број корисника повећа или смањи 
за 10% 
2) Претплата по броју у износу до 100,00 динара без ПДВ-еа 
3) Минимална месечна потрошња у износу од  50.000,00  динара без 
ПДВ у коју  је урачуната и претплата. 
4) Плаћање једном месечно по рачуну за месечну потрошњу, са 
спецификацијом услуга. 
5) Успостава везе се не тарифира 
6) Бесплатни позиви сервисних бројева изабраног Давалац услуга 
7) Техничка подршка (Кориснички сервис у циљу пружања бесплатне 
неопходне помоћи појединачним корисницима унутар групе 
КОРИСНИКА УСЛУГА, 24 сата дневно, 7 дана у недељи - за време 
трајања уговора; омогућен континуирани бесплатан увид у рачун (стање 
рачуна). 

8) Заузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају 

9) Позиви специјалних служби (полиција, хитна помоћ, ватрогасци...) 
се не тарифирају. 
10) Омогућено: саобраћај унутар корисничке групе Општинске управе 

општине Сокобања, саобраћај унутар екстерне корисничке групе са 
јавним предузећима на територији општине Сокобања (ЈКП 
„Напредак“ и Јавно предузеће „Зеленило-Сокобња“ Сокобања), 
Основном школом и Организацијом за туризам и културу,  саобраћај 
унутар мреже понуђача, саобраћај изван мреже понуђача према 
осталим мобилним Даваоцима услуга, саобраћај према фиксној 
телефонији, СМС поруке унутар корисничке групе, мреже понуђача, 
изван мреже понуђача-према осталим Даваоцима услуга и ка 
иностранству. 

11) Омогућен пренос интернет података за најмање 10 претплатничких 
бројева КОРИСНИКА УСЛУГА у количини од 1 GB по броју месечно 
са максималном брзином протока, без накнаде.  Након 
искоришћених 1 GB по броју  у текућем месецу, интернет се том 
броју аутоматски искључује за текући месец.  
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12) Омогућен мобилни интернет на једном додатаном броју у количини 
од 10 GB месечно за коришћење у модему за мобилни интернет, без 
могућности позива/пријема позива. Након искоришћених 10 GB, 
омогућен проток 64/32 Кб/с без додатне наплате. 

13) Интернет за остале бројеве се активира искључиво на захтев 
корисника услуга. У стандардном сету услуга је искључен. 

14) Омогућен роминг који се активира искључиво на захтев 
КОРИСНИКА УСЛУГА 
15) Могућност неограниченог интернет саобраћаја, који се активира 
искључиво на захтев КОРИСНИКА УСЛУГА (бирањем неког од 
понуђених пакета, уз обарање брзине након потрошње количине 
података без додатне наплате). 
16) Могућност замене корисничке картице (у случају губитка, 
оштећења или неких других разлога), у року не дужем од 48 сати 
17) Тарифирање позива по секунди реалног времена без 
заокруживања на минуте. 
18) Задржавање постојећих телефонских бројева корисничке групе 
КОРИСНИКА УСЛУГА.  
19) Разговори унутар групе КОРИСНИКА УСЛУГА се обављају без 
накнаде, за 0,00 динара, без ограничења. 
20) Разговори у оквиру екстерне корисничке групе са јавним 
предузећима (ЈКП „Напредак“ и Јавно предузеће „Зеленило-Сокобња“ 
Сокобања, Основном школом и Организацијом за туризам и културу) 
без накнаде за саобраћај  од минимално  300 минута месечно по броју 
(минимално 25 претплатничких бројева КОРИСНИКА УСЛУГА) се 
обављају без накнаде, за 0.00 динара. 
21) Понуђене цене морају бити фиксне у динарском износу за време 
трајања уговора. 
22) Мобилни телефонски апарати - Испорука 29 мобилних 
телефонских апарата (врши се уз једнократну надокнаду од 
максимално 1 динар), који испуњавају минималне техничке захтеве и 
то: 
 
 

 
ред. 

бр. 

 
МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧКИ 

ЗАХТЕВИ (техничка спецификација 

) 

 
МИНИМАЛНИ 

БРОЈ 

ТЕЛЕФОНА 

 
ПОНУЂЕНИ ТЕЛ. ( 

произв. модел, тип) 
Гаранција Сервис 

1 

Оперативни систем мин: 

Android OREO 8.0 Процесор: 

Octa-core, 8x1600 MHZ ARM 

Cortex A53 Величина 

екрана/резолуција: 

720 x 1480 pixels, 5.6 inča, 

SUPER AMOLED, 16M colors 

Меморија/расположива 

меморија: мин. interna 32 GB, 

RAM 3 GB  Камера: мин. 16/16 

MP, autofocus, LED flash 

Остало: WLAN: Wi-Fi 802.11 

b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot, 

Bluetooth v4.2, USB microUSB 

v2.0, Baterija: 3000 mAh  

4 

један или више 

произвођача, 

модела/типова 

мин. 2 год. / 
обезбеђен 
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2 

Оперативни систем мин: 

Android Nougat 7.0 Процесор: 

Quad-core, 1400 MHz Cortex 

A52, Величина 

екрана/резолуција: 

720 x 1280 pixels, 5.0 inča, IPS 

LCD capacitive touchscreen, 16M 

colors 

Меморија/расположива 

меморија: мин. interna 16 GB, 

RAM 2 GB  Камера: мин. 8/8 

MP, autofocus, LED flashWLAN: 

Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, 

hotspot, Bluetooth v4.0, A2DP 

GPS, Yes, with A-GPS, FM radio 

with RDS, USB microUSB v2.0 

5 

један или више 

произвођача, 

модела/типова 

мин. 2 год. / 
обезбеђен 

3 

Оперативни систем мин: 

Android Nougat 7.0 Процесор: 

Quad-core, 1300 MHz, 

Величина екрана/резолуција: 

720 x 1280 pixels, 5.0 inča, IPS 

LCD capacitive touchscreen 

Меморија/расположива 

меморија: мин. interna 8 GB, 

RAM 1 GB  Камера: мин. 8/5 

MP, autofocus, LED flash, 

Остало: WLAN: Wi-Fi 802.11 

b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot, 

Bluetooth v4.0, USB microUSB 

v2.0 

20 

један или више 

произвођача, 

модела/типова 

мин. 2 год. / 
обезбеђен 

 

23)  Модем за мобилни интернет - Испорука 1 модема за мобилни интернет (врши се уз 

једнократну надокнаду од максимално 1 динар), који испуњав минималне техничке 

захтеве и то: 

 

 
ред. 

бр. 

 
МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧКИ 

ЗАХТЕВИ (техничка спецификација 

) 

 
МИНИМАЛНИ 

БРОЈ 

МОДЕМА 

 
ПОНУЂЕНИ 

МОДЕМ ( произв. 

