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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу  

Наручилац: Министарство финансија - Управа за трезор 

Адреса: ул. Поп Лукина бр. 7-9, 11000 Београд 

ПИБ 103964453 

ЈБКЈС: 10523 

Матични број 17862146 

Интернет страница наручиоца: www.trezor.gov.rs 

 

2. Предмет јавне набавке  
Предмет јавне набавке ОП број 27/2020, су услуге - Телекомуникационе услуге закупа 

линкова L2VPN и L3VPN.  

 

3. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних 

набавки, Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и на интернет 

страници наручиоца www.trezor.gov.rs. 

 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Контакт 

Одсек за јавне набавке: е- mail: javnenabavke@trezor.gov.rs   

 

6. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора  
Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року до 20 (двадесет) дана од дана 

јавног отварања понуда. 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки 

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке, ОП број 27/2020, су телекомуникационе 

услуге закупа линкова L2VPN и L3VPN. 

Назив и ознака из општег речника набавки: Телекомуникационе услуге - 64200000. 

 

2. Партије 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

http://www.trezor.gov.rs/
http://www.trezor.gov.rs/
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УСЛУГЕ, КВАЛИТЕТ,  

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ, РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ  

КВАЛИТЕТА И МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ 

 

1. Врста услуге 

Телекомуникационе услуге закупа линкова L2VPN и L3VPN. 
 

2. Техничке карактеристике 

Техничке карактеристике услуга које су предмет ове јавне набавке дате су у 

Поглављу III - 1 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА конкурсне документације. 
 

3. Квалитет 

У складу са захтевима из техничке спецификације. 
 

4. Количина и опис услуга 

Количина и опис услуга која су предмет ове јавне набавке дате су у Поглављу III - 1 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА конкурсне документације. 
 

5. Рок извршења услуга 

Рок извршења услуге је две године од дана примене уговора. 
 

6. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 
Контрола  извршених услуга се врши од стране стручне службе Наручиоца. 
 

7. Место пружања услуга 

Пружање предметне услуге вршиће се у локацијама наведеним табелама у Поглављу III 

- 1 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, конкурсне документације. 
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III-1 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

Предмет јавне набавке, у оквиру пројекта Информациона подршка трезорском 

пословању (пројекат 0009), су телекомуникационе услуге закупа линкова L2VPN и L3VPN.  

Под L2VPN услугом подразумева се формирање вода тачка тачка, у оквиру  

комуникационе инфраструктуре (IP/MPLS), који функционише на 2. нивоу ОСИ референтног 

модела. Комуникациони саобраћај Наручиоца треба да буде невидљив за остале кориснике 

Понуђача услуга. 

Под L3VPN подразумева се формирање виртуалне приватне мреже, у оквиру 

комуникационе (IP/MPLS) инфраструктуре пружаоца услуга, која функционише на 3. слоју 

ОСИ референтног модела. Потребно је да услуга L3VPN омогући повезивање локација 

Наручиоца тако да рутирање, адресни простор буду независни од осталих мрежа. Такође 

комуникациони саобраћај у L3VPN-у Наручиоца треба да буде одвојен од осталог 

комуникационог саобраћаја Понуђача.  

Понуђач се обавезује да испоручи и TDM услуге. Под TDM услугом подразумева се 

класичан дигитални вод (веза не пролази кроз IP инфраструктуру Понуђача). 

Детаљнији подаци о повезивању локација биће доступни након потписивања Уговора и 

документа о тајности података.  

Услуга се односи на све локације наведене у табелама L2VPN, L3VPN и TDM .  

Улаз у комуникациони систем Понуђача услуга предвиђен за Наручиоца остварује се 

преко комуникационих уређаја (рутера) Наручиоца. 

 Захтеви Наручиоца: 

1. Цена се исказује на месечном нивоу и представља јединствену цену у коју су 

урачунати и сви зависни трошкови. У Моделу уговора понуђач исказати и укупну цену на 

двогодишњен нивоу. 

2. Понуђач прихвата да је тачка раздвајање периметара одговорности Понуђача и 

Наручиоца утичница на уређају  преко које се спаја комуникациони уређај Наручиоца. 

3. Понуђач прихвата обавезу да ће постојећи сервиси ИП телефоније и преноса података 

несметано функционисати у оквиру тражених брзина на свим локацијама, односно да ће на 

располагању бити цео ИП опсег. 

4. Понуђач је у обавези да приложи минимално две референце као потврду да је у 

последње 3 године (2017, 2018. и 2019.) реализовао: комбиновано L3VPN и L2VPN 

повезивања минимално 160 локација од чега минимално 120 различитих градова/насеља у 

којима се налазе организационе јединице Управе за трезору наведене у Табели L3VPN 

водова. 

5. Понуђач обезбеђује модем (сплитер) или медија конвертор на локацијама и одржава 

FR/SHDSL/ADSL модем/медија конвертор на локацијама. Администрација и одржавање 

модема/медија конвертора треба да је урачуната у цену. 

6. За повезивање локација није дозвољено коришћење Интернета, нити тунела преко 

Интернета, већ искључиво IP/MPLS (VPN) мрежа Понуђача која је одвојена од Интернета. 

7. Логичка топологија повезивања локација је „проширена звезда“. Приступ на 

локацијама Управе за трезор је симетричан и асиметричан, са различитим брзинама 

приступа. 

8. Тражени пропусни опсег мора бити доступан са 5% толеранције за одступања од 

декларисане расположивости, осим у случају прекида  на правцу. 

9. Преносни медијум су бакарне парице или оптичка влакна целом дужином трасе.  

10. У табелама L3VPN, L2VPN и TDM дати су подаци о локацијама и траженим 

карактеристикама водова. 

11. Понуђач је дужан да у случају потребе Наручиоца и у складу са његовим захтевима 

прошири капацитет постојећих, као и да успостави нове комуникационе ресурсе.  
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12. Понуђач је дужан да у случају потребе Наручиоца и у складу са његовим захтевом 

изврши пресељење линкова или обезбеди одговорајуће решење без додатних трошкова у 

оквиру истог места у року од 7 дана. 

13. Рок вршења услуге је две године.  

14. Због специфичности рада Управе за трезор Понуђач мора да обезбеди непрекидност 

у раду и омогући коришћење телекомуникационе услуге која је предмет јавне набавке на 

свим локацијама наведеним у табелама. 

15. Понуђач ће извршити пуштање у рад телекомуникационе услуге конективности 

сходно достављеном списку локација од стране Наручиоца и плану динамике усвојеном од 

стране Наручиоца.  

16. Успостављање функционалности услуга на свим локацијама не може бити дуже од 

24 часа по локацији. Понуђач је дужан  да у року од 60 дана успостави услугу за све локације 

наведене у табелама L2VPN, L3VPN, и TDM. Понуђач је у обавези да минимум 48 сати 

раније најави радове на успостављању функционалности наведених у табелама (исти ће бити 

реализовани у договору са Наручиоцем у временском интервалу који најмање утиче на 

процесе рада). До успостављања функционалности тражених у табелама које прате техничку 

спецификацију, Понуђач је у обавези да обезбеђује услугу коју Наручилац тренутно користи. 

Реализација на свим локацијама и појединачно и укупно се констатује обострано потписаним 

записником који Понуђач доставља Наручиоцу а на којем се наводи адреса локације, услуга 

и датум реализације. Након реализације предмета јавне набавке која се односи на услуге 

успостављања линкова понуђач је дужан да достави Наручиоцу коначан записник о 

успостављању услугe потписан од стране представника Понуђача и представника 

Наручиоца, а који у прилогу садржи све појединачне записнике што ће се сматрати потврдом 

о извршеној примопредаји о успостављању услугe. 

17. Понуђач мора да пружи сву стручну и техничку подршку приликом инсталирања, 

конфигурисања и пуштања у рад целокупног система. 

18. Пoд тeрминoм смeтњa пoдрaзумeвa сe дa услугa ниje рaспoлoживa или дa je умaњeн 

нивo квaлитeтa услугe у oднoсу нa квaлитeт услугe кojи je угoвoрeн сa Нaручиoцeм. 

19. Врeмe oдзивa je врeмe кoje прoтeкнe oд трeнуткa oтвaрaњa зaхтeвa зa сeрвиснoм 

интeрвeнциjoм дo трeнуткa кaдa oвлaшћeнo лицe Пoнуђaчa oствaри, кoнтaкт сa oвлaшћeним 

лицем Наручиоца у циљу рaзмeнe инфoрмaциja o нaстaлoj смeтњи. Наручилац je дужaн дa 

oбeзбeди лице које ће бити  дoступнo зa кoмуникaциjу тeхничкoм oсoбљу Пoнуђaчa и пружи 

сву нeoпхoдну пoмoћ у дoмeну пружaњa инфoрмaциja и рaдa нa дeлу мрeжe кojи je у oблaсти 

oдгoвoрнoсти кoрисникa-Наручиоца. 

20. Врeмe зa oтклaњaњe смeтњe je врeмe кoje прoтeкнe oд трeнуткa oтвaрaњa зaхтeвa зa 

сeрвиснoм интeрвeнциjoм дo трeнуткa кaдa oвлaшћeнo лицe Пoнуђaчa  зaтвoри зaхтeв. Зaхтeв 

зa сeрвиснoм интeрвeнциjoм сe зaтвaрa кaдa oвлaшћeнo лицe Пoнуђaчa устaнoви дa je услугa 

пoнoвo рaспoлoживa, a oвлaшћeнo лицe Нaручиoцa пoтврди функциoнaлнoст сeрвисa.  

21. Прeкиди у пружању услугa кojи нaстaју услeд рeдoвних рaдoвa нa oдржaвaњу мрeжe 

Пoнуђaчa, нajaвљуjу сe нajмaњe 7 (сeдaм) кaлeндaрских дaнa унaпрeд oд стрaнe oвлaшћeних 

лицa Пoнуђaчa, a ургeнтни рaдoви у мрeжи Пoнуђaчa, нajaвљуjу сe нajмaњe 24 (двaдeсeт 

чeтири) чaсa унaпрeд oд стрaнe oвлaшћeних лицa Пoнуђaчa. 

22. Oбaвeштeњa o нajaвљeним рaдoвимa сe дoстaвљajу Нaручиoцу e-мaил-oм. E-мaил 

aдрeсу нa кojу ћe примaти oбaвeштeњa o oвим рaдoвимa, Нaручилaц дoстaвљa при 

пoтписивaњу Угoвoрa.  
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23. Потребно је да Понуђач испуни следеће захтеве у погледу подршке: 

- Да постоји служба за пријем проблема (СД) пословних корисника која је на 

располагању 24 х 7 

- Преко СД-а Понуђача, врше се пријављивања кварова, проблема у раду 

телекомуникационе услуге L3VPN, L2VPN и TDM 

- Пријављивање се врши путем телефона, Е-маил порука и/или корисничког Wеб 

интерфејса. СД мора да пружи могућност увида у статус извршавања свих отворених захтева 

везаних за техничку подршку и сервисирање, као и да има могућност прегледа архиве 

затворених случајева.  

- Време одзива након пријаве проблема је максимално 30 мин 

- Време решавања проблема је 2 сата ако је назнака хитно, 24 сата ако не постоји 

назнака хитно 

24. Понуђач је дужан да у случају потребе Наручиоца и у складу са његовим захтевом 

обезбеди услове за прикључење нових линкова са карактеристикама једног од наведених 

водова. Рок за прикључење ових линкова је 15 календарских дана. 

25. Наручилац може у складу са својим потребама да откаже линк са отказним роком од 

највише 30 дана. 

26. Наручилац, сходно потребама, има право за променом врсте технологије приступа, 

типа и врсте услуге, као и променом брзине приступа (пропусни опсег) које Понуђач 

испоручује по локацијама у складу са променама организационе структуре. Уколико постоји 

потреба за повећањем брзине приступа или промену технологије приступа на локацијама, 

Наручилац ће писаним путем, у форми захтева, обавестити Понуђача. У захтеву Наручилац 

треба да наведе локацију и жељену приступну брзину и приступну технологију .  

27. Брзине телекомуникационих услуга наведене у табелама представљају минимално 

захтеване брзине које Понуђач може да понуди. Наручилац има право да тражи повећање 

брзине телекомуникационих услуга. 

28. Понуђач се обавезује да на локацијама за услугу L3VPN из табеле L3VPN водова на 

којима није могуће успостављање услуге тражене брзине и технологије, предложи и 

успостави алтернативну приступну технологију која ће обезбедити симетрични приступ 

минималне захтеване брзине. Број ових локација не може бити већи од 5. Предлог 

алтернативних приступних технологија Понуђач проверава са представницима Наручиоца. 

Успоставу алтернативних технологија приступа одобрава Наручилац, у складу са техничким 

могућностима и постојећом опремом Наручиоца на локацијама. 

29. У табелама у Прилогу 1. је потребно у колони Назив оператора за сваку локацију 

Наручиоца уписати да ли ће се услуга пружати преко сопствене мреже или ће се иста 

изнајмити од другог оператора (у случају изнајмљивања уписати назив оператора од кога се 

мрежа изнајмљује). У колони број дозволе је потребно уписати број дозволе/потврде РАТЕЛ-

а уколико се користи сопствена мрежа (која потврђује да је Понуђач регистрован за наведену 

мрежу) а у случају изнајмљивања мреже уписати број дозволе/потврде оператора од кога ће 

се мрежа изнајмити (која потврђује да је оператор овлашћен за изнајмиљивање наведене 

мреже). У случају да се мрежа изнајмљује потребно је доставити изјаву оператора од кога се 

мрежа изнајмљује да ће исту изнајмити за пружање телекомуникационих услуга које су 

предмет јавне набавке за све време важења Уговора. 
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Табела L3VPN водова 