модел, тип) 

Гаранција Сервис 
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1 

Карактеристике модема: 
LTE Мulti- mode USB modem 
Ekvilajzer i diverzitet prijema 

2x2 MIMO 
Pozicija za Micro SD karticu 

Podržava SMS 
Podržan LTE Cat. 4 

 
Системски захтеви 

Windows XP SP3/Vista SP1 
/SP2, 

Windows 7,Windows 8, 
Windows8.1, Windows 10 

(ne podržava Windows RT) 
Mac OS X 10.8,10.9i 10, 

10 sa poslednjim verzijama 
sotware 

- Standardni USB interfejs 

1 

један или више 

произвођача, 

модела/типова 

мин. 2 год. / 
обезбеђен 

 

Напомене: 
 
1. Наведени су минимални технички захтеви које понуђени апарати морају 
да задовоље. 

Понуђачи нуде апарате који испуњавају наjмање наведене техничке захтеве 
односно који имају одговарајуће техничке карактеристике. 

2. Понуђач може понудити апарате различитих марки/модела и различитих 
техничких карактеристика (уколико испуњавају минималне техничке захтеве 
КОРИСНИКА УСЛУГА). 

Испуњеност минималних техничких карактеристика понуђачи доказују 
доставом проспекта/каталога или сличног за понуђене мобилне апарате. 

У достављеним проспектима/каталозима морају бити саржани најмање 
технички подаци о понуђеним мобилним апаратима који се односе на: 
оперативни систем, меморију/расположивау меморију, камеру и остале податке 
о техничким карактеристикама које је наручилац прецизирао у оквиру ове 
тачке. 

Понуђачи су обавезни да понуде 29 комада мобилних телефонских апарата и 1  
модем за мобилни интернет за које је гарантни рок 2 године и за које је 
обезбеђен сервис. 
 
•    Сервис за мобилне апарате 
 

2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 

У случају да се установи да услуга која је предмет овог уговора одступа од 
стандарда добављач се обавезује да услугу уговореног квалитета изврши у 
најкраћем могућем року, а најкасније у року од 24 часа од дана пријема 
писане рекламације КОРИСНИКА УСЛУГА. 

Све основане приговоре КОРИСНИКА УСЛУГА, како у погледу квалитета, 
тако и количине евентуално поруџених мобилних телефона, Понуђач је 
дужан да отклони одмах а најкасније у року од 15 дана. 
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Понуђач је дужан да гарантује техничке и функционалне карактеристике и да 
у погледу квалитета испоручених услуга задовољи важеће прописе и 
стандарде. 

 

3. Начин и рок испоруке: 

Услуга која је предмет јавне набавке се набавља на период од максимално 

12 месеци. Добављач има рок од 7 дана од дана потписивања уговора да 

обезбеди функционалност система. Рок испоруке мобилних апарата и 

модема за мобилни интернет је 10 дана од дана потписивања Уговора. 

4. Рок извршења уговорене обавезе: 12 месеци почев од дана закључења 

уговора. 

 

ПАРТИЈА 3 

3.) Врста и опис услуга за Партију 3: 

Услуга интернета 

За потребе општих услуга редовног пословања органа локалне самоуправе 
потребно је обезбедити: 
„1. Интернет ADSL пакет  10/1 Mbit /s са статичком ИП адресом и 

  1. Симетричан Интернет приступ са статичком ИП адресом (High Speed 
Internet Access – HSIA или еквавилент) пакет минималне брзине протока 
1/1 Mbit/s.” 

Квалитет: ниво квалитета пружања услуге  интернета мора бити усклађен са 
техничким прописима и стандардима за тражене пакете услуга. 
 
Количина: за партију 3.  Услуге интернета  
 1. Интернет ADSL пакет  10/1 Mbit /s са статичком ИП адресом и 
 1. Симетричан Интернет приступ са статичком ИП адресом (High Speed 
Internet Access – HSIA или еквавилент) пакет минималне брзине протока 
1/1 Mbit/s. 
 
Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: за 
партију 3. Услуге интернета, контрола рада  вршиће се од овлашћеног лица, 
Општинске управе Општине Сокобања. 
 

Период извршења: Услуга која је предмет јавне набавке се набавља на 
период од максимално 12 месеци. Почетак  пружања услуга је 01.10.2018. 
године. 

 
ADSL  услуга је активирана на  ISDN броју 018/ 880-068 ADSL пакет 10/1 Mb/s 
са статичком адресом 91.150.127.55  
 HSIA је активиран са статичком адресом 93.86.162.213 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  
ЗАКОНА  

 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 

који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне 
набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

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

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

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке - важећу дозволу 
издату од стране Регулаторне агенције за електронске 
комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ). .Понуђач је у обавези 
да достави одговарајућу дозволу за сваку од партија за коју 
подноси понуду 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да 
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 
4) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко  

 
1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 3) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, дужан је да испуни 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
 
 

 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује 
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V 
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одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75.Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова 
из члана 75. став 1. тачка 4) Закона - важећа дозвола, односно  
Потврда РАТЕЛ-а о упису у регистар оператора на којој су уписане и 
услуге које су предмет јавне набавке коју понуђач доставља у виду 
неоверене копије за сваку од партија. 

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у 
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 
доставити овлашћење за потписивање. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан 
да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у 
поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 
услова. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 
5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни 
на интернет страницама надлежних органа. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести КОРИСНИКА 
УСЛУГА 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.а ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА  
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПАРТИЈУ 1 

 
 

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке У Услуге комуникација за потребе 
Општинске управе општине Сокобања ЈН 19/18, испуњава све услове из чл. 75. 
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 
јавну набавку, и то: 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.б ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА  
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПАРТИЈУ 2 
 
 

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке Услуге комуникација за потребе Општинске 
управе општине Сокобања ЈН 19/18, испуњава све услове из чл. 75. Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 
на њеној територији); 
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити  животне средине, као и да 
немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде. 
 
 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

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

3.в ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 ЗАКОНА  
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПАРТИЈУ 3 
 
 

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке Услуге комуникација за потребе општинске 
управе општине Сокобања ЈН 19/18, испуњава 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; 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
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О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за Пртију 1 

 
 

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

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 
подизвођача] Услуге комуникација за потребе општинске управе општине 
Сокобања ЈН 19/18, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 
на њеној територији). 
 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
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О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за Пртију 2 

 
 

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

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 
подизвођача] Услуге комуникација за потребе општинске управе општине 
Сокобања ЈН 19/18, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 
на њеној територији). 
 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
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О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за Пртију 3 

 
 

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

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 
подизвођача] Услуге комуникација за потребе општинске управе општине 
Сокобања ЈН 19/18, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 
на њеној територији). 
 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
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Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: .Општинска управа општине Сокобања, улица 
Светог Саве број 23, 18230 Сокобања, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 
Услуга комуникацијаза потребе Општинске управе општине Сокобања,ЈН 
бр.19/18 за партију_____________ (навести број партије) - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
КОРИСНИКА УСЛУГА до 27.07.2018. године до 12,00 часова. 
Понуђач понуду може поднети у једној коверти са назнаком за које све 
партије подноси понуду и у оквиру те коверте на погодан начин посебно 
спакује тражене доказе. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом и иста ће одмах након отварања 
понуда неотворена бити враћена понуђачу. 
   