  
Mesto 

instalacije 
Adresa instalacije 

Pristupna 

tehnologija 

Tip 

interfejsa 
Brzina 

Mesto  

agregacije 
Adresa agregacije 

1 Alibunar Žarka Zrenjanina 3 Optika RJ-45 10 Mbps Beograd Pop Lukina 7-9 

2 Barajevo Svetosavska 2a Frame Relay X.21 2 Mbps Beograd Pop Lukina 7-9 

3 Bogatić Mike Mitrovića 2 Optika RJ-45 10 Mbps Beograd Pop Lukina 7-9 

4 Čukarica Šumadijski trg 6a Optika RJ-45 10 Mbps Beograd Pop Lukina 7-9 

5 
Gnjilane- 
Pasjane 

bb Frame Relay X.21 2 Mbps Beograd Pop Lukina 7-9 

6 Gračanica bb SHDSL/bakar RJ-45 1 Mbps Beograd Pop Lukina 7-9 

7 Grocka Sutjeska 4 Optika RJ-45 10 Mbps Beograd Pop Lukina 7-9 

8 Koceljeva Dušanova 35 Frame Relay X.21 2 Mbps Beograd Pop Lukina 7-9 

9 
Kosovska 
Mitrovica 

Knjaza Miloša 14 Optika RJ-45 10 Mbps Beograd Pop Lukina 7-9 

10 Kovin  JNA 5 Frame Relay X.21 2 Mbps Beograd Pop Lukina 7-9 

11 Krupanj Maršala Tita 9 Frame Relay X.21 2 Mbps Beograd Pop Lukina 7-9 

12 Kučevo Svetog Save 97 Frame Relay X.21 2 Mbps Beograd Pop Lukina 7-9 

13 Lajkovac Vladike Nikolaja 6 Frame Relay X.21 2 Mbps Beograd Pop Lukina 7-9 

14 Lazarevac Karađorđeva 39 Optika RJ-45 10 Mb/s Beograd Pop Lukina 7-9 

15 Leposavić 24. novembra bb Frame Relay X.21 2 Mbps Beograd Pop Lukina 7-9 

16 Ljig Vojvode Mišića 12 Frame Relay X.21 2 Mbps Beograd Pop Lukina 7-9 

17 Ljubovija Vojvode Mišića 55 Optika RJ-45 10 Mb/s Beograd Pop Lukina 7-9 

18 Loznica Trg Jovana Cvijića 11 Optika RJ-45 10 Mbps Beograd Pop Lukina 7-9 

19 Mali Zvornik Kralja Petra I 26 Frame Relay X.21 2 Mbps Beograd Pop Lukina 7-9 

20 Mionica Vojvode Mišića 52 Frame Relay X.21 2 Mbps Beograd Pop Lukina 7-9 

21 Mladenovac 
Kralja Aleksandra 

Obrenovića 74 
Optika RJ-45 10 Mbps  Beograd Pop Lukina 7-9 

22 Novi Beograd Tošin bunar 159 Optika RJ-45 10 Mbps Beograd Pop Lukina 7-9 

23 Obrenovac Miloša Obrenovića 124 Optika RJ-45 10 Mb/s Beograd Pop Lukina 7-9 

24 Osečina Karađorđeva 112 Frame Relay X.21 2 Mbps Beograd Pop Lukina 7-9 

25 Palilula 27. marta 28-32 Optika RJ-45 10 Mbps Beograd Pop Lukina 7-9 

26 Pančevo Masarikova 2 Optika RJ-45 10 Mbps Beograd Pop Lukina 7-9 

27 Pećinci Slobodana Bajića Paje 3 Frame Relay X.21 2 Mbps Beograd Pop Lukina 7-9 

28 Petrovac Srpskih vladara 240 Optika RJ-45 10 Mbps  Beograd Pop Lukina 7-9 

29 Požarevac Stari korzo 49 Optika RJ-45 10 Mb/s Beograd Pop Lukina 7-9 

30 Golubac Cara Lazara 15 Frame Relay X.21 2 Mbps Beograd Pop Lukina 7-9 

31 Smederevo Njegoševa 8 Optika RJ-45 10 Mb/s Beograd Pop Lukina 7-9 

32 
Smederevska 

Palanka 
Rade Šiškovića bb Optika RJ-45 10 Mb/s Beograd Pop Lukina 7-9 

33 Sopot Kneza Miloša 52e Optika RJ-45 10 Mb/s Beograd Pop Lukina 7-9 

34 Šabac Karađorđeva 2 Optika RJ-45 10 Mb/s Beograd Pop Lukina 7-9 

35 Štrpce Glavna ulica Frame Relay X.21 2 Mbps Beograd Pop Lukina 7-9 

36 Ub 3. oktobra 2 Optika RJ-45 10 Mb/s Beograd Pop Lukina 7-9 

37 Valjevo Vuka Karadžića 2 Optika RJ-45 10 Mbps Beograd Pop Lukina 7-9 

38 Velika Plana Miloša Velikog 42 Optika RJ-45 10 Mb/s Beograd Pop Lukina 7-9 
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39 
Veliko 
Gradište 

Žitni trg 2 Optika RJ-45 10 Mb/s Beograd Pop Lukina 7-9 

40 Vladimirci Svetog Save 2c Frame Relay X.21 2 Mbps Beograd Pop Lukina 7-9 

41 Voždovac Ustanička 130 Optika RJ-45 10 Mbps Beograd Pop Lukina 7-9 

42 Žabari Kneza Miloša 74 Frame Relay X.21 2 Mbps Beograd Pop Lukina 7-9 

43 Žagubica Kralja Milana 16 Frame Relay X.21 2 Mbps Beograd Pop Lukina 7-9 

44 Zubin potok Kolašinskih kneževa 17 Frame Relay X.21 2 Mbps Beograd Pop Lukina 7-9 

45 Apatin Srpskih vladara 1 Optika RJ-45 10 Mb/s Novi Sad  Modene 7 

46 Bač Maršala Tita 2 Frame Relay X.21 2 Mbps Novi Sad  Modene 7 

47 Bačka Palanka Kralja Petra I 14 Optika RJ-45 10 Mbps Novi Sad  Modene 7 

48 Bačka Topola Maršala Tita 48b Frame Relay X.21 2 Mbps Novi Sad  Modene 7 

49 Bački Petrovac Kolarova 7 Frame Relay X.21 2 Mbps Novi Sad  Modene 7 

50 Bečej Danila Kiša 6 Optika RJ-45 10 Mbps Novi Sad  Modene 7 

51 Bela Crkva Jovana Popovića 58 Frame Relay X.21 2 Mbps Novi Sad  Modene 7 

52 Inđija Vojvode Stepe 16 Optika RJ-45 10 Mb/s Novi Sad  Modene 7 

53 Kanjiža Glavni trg 4 Optika RJ-45 10 Mb/s Novi Sad  Modene 7 

54 Kikinda Trg srpskih dobrovoljaca 34 Optika RJ-45 10 Mb/s Novi Sad  Modene 7 

55 Kula Maršala Tita 258 Optika RJ-45 10 Mb/s Novi Sad  Modene 7 

56 Nova Crnja Košut Lajoša bb Frame Relay X.21 2 Mbps Novi Sad  Modene 7 

57 Novi Bečej Žarka Zrenjanina 4 Frame Relay X.21 2 Mbps Novi Sad  Modene 7 

58 
Novi 

Kneževac 
Kralja Petra I 6 Optika RJ-45 10 Mb/s Novi Sad  Modene 7 

59 Odžaci Knez Mihajlova 24 Optika RJ-45 10 Mb/s Novi Sad  Modene 7 

60 Ruma Železnička 5 - 7 Optika RJ-45 10 Mb/s Novi Sad  Modene 7 

61 Sečanj Vožda Karađorđa bb Frame Relay X.21 2 Mbps Novi Sad  Modene 7 

62 Senta Glavni Trg 14 Optika RJ-45 10 Mbps Novi Sad  Modene 7 

63 Šid Svetog Save 8 Optika RJ-45 10 Mb/s Novi Sad  Modene 7 

64 Sombor Staparski put 2 Optika RJ-45 10 Mbps Novi Sad  Modene 7 

65 
Sremska 
Mitrovica  

Kralja Petra I 44 Optika RJ-45 10 Mbps Novi Sad  Modene 7 

66 Stara Pazova Svetosavska 1 Optika RJ-45 10 Mbps Novi Sad  Modene 7 

67 Subotica Korzo 5 Optika RJ-45 10 Mb/s Novi Sad  Modene 7 

68 Temerin Košut Lajoša 31/1 Frame Relay X.21 2 Mbps Novi Sad  Modene 7 

69 Titel Glavna 1 Frame Relay X.21 2 Mbps Novi Sad  Modene 7 

70 Vrbas Palih boraca 18c Optika RJ-45 10 Mb/s Novi Sad  Modene 7 

71 Vršac Feliksa Milekera 17 Optika RJ-45 10 Mb/s Novi Sad  Modene 7 

72 Zrenjanin  Trg dr Zorana Đinđića 4 Optika RJ-45 10 Mb/s Novi Sad  Modene 7 

73 Žitište Cara Dušana 15 Frame Relay X.21 2 Mbps Novi Sad  Modene 7 

74 Aleksandrovac Trg oslobođenja bb Frame Relay X.21 2 Mbps Kragujevac  
Branka Radičevića 

16a 

75 Aranđelovac Miloša Obrenovića 192 Optika RJ-45 10 Mb/s Kragujevac  
Branka Radičevića 

16a 

76 Arilje Svetog Ahilija 20 Frame Relay X.21 2 Mbps Kragujevac  
Branka Radičevića 

16a 

77 Bajina bašta Kneza M. Obrenovića 38 Optika RJ-45 10 Mbps Kragujevac  
Branka Radičevića 
16a 

78 Batočina Kralja Petra I 64 Frame Relay X.21 2 Mbps Kragujevac  
Branka Radičevića 

16a 



 Конкурсна документација за јавну набавку услуга - Телекомуникационе услуге закупа линкова L2VPN и L3VPN, 

ОП број 27/2020 
страна 10 од 57 

79 Brus Kralja Petra I 70 Frame Relay X.21 2 Mbps Kragujevac  
Branka Radičevića 
16a 

80 Čajetina Zlatiborska 13 Frame Relay X.21 2 Mbps Kragujevac  
Branka Radičevića 

16a 

81 Čačak Gradsko šetalište 22 Optika RJ-45 10 Mbps Kragujevac  
Branka Radičevića 