Понуда мора да садржи: 
 

• Образац изјаве о испуњености  услова предвиђених чланом 75.  Закона у 
поступку Јавне набавке мале вредности за Партију 1, Партију 2 или 
Партију 3 или за две или све Партије  потписане и оверене; 

• Образац изјаве о испуњености  услова за подизвођача за Партију 1, 
Партију 2 или Партију 3 или за две или све Партије  потписане и 
оверене; (уколико наступа са подизвођачем); 

• Образац понуде за партију 1 ( који се састоји од следећих делова: општи 
подаци о понуђачу, начин подношења понуде, подаци о подизвођачу, 
подаци о учеснику у заједничкој понуди и подаци о понуди Партију 2 или 
Партију 3 или за две или све Партије  потписане и оверене;; 

• Модел уговора за партију 1 Партију 2 или Партију 3 или за две или све 
Партије  потписане и оверене; 

• Образац изјаве о независној понуди, за сваку од партија, попуњен, 
потписан и оверен образац; 

• Образац структуре цена са упутством како да се попуни за Партију 1, 
Партију 2 или Партију 3 или за две или све Партије  потписане и 
оверене; 
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Фотокопију важеће дозволе-лиценце, односно  Потврде РАТЕЛ-а о упису 
у регистар оператора на којој су уписане и услуге које су предмет јавне 
набавке коју понуђач доставља у виду неоверене копије за сваку од 
партија. 

• 3. ПАРТИЈЕ 
Јавна набавка је обликована у три партије: 
Партија  1     - Услуге фиксне телефоније – 64211000 – Услуге јавне телефоније 
Партија 2 – Услуге мобилне телефоније - 64212000 – Услуге мобиле 
телефоније  
Партија 3 – Услуге интернета -  64216000 – Услуге електронских порука и 
информација 
 
 Напомена:  
-    Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда 
мора да обухвати најмање једну целокупну партију. 
- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на 

целокупну набавку или само на одређене партије. 

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора 
бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска 
управа општине Сокобања, ул. Светог Саве број 23. Сокобања,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку Услуге комуникација за потребе Општинске 
управе општине Сокобања  ЈН бр.19/18за партију______- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку Услуге комуникација за потребе Општинске 
управе општине Сокобања, ЈН бр.19/18за партију______ НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку Услуге комуникација за потребе Општинске 
управе општине Сокобања, ЈН бр.19/18за партију_____ - НЕ ОТВАРАТИ”  
НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између КОРИСНИКА УСЛУГА и 
понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити 
наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 
3.). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

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

• опис 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 конкурсне документације, у складу са упутством како 
се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
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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 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је минмум 10 а максимум 45 дана од дана пријама исправног 
рачуна  који испоставља понуђач, а којим је потврђено извршење услуге. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
Исти услови плаћања важе за све три партије. 
 
9.2.  Захтев у погледу рока извршења услуге 
Рок извршења услуге: 
- За Партију 1 -најдуже 12 месеци почев од 01.10.2018. године; 
- За Партију 2 – најдуже 12  месеци почев од дана потписивања уговора;. 
- За Партију 3 -најдуже 12 месеци. Почетак пружања услуге за Партију 3 је 
01.10.2018. године. 
Место извршња услуге је на адреси наручиоца у Сокобањи.  
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
У цену су урачунати сви евентуални трошкови које Понуђач може да има у 
реализацији предметне 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. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
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Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
За предметну јавну набавку нису предвиђена средства финансијског 
обезбеђења.  
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу 
КОРИСНИКА УСЛУГА, електронске поште на e-mail:      
dusicastankovic@opstinasokobanja.com или факсом на број 018/830-253) 
тражити од КОРИСНИКА УСЛУГА додатне информације или појашњења у вези 
са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 
уочене недостатке  и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 
дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор  у 
писаном облику објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 
бр.19/18.  
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. 
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15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. 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 
КОРИСНИКА УСЛУГА, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 
понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 
КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи 
рок плаћања 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти 
рок плаћања, тј. једнаке понуде, примениће се одредба чл. 126. ЗЈН, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који  испуњава услове 
из чл. 86. ЗЈН, о предности за домаће понуђаче. 
 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази 
у време подношења понуде.  (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 
  
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно 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 закона. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља 
непосредно, електронском поштом на e-mail 
dusicastankovic@opstinasokobanja.com факсом на број 018/830-253 или 
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може 
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 
осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује 
обавештење о поднетом захтеву за заштиту права  на Порталу јавних набавки, 
и на на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема 
захтева за заштиту права који садржи све податке из Прилога 3Љ. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца до 
најкасније 3 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 наручила предузме 
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од 3 дана пре 
подношења понуда, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране 
наручиоца  најкасније до истека рока за подношење понуда, 
Подношење захтева за заштиту права задржава даље активности наручионица 
осим  даљих  активности наручионица у складу са одредбама члана 150. ЗНЈ. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева 
за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње КОРИСНИКА УСЛУГА 
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 КОРИСНИКА УСЛУГА за које је подносилац захтева знао или могао 
знати приликом подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да  уплати таксу од 60.000,00 динара на 
евиденциони рачун за уплату таксе за подношење захтева за заштиту права. 
Број евиденционог рачуна је: 840-30678845-06, позив на број  је број или ознака 
набавке, сврха уплате: Такса за ЗЗП, назив наручоица, број или ознака јавне  
набавке на коју се односи, прималац: Буџет Републике Србије.  
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Упутство за уплату таксе за подношење захтева за заштиту права може се 
пронаћи на линку Уплата таксе из Републике Србије 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 
 
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у 
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права 
из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 
112. став 2. тачка 5) Закона.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI -а ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1  
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Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Услуге 
комуникација,  ЈН број 19/18. 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
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1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ПОДАЦИ О ПОНУДИ  

 

Претплатнички број за Услугу фиксне 
телефоније 

Понуђена цена 

 
1. Цена минута разговора према свим 

мобилним  мрежама у домаћем 
саобраћају: 

  

 
__________ динара без ПДВ-а;  
 
__________ динара са ПДВ-ом; 

 
2. Цена минута саобраћаја према фиксним 

бројевима у домаћем саобраћају: 
 

 
__________ динара без ПДВ-а;  
 
__________ динара са ПДВ-ом; 
 

 
3. Минимална месечна претплата по 

претплатничком броју: 

 
__________ динара без ПДВ-а;  
 
__________ динара са ПДВ-ом; 

Рок важења понуде по ЗЈН. уписати у 
празно поље (не сме краћи од минимум 30 
дана). 
 

 
  ___________ 
    

УКУПНО без ПДВ-а, 1+2+3  

УКУПНО са ПДВ-ом, 1+2+3  

 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________             _______________________ 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VI -б ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2  
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Услуге 
комуникација, ЈН број 19/18. 
 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они 
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у 
заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени 
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ПОДАЦИ О ПОНУДИ 
 

 
Рокважења понуде 
 

______дана, (минимум 30 дана од дана јавног 
отварања понуда) 

 
Рок испоруке 

______дана (не дужи од 10 дана) 

 
Рок плаћања 

______дана (не краће од 10 дана) 

Гарантни рок за 
телефоне  

____________ (не краћи од 2 године) 

 
Начин плаћања: Плаћање ће се вршити на основу рачуна који се доставља 
за протекли месец, по испостављеној фактури са спецификацијом услуга, у 
року од ____ дана (не краћи од 10 нити дужи од 45 дана од дана пријема 
уредно сачињеног рачуна) 

 
6) ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

Р.бр. Врста услуге Јединица 
мере  

Јединична цена 
(са свим 
трошковима)  
без ПДВ 

1 Цена саобраћаја ван групе, у оквиру 
мреже Даваоца услуга 

1 минут  

2 Цена саобраћаја ван мреже Даваоца 
услуга 

1 минут  

3 Цена СМС у мрежи Даваоца услуга 1 минут  

4 Цена СМС ван мреже Даваоца услуга По СМС  

5 Цена месечне претплате по броју 1 месец  

Укупно без ПДВ  

Укупно са ПДВ  

 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________             _______________________ 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VI -в ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 3 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Услуга 
комуникација, ЈН број 19/18. 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођач 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ПОДАЦИ О ПОНУДИ 

Р.бр
. 

Врста услуге Број 
месеци 

Месечна 
претплата, 
укључујући све 
трошкове, без 
ПДВ-а 

Месечна 
претплата,укључују
ћи све трошкове, 
са ПДВ-ом 

1 Интернет ADSL пакет  
10/1 Mbit /s са 
статичком ИП адресом  

12   

2 Симетричан Интернет 
приступ са статичком 
ИП адресом (High Speed 
Internet Access – HSIA 
или еквавилент) пакет 
минималне брзине 
протока 1/1 Mbit/s. 

 

12   

  

УКУПНА ЦЕНА за 12 месеци 
(без ПДВ-а) 

 

УКУПНА ЦЕНА  за 12 месеци 
(са ПДВ-ом) 

 

 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________             _______________________ 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VII-а МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1 
 
 

УГОВОР  
о  пружању услуге  фиксне телефоније 

 
Закључен  између: 
 
Општинске управе општине Сокобања, улица Светог Саве број 23, ПИБ: 
100880059, Матични број: 07355815, коју заступа  начелница Општинске управе 
општине Сокобања Марија Јовановић (у даљем тексту: Корисник услуга) 
 
и   
 
______________________________ул. _____________ бр.___________, 
ПИБ:____________ , Матични број:_________________, које заступа директор, 
____________________________________ (удаљем тексту: Давалац услуга),
  
 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују: 

 - Да је Корисник услуга, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама  
(„Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012,14/2015,68/2015), спровео 
поступак јавне набавке мале вредности Услуге комуникација бр.ЈН  19/18;  
Партија 1 - Услуга  фиксне  телефоније, број  
-  Да је Давалац услуга доставио Понуду бр.  _____ __од 2018. године за 
Партију 1, која се налази уприлогу Уговора и чини његов саставни део (у 
даљем тексту: Понуда); 
- Да Понуда Давалац услуга у потпуности одговара захтевима из конкурсне 
документације Корисника услуга; 
- Да је Корисник услуга у складу са чланом 108. Закона, донео Одлуку о додели 
уговора број _________ __ од године. 

 
 

Члан 2. 
Предмет уговора 
Пружање услуга електронске комуникације, фиксне телефоније (у даљем 
тексту: услуге), а у складу са потребама КОРИСНИКА УСЛУГА, за период од 12 
месеци од почетка пружања услуга, у свему према усвојеној понуди давалаца 
услуга по конкурсној документацији и техничкој спецификацији која чини 
саставни део овог Уговора за -Партију 1.-  Услуга фиксне телефоније. 
УСЛОВИ КОРИСНИКА УСЛУГА 
За потребе општих услуга редовног пословања локалне самоуправе, 
комуникације фиксне телефоније на територији Републике Србије потребно је 
обезбедити: 

• Постојеће централе се задржавају приликом реализације услуге;  
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• Понуђач поседује директне линије које су наведене у табели 1. за 
Партију 1. са наведеним адресама а све на територији општине 
Сокобања; 

• Постојећа телефонска нумерација се задржава; 

• Начин плаћања цене је месечно, уплатом на рачун понуђача; 

• Понуђачу није дозвољено да захтева аванс; 

• Понуђене цене су фиксне у динарском износу за време уговорног 
периода; 

• Без обавезе плаћања минималне потрошње; 

• Трошкове преноса бројева из постојеће мреже ТЕЛЕКОМА, у своју мрежу 
(уколико је Давалац услуга друге мреже) иду на терет изабраног Давалац 
услуга; 

• Заузеће позива и оних позива на које није одговорено, не тарифирају се; 

• Бесплатни позиви специјалних служби (полиција, хитна помоћ, 
ватрогасна служба); 

• Бесплатна успостава везе; 

• Проширење и евентуална смањења корисничких бројева и додатних 
услуга. 

 
Наручилац има локалну телефонску и мрежну инфраструктуру у пословним 
просторијама у наваденом пословном седишту и подручним јединицама 
локалне самоуправе које су наведене у табели 1. 
Досадашњи мрежни Давалац услуга је ТЕЛЕКОМ са наведеним активним 
телефонским линијама у табели 1 конкурсне документације, која представља 
саставни део уговора. 

 
Члан 3. 

Цена услуга, уговорени износ и обезбеђена средства 
 
Цена давалаца услуга комуникације фиксне телефоније, према обрасцу понуде  
конкурсне документације, и спецификацији услуга, износи: 

 

1. Цена минута разговора према свим 
мобилним  мрежама у домаћем 
саобраћају: 

  

 
__________ динара без ПДВ 
 
__________ динара са ПДВ 
 

 
2. Цена минута саобраћаја према фиксним 

бројевима у домаћем саобраћају: 
 

 
__________ динара без ПДВ 
 
__________ динара са ПДВ 
 

 
3. Минимална месечна претплата по 

претплатничком броју: 
 

 
__________ динара без ПДВ 
 
__________ динара са ПДВ 
 

Рок важења понуде по ЗЈН. уписати у празно 
поље (не сме краћи од минимум 30 дана). 
 