16a 

82 Ćuprija Lole Ribara 1 Frame Relay X.21 2 Mbps Kragujevac  
Branka Radičevića 

16a 

83 Despotovac Kralja Milana 12 Frame Relay X.21 2 Mbps Kragujevac  
Branka Radičevića 
16a 

84 
Gornji 

Milanovac 
Karađorđeva 3 Optika RJ-45 10 Mb/s Kragujevac  

Branka Radičevića 

16a 

85 Guča Trg republike bb Frame Relay X.21 2 Mbps Kragujevac  
Branka Radičevića 
16a 

86 Ivanjica Majora Ilića 1 Optika RJ-45 10 Mb/s Kragujevac  
Branka Radičevića 

16a 

87 Jagodina Skver narodne omladine 3 Optika RJ-45 10 Mbps Kragujevac  
Branka Radičevića 

16a 

88 Kraljevo Cara Dušana 41 Optika RJ-45 10 Mbps Kragujevac  
Branka Radičevića 

16a 

89 Knić Glavni put bb Frame Relay X.21 2 Mbps Kragujevac  
Branka Radičevića 

16a 

90 Kosjerić Olge Grbić 9 Optika RJ-45 10 Mb/s Kragujevac  
Branka Radičevića 

16a 

91 Kruševac Trg mladih 1 Optika RJ-45 10 Mbps Kragujevac  
Branka Radičevića 

16a 

92 Lučani JNA centar - lamela 2 Frame Relay X.21 2 Mbps Kragujevac  
Branka Radičevića 

16a 

93 Nova Varoš Karađorđeva 59 Frame Relay X.21 2 Mbps Kragujevac  
Branka Radičevića 

16a 

94 Novi Pazar Avnoja bb Optika RJ-45 10 Mbps Kragujevac  
Branka Radičevića 

16a 

95 Paraćin Svetog Save bb Optika RJ-45 10 Mbps Kragujevac  
Branka Radičevića 

16a 

96 Požega Trg Slobode 1 Optika RJ-45 10 Mb/s Kragujevac  
Branka Radičevića 

16a 

97 Priboj Trg FAP-a 2 Frame Relay X.21 2 Mbps Kragujevac  
Branka Radičevića 

16a 

98 Prijepolje Sandžačkih brigada 47 Optika RJ-45 10 Mb/s Kragujevac  
Branka Radičevića 
16a 

99 
Rača 

Kragujevačka 
Karađorđeva 37 Frame Relay X.21 2 Mbps Kragujevac  

Branka Radičevića 

16a 

100 Raška Nemanjina 10 Optika RJ-45 10 Mb/s Kragujevac  
Branka Radičevića 
16a 

101 Rekovac Kralja Petra I 38 Frame Relay X.21 2 Mbps Kragujevac  
Branka Radičevića 

16a 

102 Sjenica Trg S. Markovića 15 Optika RJ-45 10 Mb/s Kragujevac  
Branka Radičevića 
16a 

103 Svilajnac Ustanička 4 Optika RJ-45 10 Mbps Kragujevac  
Branka Radičevića 

16a 

104 Topola Kralja Aleksandra 7 Frame Relay X.21 2 Mbps Kragujevac  
Branka Radičevića 
16a 

105 Trstenik Cara Dušana bb Optika RJ-45 10 Mbps Kragujevac  
Branka Radičevića 

16a 

106 Tutin Omladinska 4 Frame Relay X.21 2 Mbps Kragujevac  
Branka Radičevića 
16a 

107 Užice Trg partizana 8 Optika RJ-45 10 Mb/s Kragujevac  
Branka Radičevića 

16a 

108 Vrnjačka banja Kruševačka 17 Frame Relay X.21 2 Mbps Kragujevac  
Branka Radičevića 
16a 

109 Varvarin M. Marinkovića 87 Frame Relay X.21 2 Mbps Kragujevac  
Branka Radičevića 

16a 

110 Aleksinac Momčila Popovića 45 Optika RJ-45 10 Mbps Niš  
Milojka Lešjanina 
19 

111 Babušnica Saše Ivkovića 3 Frame Relay X.21 2 Mbps Niš  
Milojka Lešjanina 

19 

112 Bela Palanka Srpskih vladara bb Optika RJ-45 10 Mb/s Niš  
Milojka Lešjanina 
19 

113 Blace Kralja Petra I 127 Optika RJ-45 10 Mb/s Niš  
Milojka Lešjanina 

19 

114 Bojnik Trg slobode 3 Optika RJ-45 10 Mb/s Niš  
Milojka Lešjanina 
19 

115 Boljevac Kralja Aleksandra 3 Frame Relay X.21 2 Mbps Niš  
Milojka Lešjanina 

19 

116 Bor Đorđa Vajferta 4 Optika RJ-45 10 Mbps Niš  
Milojka Lešjanina 
19 

117 Bosilegrad Georgi Dimitrova 75 Optika RJ-45 10 Mb/s Niš  
Milojka Lešjanina 

19 
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118 Bujanovac Kosovska 2 Optika RJ-45 10 Mbps Niš  
Milojka Lešjanina 
19 

119 Dimitrovgrad Balkanska 1 Optika RJ-45 10 Mb/s Niš  
Milojka Lešjanina 

19 

120 
Donji 

Milanovac 
Kralja Petra 73 Frame Relay X.21 2 Mbps Niš  

Milojka Lešjanina 

19 

121 Kladovo 22. septembra 14 Optika RJ-45 10 Mb/s Niš  
Milojka Lešjanina 

19 

122 Knjaževac Njegoševa 2 Optika RJ-45 10 Mb/s Niš  
Milojka Lešjanina 
19 

123 Kuršumlija Palih boraca 25 Optika RJ-45 10 Mb/s Niš  
Milojka Lešjanina 

19 

124 Lebane Koste Stamenkovića 1 Optika RJ-45 10 Mb/s Niš  
Milojka Lešjanina 
19 

125 Leskovac Moše Pijade 4 Optika RJ-45 10 Mb/s Niš  
Milojka Lešjanina 

19 

126 Majdanpek Šaška 7a Optika RJ-45 10 Mb/s Niš  
Milojka Lešjanina 

19 

127 Medveđa Solunskih ratnika bb Optika RJ-45 10 Mb/s Niš  
Milojka Lešjanina 

19 

128 Negotin Trg Đorđa Stanojevića 68 Optika RJ-45 10 Mb/s Niš  
Milojka Lešjanina 

19 

129 Pirot Srpskih vladara 87 Optika RJ-45 10 Mb/s Niš  
Milojka Lešjanina 

19 

130 Preševo Maršala Tita 42 Optika RJ-45 10 Mb/s Niš  
Milojka Lešjanina 

19 

131 Prokuplje 21. srpske divizije 6 Optika RJ-45 10 Mb/s Niš  
Milojka Lešjanina 

19 

132 Ražanj Partizanska 34 Frame Relay X.21 2 Mbps Niš  
Milojka Lešjanina 

19 

133 Sokobanja Alekse Markišića 11 Optika RJ-45 10 Mb/s Niš  
Milojka Lešjanina 

19 

134 Surdulica Tome Ivanovića 4 Frame Relay X.21 2 Mbps Niš  
Milojka Lešjanina 

19 

135 Svrljig Hadžićeva 21 Frame Relay X.21 2 Mbps Niš  
Milojka Lešjanina 

19 

136 Trgovište Kralja Petra I 4 Optika RJ-45 10 Mb/s Niš  
Milojka Lešjanina 

19 

137 Vladičin Han Ratka Pavlovića 1 Frame Relay X.21 2 Mbps Niš  
Milojka Lešjanina 
19 

138 Vlasotince Trg oslobođenje 25-29 Frame Relay X.21 2 Mbps Niš  
Milojka Lešjanina 

19 

139 Vranje 
Kralja Stevana 
Prvovenčanog 1 

Optika RJ-45 10 Mbps Niš  
Milojka Lešjanina 
19 

140 Zaječar Dragoslava Srejovića 4 Optika RJ-45 10 Mbps Niš  
Milojka Lešjanina 

19 

141 Žitorađa bb Optika RJ-45 10 Mb/s Niš  
Milojka Lešjanina 
19 

142 Kragujevac  Branka Radičevića 16a Optika RJ-45 100 Mb/s Beograd Pop Lukina 7 -9 

143 Niš  Milojka Lešjanina 19 Optika RJ-45 100 Mb/s Beograd Pop Lukina 7 -9 

144 Beograd Obilićev venac 9 - 11 Optika RJ-45 
20/20 
Mbps 

Beograd Pop Lukina 7 -9 

 

Табела L2VPN водова 

 

Mesto 

instalacije 
Adresa instalacije 

Pristupna 

tehnologija 

Tip 

interfejsa 

Brzina 

minimalno 

Mesto  

agregacije 

Adresa 

agregacije 

1 Beograd Bulevar Kralja Aleksandra 84 ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 
9 

2 Beograd Birčaninova 5 ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 

9 

3 Beograd Bulevar Zorana Đinđića 104 FR/bakar X.21 2Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 
9 

4 Beograd Bulevar umetnosti 2 ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 

9 

5 Beograd Bulevar vojvode Mišića 39 SHDSL/bakar RJ-45 1Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 
9 

6 Beograd Narodnih heroja 4 ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 

9 

7 Beograd Carice Milice 1 ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 
9 

8 Beograd Dečanska 8a ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 

9 

9 Beograd Francuska 9 ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 
9 

10 Beograd Gardijska 7 FR/bakar X.21 2Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 

9 
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11 Beograd Terazije 41 ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 
9 