 
  ___________ 
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УКУПНО без ПДВ-а, 1+2+3  

УКУПНО са ПДВ-ом, 1+2+3  

 
Уговорена вредност набавке за Партију 1 je процењена  вредност набавке и  
износи  300.000,00 динара без ПДВ, односно 360.000,00 динара са ПДВ. 
 
Цена је фиксна и не може се мењати, за време трајања Уговора.  
 
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су финансијским планом 
наручиоца за 2018. годину. Плаћање доспелих обавеза насталих у 2018. 
години, вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу 
са одлуком којом се уређује буџет за 2018. годину. За део реализације уговора 
који се односи на 2019. годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења 
средстава предвиђених Законом којим се уређује финансијски план  наручиоца 
за 2019. годину. 
У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности 
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
 

Члан 4. 
Количина, квалитет, период пружања услуга фиксне телефоније 
Количине корисничких бројева су 19, које остварују месечну потрошњу 
КОРИСНИКА УСЛУГА. Уколико Наручилац у складу са одредбама члана 2. 
Правилника о преносивости броја у јавним фиксним телекомуникационим 
мрежама (Службени гласник РС, број 5/10), жели да задржи укупан број 
постојећих фиксних бројева, трошкови накнаде за пренос бројева, дужан је да 
плати Давалац услуга. 
Квалитет пружених услуга одговара свим законом прописаним домаћим 
стандардима. 
Период пружања услуга  је најдуже 12 месеци, а почетак пружања услуга 
01.10.2018. године. 
 

Члан 5. 
Начин плаћања 
Корисник услуга се обавезује да цену услуга, по овом Уговору,  плаћа Даваоцу 
услуга на основу испостављеног рачуна за извршене услуге, најкасније до ___ 
у текућем месецу за предходни месец.  
  

Члан 6. 
Начин обрачуна  
Давалац услуга се обавезује да приликом испостављања рачуна у истом 
наведе јединичне цене услуга и врсту извршених услуга, за месечне обавезе. 
Редовна месечна контрола утрошка вршиће се од овлашћеног лица Општинске 
управе општине Сокобања. 
 

Члан 7. 
Обавезни елементи рачуна, начин издавања и плаћања 
Давалац услуга рачун издаје у један примерк и доставља Кориснику услуга 
путем поште, најкасније до_____ у текућем месецу за претходни месец. 
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Корисник услуга врши плаћање по испостављеном рачуну у складу са његовим 
писаним инструкцијама назначеним у самом рачуну, за остварену потрошњу, са 
позивом на број рачуна који се плаћа. 
Сматраће се да је Корисник услуга измирио обавезу када Пружаоцу услуга 
уплати на рачун укупан износ задужења по издатом рачуну из става 1. овог 
члана, у супротном пружалац услуга по аутоматизму користи своје законско 
право а у скаладу са прописима РС, при обрачуну камата за доцњу. 
 

Члан 8. 
Право КОРИСНИКА УСЛУГА на приговор на рачун 
На испостављен рачун Корисник услуга може поднети приговор у року од 8 
(осам) дана од дана добијања рачуна. 
Давалац услуга је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана 
пријема приговора.  
У случају да је приговор основан, Давалац услуга извршиће одговарајуће 
исправке рачуна и доставити их Кориснику услуга у року од 8 (осам) дана од 
дана пријема приговора.  
У случају да Давалац услуга одлучи да приговор није основан, о томе писаним 
путем обавештава КОРИСНИКА УСЛУГА уз образложење одлуке о приговору. 

 
Члан 9. 

Неизвршење уговорених обавеза 
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 о облигационим односима 
Републике Србије.  
 

Члан 10. 
Раскид уговора 
Уговор се може раскинути споразумно и на начин предвиђен Законом о 
облигационим односима Републике Србије. 
 

Члан 11. 
Решавање спорова 
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 13. 
Ступање на снагу и рок трајања 
Уговор ступа на снагу од наредног месеца од дана потписивања истог од обе 
уговорне стране и рок трајања уговорне обавезе је најдуже 12 месеци од 
почетка пружања услуга. 
 

Члан 14. 
Завршне одредбе 
Давалац услуга је дужан да Наручиоцу обезбеди коминикационе услуге фиксне 
телефоније  до момента ступања на снагу новог уговора, а све у складу са 
Законом о електронским комуникацијама. 
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Саставни део овог уговора је и прилог - понуда цене број: _________ од ______ 
2018. године. 
 

Члан 15. 
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по три примерка за 
сваку Уговорну страну.  Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор 
прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз 
њихове стварне воље. 

 

 

Давалац услуга 

__________________ 

 

 Корисник услуга 

_______________ 
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VII-б МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2 

 
 
 
                                                    У Г О В О Р 

о пружању услуга мобилне телефоније 
 
 
Закључен  између: 
 
Општинске управе општине Сокобања, улица Светог Саве број 23, ПИБ: 
100880059, Матични број: 07355815, коју заступа  начелница Општинске управе 
општине Сокобања Марија Јовановић (у даљем тексту: Корисник услуга) 
 
и   
 
______________________________ул. _____________ бр.___________, 
ПИБ:____________ , Матични број:_________________, које заступа директор, 
____________________________________ (удаљем тексту: Давалац услуга),
  
     Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују: 

-  Да је Корисник услуга, у складу са чланом 39. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије", бр. 
124/2012,14/2015,68/2015), спровео поступак јавне набавке мале 
вредности, Услуга  мобилне  телефоније, број ЈН 19/18; 

1)  Да је Давалац услуга доставио Понуду бр.  _ ____од ______ 2018. 
године, која се налази уприлогу Уговора и чини његов саставни део (у 
даљем тексту: Понуда); 
- Да Понуда Давалац услуга у потпуности одговара захтевима из 
конкурсне документације Корисника услуга; 
- Да је Корисник услуга у складу са чланом 108. Закона, донео Одлуку о 
додели уговора број________ од ___________ године. 
 

Предмет Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са 
пружањем услуга мобилне телефоније 
 

Предметне услуге пружају се у свему у складу са понудом понуђача број 
________од _______ године и техничким карактеристикама које су дате у 
Конкурсној документацији. КОРИСНИКА УСЛУГА. 

Предметне услуге обухватају: саобраћај унутар корисничке групе Корисника, 
саобраћај у мрежи Давалац услугаа и према осталим мобилним Давалац 
услуга има, саобраћај према фиксној телефонији, интернет саобраћај, СМС 
унутар групе КОРИСНИКА УСЛУГА, унутар изабране мреже, ка мрежама других 
мобилних Давалац услугаа и услуге роминга. 

 
 
 

      Члан 2. 
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Све услуге пружају се по ценама наведеним у понуди Даваоца услуга и 
ценовнику за роминг и интернет саобраћај који чине саствани део овог Уговора. 

Утврђене цене не могу се мењати. 

Уговорне стране сагласно констатују да ће, у оквиру предметних услуга, 
Давалац услуга пружити следеће услуге без накнаде: 
-разговори унутар корисничке групе КОРИСНИКА УСЛУГА; 
- (ЈКП „Напредак“ и Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, 
Основном школом и Организацијом за туризам и културу) без накнаде за 
саобраћај  од минимално 300 минута месечно по броју (минимално 25 
претплатничких бројева КОРИСНИКА УСЛУГА);  
- пренос интернет података за 7 претплатничких бројева КОРИСНИКА УСЛУГА 
у количини од 1 GB по броју са максималном брзином протока; 
-заузећа позива и позиви на које није одговорено; 
-позиви специјалних служби (полиција, хитна помоћ, ватрогасци...) 
-успостављање везе; 
-омогућен мобилни интернет на једном додатаном броју у количини од 10 GB 
месечно за коришћење у модему за мобилни интернет, без могућности 
позива/пријема позива. Након искоришћених 10 GB, омогућен проток 64/32 Кб/с 
без додатне наплате; 
-позиви сервисних бројева изабраног Давалац услуга. 
 

Члан 3. 
Наручилац предвиђа обавезу плаћања минималне месечне потрошње у  
износу од 50.000,00 динара без ПДВ, односно 60.000,00 са урачунатим ПДВ. 
 
Укупна вредност уговора износи 600.000,00 динара без ПДВ, односно 
720.000,00 динара са ПДВ-ом. 

 

Члан 4. 
Плаћање, Даваоцу услуга, вршиће на основу рачуна који се доставља за 
протекли месец, по испостављеној фактури са спецификацијом услуга, у 
оквирном року од _____(који не може бити краћи од 10 нити дужи од 45 
дана) од дана пријема уредно сачињеног рачуна. 
 
Спецификација садржи детаљне податке о појединачним услугама по врстама, 
пруженим за сваки телефонски број (сим картицу) која се користи у оквиру 
мреже Корисника и то: 

-трошкови претплате 

-све врсте пружених услуга, 

-број пружених услуга те врсте, 
-појединачну цену сваке врсте услуге и укупан износ задужења за услуге те 
врсте, 

-посебно исказану вредност и количину за роминг и коришћење интернета 

 

У спецификацији мора бити јасно назначен укупан износ задужења за сваки 
појединачни кориснички број. 
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су финансијским планом 
наручиоца за 2018. годину. Плаћање доспелих обавеза насталих у 2018. 
години, вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу 
са одлуком којом се уређује буџет за 2018. годину. За део реализације уговора 
који се односи на 2019. годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења 
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средстава предвиђених Законом којим се уређује финансијски план  наручиоца 
за 2019. годину. 
У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности 
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
 

Члан 5. 
Давалац услуга гарантује да ће услуге мобилне телефоније, које су предмет 
уговора, Корисник несметано у пуном обиму користити током свог времена 
трајања уговора, у времену од 24 сата дневно, седам дана у недељи, осим у 
случајевима и временским интервалима за које не постоји одговорност 
Давалац услугаа (виша сила). 

 

Члан 6. 
Давалац услуга се, нарочито, обавезује да у вршењу послова на пружању 
предметних услуга у свему поступа у складу са одредбама чланова 124-130 
Закона о електронским комуникацијама («СЛ. гласник РС» број 44/10 и 60/13-
Одлука Уставног суда), а који се између осталог, односе и на тајност 
електронских комуникација. 

 

Члан 7. 
Давалац услуга се обавезује да, за време трајања уговора, обезбеди 
доступност Корисничког сервиса у циљу пружања бесплатне неопходне помоћи 
појединачним корисницима, унутар групе КОРИСНИКА УСЛУГА, која се пружа 
24 сата дневно, 7 дана у недељи. 

Члан 8. 
Давалац услуга је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана 
настанка промене у било којем од података прописаних чланом 77. Закона о 
јавним набавкама, о промени писмено обавести КОРИСНИКА УСЛУГА и да је 
документује на прописан начин. 

 

Члан 9. 
Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју уговорних страна и закључује 
се на временски период од 12 месеци, а почиње да се примењује од дана 
закључења уговора. 

Утрошком средства немењених за ову набавку из члана 4. став 1., Уговор 
аутоматски престаје да важи и пре истека периода на који је закључен, о чему 
ће Корисник у писаној форми обавестити Даваоца услуга. 
 

Члан 10. 
Целокупна комуникација уговорних страна у вези примене одредби овог 
уговора вршиће се преко контакт особа, у писаној форми и то електронском 
или редовном поштом. 

Уговорне стране су дужне да, непосредно по потписивању овог уговора, 
размене писана обавештења која ће садржати податке о контакт особама,  
преко којих се остварује комуникација, у вези примене одредби овог уговора. 

Уговорне стране су дужне да, без одлагања, у писаној форми, једна другу 
обавесте о евентуалној промени контакт особе, електронске адресе контакт 
особа и/или броја контакт телефона/телефакса. 
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Члан 12. 
Уговорне стране су сагласне да ће се за све што није регулисано овим 
уговором примењивати одредбе Закона о облигационим односима и општим 
условима пословања Давалац услуга, под условом да нису у супротности са 
овим уговором. 

 

Члан 13. 
Све евентуалне спорове, уговорне стране решаваће споразумно, у супротном 
надлежан је Привредни суд у Зајечару. 

Члан 14. 

Овај Уговор је сачињен у 6 истоветних примерака, од којих свака уговорна 
страна задржава по 3 примерка. 
Саставни делови овог уговора су: 
-Понуда Давалац услуга број _______ од 2018. године. 
-Спецификација предмета јавне набавке 
-Ценовник роминг услуга и пакета за интернет саобраћај који су важећи у 
моменту закључења Уговора. 
-Општи услови пословања Даваоца услуга у погледу мера које Давалац услуга 
може применити ради одржавања безбедности и интегритета својих мрежа и 
услуга, као и контроле недозвољеног садржаја, као и у погледу других 
елемената уговора из члана 105. Закона о електронским комуникацијама, који 
нису регулисани одредбама Уговора, искључиво под условом да нису у 
супротности са овим уговором или његовим саставним деловима. 

 

 Давалац услуга             Корисник услига 

_________________                                                    _______________________ 
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VII-в МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 3 
 
 

УГОВОР О  
 пружању услуга интернета 

 
 
Закључен  између: 
 
Општинске управе општине Сокобања, улица Светог Саве број 23, ПИБ: 
100880059, Матични број: 07355815, коју заступа  начелница Општинске управе 
општине Сокобања Марија Јовановић (у даљем тексту: Корисник услуга) 
 
и   
______________________________ул. _____________ бр.___________, 
ПИБ:____________ , Матични број:_________________, које заступа директор, 
____________________________________ (удаљем тексту: Давалац услуга),
  
 
Уговорне стране сагласно констатују: 
 
 Да је Корисник услуга, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012,14/2015,68/2015), спровео 
поступак јавне набавке мале вредности, Услуга  комуникација за потребе 
Општинске управе општине Сокобања, број ЈН 19/18– Партија 3. Услуге 
интернета. 
 