12 Beograd Knez Mihajlova 35 ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 

9 

13 Beograd Kneza Višeslava 66 FR/bakar X.21 2Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 

9 

14 Beograd Čakorska 6 ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 

9 

15 Beograd Kraljice Ane bb ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 
9 

16 Beograd Bulevar umetnosti 10 ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 

9 

17 Beograd Resavska 24 ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 
9 

18 Beograd Mаkenzijeva 41 ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 

9 

19 Beograd Mike Alasa 14 ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 
9 

20 Beograd Milana Rakića 5 ADSL/bakar X.21 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 

9 

21 Beograd Narodnih heroja 30 ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 
9 

22 Beograd Nemanjina 4 ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 

9 

23 Beograd Nemanjina 6 ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 

9 

24 Beograd Ruže Jovanović 27a ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 

9 

25 Beograd Ustanička 29 ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 
9 

26 Beograd Vojvode Toze 31 ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 

9 

27 Beograd Kneginje Ljubice 5 ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 
9 

28 Beograd Rovinjska 12 ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 

9 

29 Beograd Bulevar Kralja Aleksandra 84 SHDSL/bakar RJ-45 1Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 
9 

30 Beograd Kraljice Marije 3 SHDSL/bakar RJ-45 1Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 

9 

31 Beograd Krunska 58 ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 

9 

32 Beograd Birĉaninova 19a ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 

9 

33 Subotica 
Trg Lazara Nešića 1- 

Subotica 
ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 

Pop Lukina 7 - 

9 

34 Zrenjanin Trg slobode 10- Zrenjanin ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 

9 

35 Kikinda 
Trg srpskih dobrovoljaca 12- 

Kikinda 
ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 

Pop Lukina 7 - 

9 

36 Pančevo Trg kralja Petra 1- Pančevo ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 

9 

37 Sombor Trg cara Uroša 1- Sombor ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 

9 

38 Novi Sad 
Bulevar Mihaila Pupina 10-

Novi Sad 
ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 

Pop Lukina 7 - 

9 

39 
Sremska 

Mitrovica 

Trg Svetog Dimitrija 13 

Sremska Mitrovica 
ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 

Pop Lukina 7 - 

9 

40 Šabac 
Gospodar Jevremova 6- 

Šabac 
ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 

Pop Lukina 7 - 

9 

41 Valjevo Karađorđeva 31- Valjevo ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 

9 

42 Smederevo Trg Republike 5- Smederevo ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 

9 

43 Požarevac Drinska 2- Požarevac ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 

9 

44 Kragujevac 
Save Kovačevića 7- 
Kragujevac 

ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 
9 

45 Jagodina 
Knjeginje Milice 80/a- 

Jagodina 
ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 

Pop Lukina 7 - 

9 

46 Bor Moše Pijade 19- Bor ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 
9 

47 Zaječar 
Generala Gambete 44- 

Zaječar 
ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 

Pop Lukina 7 - 

9 

48 Užice Dimitrija Tucovića 52-Užice ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 
9 

49 Čačak Župana Stracimira 2- Čačak ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 

9 
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50 Kraljevo 
Trg Jovana Sarića 1/3- 
Kraljevo 

ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 
9 

51 Kruševac Pana Djukića 1- Kruševac ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 

9 

52 Niš Strahinjića Bana bb- Niš ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 

9 

53 Prokuplje Tatkova 2- Prokuplje ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 

9 

54 Pirot Srpskih vladara 83- Pirot ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 
9 

55 Leskovac Pana Đukića 9- Leskovac ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 

9 

56 Vranje Matije Gupca 2- Vranje ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 
9 

57 Gračanica 38205 Kosovska Gračanica ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 

9 

58 
Kosovska 
Mitrovica 

Nemanjina 48 ADSL/bakar RJ-45 10/1 Mbps Beograd 
Pop Lukina 7 - 
9 

 

Табела ТDM водова  
 

  Mesto instalacije Adresa instalacije Pristupna tehnologija Tip interfejsa Brzina Mesto  agregacije Adresa agregacije 

1 Kragujevac Branka Radičevića 16a Digitalni link X.21 2 Mb/s Beograd Pop Lukina 7 - 9 

2 Niš Milojka Lešjanina 19 Digitalni link X.21 2 Mb/s Beograd Pop Lukina 7 - 9 

3 Beograd Ustanička 130 Digitalni link X.21 2 Mb/s Beograd Pop Lukina 7 - 9 

 



 
Прилог 1 

     

  

Naziv i sedište ponuđuča:   

 

  

Broj ponude:   

 

  

Matični broj ponuđača:   

 

  

PIB ponuđača:   

 

  

Datum:   

 

       

 
Табела L3VPN водова 

    

       
  Mesto instalacije Adresa instalacije 

Pristupna 

tehnologija 
Tip interfejsa Naziv operatora Broj dozvole 

1 Alibunar Žarka Zrenjanina 3 Optika RJ-45     

2 Barajevo Svetosavska 2a Frame Relay X.21     

3 Bogatić Mike Mitrovića 2 Optika RJ-45     

4 Čukarica Šumadijski trg 6a Optika RJ-45     

5 Gnjilane- Pasjane bb Frame Relay X.21     

6 Gračanica bb SHDSL/bakar RJ-45     

7 Grocka Sutjeska 4 Optika RJ-45     

8 Koceljeva Dušanova 35 Frame Relay X.21     

9 Kosovska Mitrovica Knjaza Miloša 14 Optika RJ-45     

10 Kovin  JNA 5 Frame Relay X.21     

11 Krupanj Maršala Tita 9 Frame Relay X.21     

12 Kučevo Svetog Save 97 Frame Relay X.21     

13 Lajkovac Vladike Nikolaja 6 Frame Relay X.21     

14 Lazarevac Karađorđeva 39 Optika RJ-45     

15 Leposavić 24. novembra bb Frame Relay X.21     

16 Ljig Vojvode Mišića 12 Frame Relay X.21     

17 Ljubovija Vojvode Mišića 55 Optika RJ-45     

18 Loznica Trg Jovana Cvijića 11 Optika RJ-45     

19 Mali Zvornik Kralja Petra I 26 Frame Relay X.21     

20 Mionica Vojvode Mišića 52 Frame Relay X.21     
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21 Mladenovac Kralja Aleksandra Obrenovića 74 Optika RJ-45     

22 Novi Beograd Tošin bunar 159 Optika RJ-45     

23 Obrenovac Miloša Obrenovića 124 Optika RJ-45     

24 Osečina Karađorđeva 112 Frame Relay X.21     

25 Palilula 27. marta 28-32 Optika RJ-45     

26 Pančevo Masarikova 2 Optika RJ-45     

27 Pećinci Slobodana Bajića Paje 3 Frame Relay X.21     

28 Petrovac Srpskih vladara 240 Optika RJ-45     

29 Požarevac Stari korzo 49 Optika RJ-45     

30 Golubac Cara Lazara 15 Frame Relay X.21     

31 Smederevo Njegoševa 8 Optika RJ-45     

32 Smederevska Palanka Rade Šiškovića bb Optika RJ-45     

33 Sopot Kneza Miloša 52e Optika RJ-45     

34 Šabac Karađorđeva 2 Optika RJ-45     

35 Štrpce Glavna ulica Frame Relay X.21     

36 Ub 3. oktobra 2 Optika RJ-45     

37 Valjevo Vuka Karadžića 2 Optika RJ-45     

38 Velika Plana Miloša Velikog 42 Optika RJ-45     

39 Veliko Gradište Žitni trg 2 Optika RJ-45     

40 Vladimirci Svetog Save 2c Frame Relay X.21     

41 Voždovac Ustanička 130 Optika RJ-45     

42 Žabari Kneza Miloša 74 Frame Relay X.21     

43 Žagubica Kralja Milana 16 Frame Relay X.21     

44 Zubin potok Kolašinskih kneževa 17 Frame Relay X.21     

45 Apatin Srpskih vladara 1 Optika RJ-45     

46 Bač Maršala Tita 2 Frame Relay X.21     

47 Bačka Palanka Kralja Petra I 14 Optika RJ-45     

48 Bačka Topola Maršala Tita 48b Frame Relay X.21     

49 Bački Petrovac Kolarova 7 Frame Relay X.21     

50 Bečej Danila Kiša 6 Optika RJ-45     
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51 Bela Crkva Jovana Popovića 58 Frame Relay X.21     