 Да је Давалац услуга доставио Понуду бр._________  од ____________2018. 
године, која се налази уприлогу Уговора и чини његов саставни део (у даљем 
тексту: Понуда); 
 
- Да Понуда Даваоца услуга у потпуности одговара захтевима из конкурсне 
документације Корисника услуга; 
 
- Да је Корисник услуга у складу са чланом 108. Закона, донео Одлуку о додели 
уговора број ____________од_________године. 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Овим уговором (у даљем тексту: Уговор) Давалац услуга  и Корисник уређују 
међусобне односе у вези са коришћењем услуга  асиметричног приступа 
Интернету ADSL пакет  10/1 Мbit/s са статичком ИП адресом и Симетричан 
интернет приступ са статичком ИП адресом( High Speed Internet Access - HSIA 
или еквивалент) пакет минималне брзине протока 1/1  Мbit/s, оба за период од  
12 месеци (у даљем тексту: Услуга) 
 
 
ОБАВЕЗЕ Даваоца услуга  

 
Члан 2. 

Давалац услуга  се овим Уговором обавезује: 
 
- да омогући  Услугу на ISDN броју 018/ 880-068 ADSL пакет 10/1 Mb/s са 
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статичком адресом 91.150.127.55 и High Speed Internet Access - HSIA пакет са 
статичком адресом. 
 
- да обезбеди телекомуникациону мрежу неопходну за коришћење Услуге кјоја 
се одржава у исправном стању у складу са техничким прописима и 
стандардима, у циљу непрекидног и неометаног коришћења Услуге од стране 
Корисника; 
 
- да обезбеди Кориснику одговарајућу телефонску и е-маил подршку у 
решавању проблема везаних за коришћење Услуге; 
 
- да редовно доставља Кориснику рачун за извршену Услугу. 
 
ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА 

 
Члан 3. 

Корисник се обавезује : 
 
- да се приликом инсталирања опреме придржава упутстава Даваоца услуга  
 
- да сметње у коришћењу Услуге одмах пријави Даваоцу услуга  
 
- да Услугу користи искључиво за сопствене потребе, у сврху приступа 
Интернет мрежи, а у складу са овим Уговором и позитивним прописима 
 
- да у случају промене имена, статуса, начина организовања, 
идентификационих елемената или других промена значајних за 
идентификацију корисника, о истом благовремено обавести Даваоца услуга; 
 
- да услугу користи најмање 12 месеци од дана њеног активирања. 
 
ЦЕНЕ И НАЧИН ПЛАЋАЊА УСЛУГЕ 

 
Члан 4. 

Корисник је по основу овог Уговора у обавези да плати накнаду за заснивање 
претплатничког односа за Услугу и месечну претплату закоришћење Услуге. 
Вредност уговора је _______________без ПДВ-а, односно ____________са 
ПДВ-ом 
Укупна вредност до које се може вршити исплата  износи 71.000,00 динара без 
ПДВ, односно 85.200,00 динара са ПДВ. 
Цена је фиксна и не може се мењати, за време трајања Уговора.  
 

 
Члан 5. 

Накнада за заснивање претплатничког односа износи_______ динара без ПДВ-
а.Износ надокнаде за заснивање претплатничког односа увећан за припадајући 
ПДВ, Корисник ће платити кроз први редован рачун за услуге Даваоца услуга, у 
року означеном на рачуну. 
 
Корисник за Услугу асиметричног приступа Интернету ADSL пакет  10/1 Мbit/s 
са статичком ИП адресом и Симетричан интернет приступ са статичком ИП 
адресом( High Speed Internet Access - HSIA или еквивалент) пакет минималне 
брзине протока 1/1  Мbit/s плаћа месечну претплату  у износу 
од___________динара без ПДВ.  
 
Корисник је обавезан да уредно и благовремено, у року означеном на 
испостављеном рачуну плаћа месечну претплату за коришћење Услуге 
увећану за припадајући ПДВ. 
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Члан 6. 

У случају да Корисник у року не измири своје дуговање, Давалац услуга  има 
право да у складу са позитивноправним прописима и Општим условима за 
пружање услуга ограничи или укине привременоили трајно коришћење Услуге, 
као и да на неизмирени део потраживања зарачуна законску затезну камату. 
 
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су финансијским планом 
наручиоца за 2018. годину. Плаћање доспелих обавеза насталих у 2018. 
години, вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу 
са одлуком којом се уређује буџет за 2018. годину. За део реализације уговора 
који се односи на 2019. годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења 
средстава предвиђених Законом којим се уређује финансијски план  наручиоца 
за 2019. годину. 
У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности 
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
 
ПРИМЕНА УГОВОРА 

 
Члан 7. 

Корисник је сагласан да Услугу и опрему  Даваоца услуга  који су му доступни 
коришћењем Услуге, не користи на начин који је супротан њиховој намени, што 
обухвата и посредно или непосредно бављење телекомуникационим услугама 
за потребе трећих лица. 

 
Члан 8. 

Корисник је упознат да по Уговору има само право коришћења Услуге без 
могућности преношења тог права на трећа лица по било ком основу и/или 
омогућавања трећим лицима да користе капацитете  услуга  који су Кориснику 
доступни коришћењем Услуге. 

 
Члан 9. 

Давалац услуга  има право, а Корисник је обавезан да дозволи, да Давалац 
услуга у сваком тренутку и без претходне најаве врши проверу примене 
Уговора, као што је провера исправности коришћења Услуге у техничком и 
експлоатационом погледу и у погледу намене о извршеној провери Даваоца 
услуга сачињава одговарајући записник. 
 
 
НЕДОЗВОЉЕНО ПОНАШАЊЕ КОРИСНИКА 

 
Члан 10. 

Није дозвољено понашање Корисника које угрожава рад или наноси штету 
Опреми Давалац услуга и угрожава рад и наноси штету функционалности 
мреже. 
 
Недозвољено је и свако понашање које је супротно позитивним правним 
прописима, међународном праву, као и којим се узнемиравају други 
корисници, неовлашћено приступа туђим информацијама и ресурсима, као и: 
 
- понашање којим се угрожавају или крше нечија лична права, 
 
- понашање којим се врши повреда добрих пословних обичаја, 
 
- СПАМ-дистрибуција незатражених е-маил порука, 
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- коришћење Услуге за неовлашћен приступ или контролу другог система на 
Интернету, 
 
- дистрибуција вируса или других програма са инфективнимили деструктивним 
особинама. 
 
АУТОРСКА ПРАВА И ПРАВА ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ 

 
Члан 11. 