52 Inđija Vojvode Stepe 16 Optika RJ-45     

53 Kanjiža Glavni trg 4 Optika RJ-45     

54 Kikinda Trg srpskih dobrovoljaca 34 Optika RJ-45     

55 Kula Maršala Tita 258 Optika RJ-45     

56 Nova Crnja Košut Lajoša bb Frame Relay X.21     

57 Novi Bečej Žarka Zrenjanina 4 Frame Relay X.21     

58 Novi Kneževac Kralja Petra I 6 Optika RJ-45     

59 Odžaci Knez Mihajlova 24 Optika RJ-45     

60 Ruma Železnička 5 - 7 Optika RJ-45     

61 Sečanj Vožda Karađorđa bb Frame Relay X.21     

62 Senta Glavni Trg 14 Optika RJ-45     

63 Šid Svetog Save 8 Optika RJ-45     

64 Sombor Staparski put 2 Optika RJ-45     

65 Sremska Mitrovica  Kralja Petra I 44 Optika RJ-45     

66 Stara Pazova Svetosavska 1 Optika RJ-45     

67 Subotica Korzo 5 Optika RJ-45     

68 Temerin Košut Lajoša 31/1 Frame Relay X.21     

69 Titel Glavna 1 Frame Relay X.21     

70 Vrbas Palih boraca 18c Optika RJ-45     

71 Vršac Feliksa Milekera 17 Optika RJ-45     

72 Zrenjanin  Trg dr Zorana Đinđića 4 Optika RJ-45     

73 Žitište Cara Dušana 15 Frame Relay X.21     

74 Aleksandrovac Trg oslobođenja bb Frame Relay X.21     

75 Aranđelovac Miloša Obrenovića 192 Optika RJ-45     

76 Arilje Svetog Ahilija 20 Frame Relay X.21     

77 Bajina bašta Kneza M. Obrenovića 38 Optika RJ-45     

78 Batočina Kralja Petra I 64 Frame Relay X.21     

79 Brus Kralja Petra I 70 Frame Relay X.21     

80 Čajetina Zlatiborska 13 Frame Relay X.21     
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81 Čačak Gradsko šetalište 22 Optika RJ-45     

82 Ćuprija Lole Ribara 1 Frame Relay X.21     

83 Despotovac Kralja Milana 12 Frame Relay X.21     

84 Gornji Milanovac Karađorđeva 3 Optika RJ-45     

85 Guča Trg republike bb Frame Relay X.21     

86 Ivanjica Majora Ilića 1 Optika RJ-45     

87 Jagodina Skver narodne omladine 3 Optika RJ-45     

88 Kraljevo Cara Dušana 41 Optika RJ-45     

89 Knić Glavni put bb Frame Relay X.21     

90 Kosjerić Olge Grbić 9 Optika RJ-45     

91 Kruševac Trg mladih 1 Optika RJ-45     

92 Lučani JNA centar - lamela 2 Frame Relay X.21     

93 Nova Varoš Karađorđeva 59 Frame Relay X.21     

94 Novi Pazar Avnoja bb Optika RJ-45     

95 Paraćin Svetog Save bb Optika RJ-45     

96 Požega Trg Slobode 1 Optika RJ-45     

97 Priboj Trg FAP-a 2 Frame Relay X.21     

98 Prijepolje Sandžačkih brigada 47 Optika RJ-45     

99 Rača Kragujevačka Karađorđeva 37 Frame Relay X.21     

100 Raška Nemanjina 10 Optika RJ-45     

101 Rekovac Kralja Petra I 38 Frame Relay X.21     

102 Sjenica Trg S. Markovića 15 Optika RJ-45     

103 Svilajnac Ustanička 4 Optika RJ-45     

104 Topola Kralja Aleksandra 7 Frame Relay X.21     

105 Trstenik Cara Dušana bb Optika RJ-45     

106 Tutin Omladinska 4 Frame Relay X.21     

107 Užice Trg partizana 8 Optika RJ-45     

108 Vrnjačka banja Kruševačka 17 Frame Relay X.21     

109 Varvarin M. Marinkovića 87 Frame Relay X.21     

110 Aleksinac Momčila Popovića 45 Optika RJ-45     
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111 Babušnica Saše Ivkovića 3 Frame Relay X.21     

112 Bela Palanka Srpskih vladara bb Optika RJ-45     

113 Blace Kralja Petra I 127 Optika RJ-45     

114 Bojnik Trg slobode 3 Optika RJ-45     

115 Boljevac Kralja Aleksandra 3 Frame Relay X.21     

116 Bor Đorđa Vajferta 4 Optika RJ-45     

117 Bosilegrad Georgi Dimitrova 75 Optika RJ-45     

118 Bujanovac Kosovska 2 Optika RJ-45     

119 Dimitrovgrad Balkanska 1 Optika RJ-45     

120 Donji Milanovac Kralja Petra 73 Frame Relay X.21     

121 Kladovo 22. septembra 14 Optika RJ-45     

122 Knjaževac Njegoševa 2 Optika RJ-45     

123 Kuršumlija Palih boraca 25 Optika RJ-45     

124 Lebane Koste Stamenkovića 1 Optika RJ-45     

125 Leskovac Moše Pijade 4 Optika RJ-45     

126 Majdanpek Šaška 7a Optika RJ-45     

127 Medveđa Solunskih ratnika bb Optika RJ-45     

128 Negotin Trg Đorđa Stanojevića 68 Optika RJ-45     

129 Pirot Srpskih vladara 87 Optika RJ-45     

130 Preševo Maršala Tita 42 Optika RJ-45     

131 Prokuplje 21. srpske divizije 6 Optika RJ-45     

132 Ražanj Partizanska 34 Frame Relay X.21     

133 Sokobanja Alekse Markišića 11 Optika RJ-45     

134 Surdulica Tome Ivanovića 4 Frame Relay X.21     

135 Svrljig Hadžićeva 21 Frame Relay X.21     

136 Trgovište Kralja Petra I 4 Optika RJ-45     

137 Vladičin Han Ratka Pavlovića 1 Frame Relay X.21     

138 Vlasotince Trg oslobođenje 25-29 Frame Relay X.21     

139 Vranje Kralja Stevana Prvovenčanog 1 Optika RJ-45     

140 Zaječar Dragoslava Srejovića 4 Optika RJ-45     
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141 Žitorađa bb Optika RJ-45     

142 Kragujevac  Branka Radičevića 16a Optika RJ-45     

143 Niš  Milojka Lešjanina 19 Optika RJ-45     

144 Beograd Obilićev venac 9 - 11 Optika RJ-45     

       

 

Табела L2VPN 

водова 

     

         Mesto instalacije Adresa instalacije Pristupna tehnologija Tip interfejsa Naziv operatora Broj dozvole 