Корисник је у обавези да поштује позитивне правне прописе и међународно 
право у погледу заштите ауторских права и права индустријске својине. У 
случају да услед понашања Корисника дође до покретања било каквог поступка 
пред правосудним и другим надлежним органима, Корисник је у обавези да 
преузме целокупну одговорност за учињену повреду ауторских права и права 
индустријске својине и да надокнади Даваоцу услуга целокупну штету 
проузроковану у вези са тим. 
 
 
ПРАВА ДАВАОЦА УСЛУГА КАДА СЕ КОРИСНИК ПОНАША НА НЕДОЗВОЉЕН 
НАЧИН 

 
Члан 12. 

Давалац услуга има право да привремено искључи или ограничи Услугу у 
случају постојања било какве недопуштене, преварне или злонамерне радње 
или злоупотребе која може нанети штету Кориснику и/или Даваоцу услуга и/иИи 
трећим лицима или у циљу очувања интегритета система, примене прописа 
или налога надлежног органа или оператора са којим је повезан. 
 
ОГРАНИЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ДАВАОЦА УСЛУГА 

 
Члан 13. 

Давалац услуга не одговара за загушење, кашњења или грешке у 
функционисању делова Интернета на које објективно не може да утиче. 
Давалац услуга не одговара за неправилно функционисање ADSL пркључка 
корисника уколико до проблема у раду ADSL прикључка дође из разлога на које 
Давалац услуга не може да утиче. Давалац услуга не одговара за штету коју 
Корисник недозвољеним понашањем учини трећим лицима. Давалац услуга не 
одговара за поведу права и сигурност Корисника коју на Интернету учини треће 
лице и не гарантује да подаци преузети са Интернета немају неки од 
компјутерских вируса или програма који манифестују инфективнеили 
деструктивне особине и не одговара за штету учињену на тај начин. 
 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

 
Члан 14. 

Овај уговор се закључује за период  трајања од 12 месеци, почев од 
01.10.2018. године.  
 
Давалац услуга има право да једнострано и без поштовања рока из претходног 
става, раскине уговор у случају непоштовања одредаба чл. 8, 9, 10, 11. и 12. и у 
случају поновљених других повреда овог Уговораили преварних радњи, или 
довођења у заблуду или злоупотреба права. Давалац услуга има право да 
раскине уговор када Корисник не плати рачун за пружене услуге у року од 60 
дана од дана привременог искључења, а у складу са позитивно правним 
прописима и Општим условима за пружање услуга. Уговор престаје да важи у 
случају покретања поступка стечајаили ликвидације или другог одговарајућег 
поступка који може довести до престанка неке од уговорних страна. Уговор 
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престаје да важи ако из оправданих разлога као што су замена технологије, 
техничке могућности, акт надлежних органа, економска оправданост, Давалац 
услуга одлучи да генерално престане са пружањем Услуге уз обавезу 
обавештавања 30 дана унапред и понуду уговарања друге телекомуникационе 
услуге. Уговор престаје да важи и уколико његова примена штети пословном 
угледу Уговорних страна, добрим пословним обичајима, као и у другим 
случајевима предвиђеним законом. 
 
ПОВЕРЉИВОСТ 

 
Члан 15. 

Уговорне стране су сагласне да све прибављене податке које је друга уговорна 
страна означила као поверљиве у вези са закључивањем или реализацијом 
Уговора, чувају као поверљиве за време трајања Уговора у року од 2 (две) 
године од престанка Уговора. 
 
ПРЕНОС УГОВОРА 

 
Члан 16. 

Уговор у целини или било које право или обавеза по Уговору се не могу 
пренети на треће лице без претходне сагласности Даваоца услуга 

 
 

Члан 17. 
Уговорне стране ће на међусобне односе примењивати важеће прописе 
надлежних органа, Опште услове и нормативне акте Давалац услуга којима је 
регулисана област телекомуникација. 

 
Члан 18. 

Сви спорови међу Уговорним странама који проистекну из Уговора решаваће се 
споразумно, а уколико се не постигне сагласност о спорном 

 
Члан 19. 

Уговорне стране су сагласне да ће се за све што није регулисано овим 
уговором примењивати одредбе Закона о облигационим односима и општим 
условима пословања Давалац услуга, под условом да нису у супротности са 
овим уговором. 

 
Члан 20. 

Све евентуалне спорове, уговорне стране решаваће споразумно, у супротном 
надлежан је Привредни суд у Зајечару. 

 
Члан 21. 

Овај Уговор је сачињен у 6 истоветних примерака, од којих свака уговорна 
страна задржава по 3 примерка. 
 
Саставни део овог уговора је Понуда Даваоца услуга 
број_____________од________ 2018. године. 
 
 
 

 Давалац услуга             Корисник услига 

_________________                                                    _______________________ 
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VIII а ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 1 
 

 Предмет ЈН Количи
на 

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 (2x3) 6 (2x4) 

1. Цена минута 
разговора 
према свим 
мобилним  
мрежама у 
домаћем 
саобраћају 

1     

2. Цена минута 
саобраћаја  
према фиксним 
бројевима  у 
домаћем 
саобраћају 

1     

3.Минимална 
месечна 
претплата по 
претплатничк
ом броју. 

19     

УКУПНО:   

 

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

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

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

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

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

-  
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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VIII б ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 2 

 
 Предмет ЈН Количина Једини

чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а  

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 

Цена 
саобраћаја ван 
групе, у оквиру 
мреже Даваоца 
услуга 

1 минут     

Цена 
саобраћаја ван 
мреже Даваоца 
услуга 

1 минут     

Цена СМС у 
мрежи Даваоца 
услуга 

1 минут     

Цена СМС ван 
мреже Даваоца 
услуга 

По СМС     

Цена месечне 
претплате по 
броју 

1 месец     

УКУПНО:   

 

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

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

тражени предмет јавне набавке; 
- у колони 5. уписати укупнe ценe без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне 

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

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

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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VIII в ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 3 

 
 

 Предмет ЈН Количина
(Број  

месеци) 

Јединичн
а цена 

без ПДВ-а 
месечно  

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 
месечно 

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а  

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2х3) 6 (2x4) 
 

 1ADSL paket са 
статичком ИП 
адресом (за 
период од 12 
месеци почев 
од 01.10.2017. 
године) 

12     

1 HSIA paket  
(за период од 
12 месеци 
почев од 
01.10.2017. 
године) 

12     

 УКУПНО:   

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, месечно, за 

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

предмет јавне набавке; 
- у колони 5. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-
а (наведену у колони 3.) са бројем месеци (које су наведене у колони 2.);  

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

-  
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде за Партију____, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке Услуга комуникација за потребе Општинске управе 
општине Сокобања бр. 19/18за Партију ____поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
 
Уколико понуђач подноси понуду за све три партије потребно је 
образац  копирати у потребном броју примерака.  

 

 