1 Beograd Bulevar Kralja Aleksandra 84 ADSL/bakar RJ-45     

2 Beograd Birčaninova 5 ADSL/bakar RJ-45     

3 Beograd Bulevar Zorana Đinđića 104 FR/bakar X.21     

4 Beograd Bulevar umetnosti 2 ADSL/bakar RJ-45     

5 Beograd Bulevar vojvode Mišića 39 SHDSL/bakar RJ-45     

6 Beograd Narodnih heroja 4 ADSL/bakar RJ-45     

7 Beograd Carice Milice 1 ADSL/bakar RJ-45     

8 Beograd Dečanska 8a ADSL/bakar RJ-45     

9 Beograd Francuska 9 ADSL/bakar RJ-45     

10 Beograd Gardijska 7 FR/bakar X.21     

11 Beograd Terazije 41 ADSL/bakar RJ-45     

12 Beograd Knez Mihajlova 35 ADSL/bakar RJ-45     

13 Beograd Kneza Višeslava 66 FR/bakar X.21     

14 Beograd Čakorska 6 ADSL/bakar RJ-45     

15 Beograd Kraljice Ane bb ADSL/bakar RJ-45     

16 Beograd Bulevar umetnosti 10 ADSL/bakar RJ-45     

17 Beograd Resavska 24 ADSL/bakar RJ-45     

18 Beograd Mаkenzijeva 41 ADSL/bakar RJ-45     

19 Beograd Mike Alasa 14 ADSL/bakar RJ-45     

20 Beograd Milana Rakića 5 ADSL/bakar X.21     

21 Beograd Narodnih heroja 30 ADSL/bakar RJ-45     
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22 Beograd Nemanjina 4 ADSL/bakar RJ-45     

23 Beograd Nemanjina 6 ADSL/bakar RJ-45     

24 Beograd Ruže Jovanović 27a ADSL/bakar RJ-45     

25 Beograd Ustanička 29 ADSL/bakar RJ-45     

26 Beograd Vojvode Toze 31 ADSL/bakar RJ-45     

27 Beograd Kneginje Ljubice 5 ADSL/bakar RJ-45     

28 Beograd Rovinjska 12 ADSL/bakar RJ-45     

29 Beograd Bulevar Kralja Aleksandra 84 SHDSL/bakar RJ-45     

30 Beograd Kraljice Marije 3 SHDSL/bakar RJ-45     

31 Beograd Krunska 58 ADSL/bakar RJ-45     

32 Beograd Birčaninova 19a ADSL/bakar RJ-45   

33 Subotica Trg Lazara Nešića 1- Subotica ADSL/bakar RJ-45     

34 Zrenjanin Trg slobode 10- Zrenjanin ADSL/bakar RJ-45     

35 Kikinda Trg srpskih dobrovoljaca 12- Kikinda ADSL/bakar RJ-45     

36 Pančevo Trg kralja Petra 1- Pančevo ADSL/bakar RJ-45     

37 Sombor Trg cara Uroša 1- Sombor ADSL/bakar RJ-45     

38 Novi Sad Bulevar Mihaila Pupina 10-Novi Sad ADSL/bakar RJ-45     

39 Sremska Mitrovica Trg Svetog Dimitrija 13 Sremska Mitrovica ADSL/bakar RJ-45     

40 Šabac Gospodar Jevremova 6- Šabac ADSL/bakar RJ-45     

41 Valjevo Karađorđeva 31- Valjevo ADSL/bakar RJ-45     

42 Smederevo Trg Republike 5- Smederevo ADSL/bakar RJ-45     

43 Požarevac Drinska 2- Požarevac ADSL/bakar RJ-45     

44 Kragujevac Save Kovačevića 7- Kragujevac ADSL/bakar RJ-45     

45 Jagodina Knjeginje Milice 80/a- Jagodina ADSL/bakar RJ-45     

46 Bor Moše Pijade 19- Bor ADSL/bakar RJ-45     

47 Zaječar Generala Gambete 44- Zaječar ADSL/bakar RJ-45     

48 Užice Dimitrija Tucovića 52-Užice ADSL/bakar RJ-45     

49 Čačak Župana Stracimira 2- Čačak ADSL/bakar RJ-45     

50 Kraljevo Trg Jovana Sarića 1/3- Kraljevo ADSL/bakar RJ-45     

51 Kruševac Pana Djukića 1- Kruševac ADSL/bakar RJ-45     
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52 Niš Strahinjića Bana bb- Niš ADSL/bakar RJ-45     

53 Prokuplje Tatkova 2- Prokuplje ADSL/bakar RJ-45     

54 Pirot Srpskih vladara 83- Pirot ADSL/bakar RJ-45     

55 Leskovac Pana Đukića 9- Leskovac ADSL/bakar RJ-45     

56 Vranje Matije Gupca 2- Vranje ADSL/bakar RJ-45     

57 Gračanica 38205 Kosovska Gračanica ADSL/bakar RJ-45     

58 Kosovska Mitrovica Nemanjina 48 ADSL/bakar RJ-45     

       

       

       

 
Табела ТDM водова  

    

         Mesto instalacije Adresa instalacije Pristupna tehnologija Tip interfejsa Naziv operatora Broj dozvole 

1 Kragujevac Branka Radičevića 16a Digitalni link X.21     

2 Niš Milojka Lešjanina 19 Digitalni link X.21     

3 Beograd Ustanička 130 Digitalni link X.21     

       

        

 

  У ______________             `     Понуђач 

 

  дана ____________           _______________________ 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76.  

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

IV-1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. Закона, и то: 

 

1) Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Услов: 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) Услов: 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) Услов: Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебном прописом  (чл. 75. ст. 

1.тач. 5 Закона), односно да је уписан у евиденцију оператера Регулаторне агенције за 

електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ). 

5) Услов: 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). 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као 

понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно Извод из регистра надлежног Привредног суда; 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: 1. Извод из казнене евиденције, односно 

уверењe основног суда, на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно 

лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2. Извод из 

казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, 

којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 

криминала; 3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала 

(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за 

сваког од њих; 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ:  Уверење Пореске управе Министарства 

финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: важећа Потврдa о упису података у 

евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга за делатност пружања 

предметних услуга интернета тј. приступ широкопојасној мрежи; важећa Потврдa о упису 

података у евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга за делатност 

пружања услуга „Пренос података (Укључујући M2M услуге)”, и важећa Потврдa о упису 

података у евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга за делатност 
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пружања услуга оптичке мреже. Наведене потврде треба да буду издате од стране 

Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ). 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као 

понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

1) Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извода из одговарајућег 

регистра; 

2) Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

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

кривично дело преваре; 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода; 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

4) Важећа Потврдa о упису података у евиденцију оператора јавних комуникационих 

мрежа и услуга за делатност пружања предметних услуга интернета тј. приступ 

широкопојасној мрежи; важећa Потврдa о упису података у евиденцију оператора јавних 

комуникационих мрежа и услуга за делатност пружања услуга „Пренос података 

(Укључујући M2M услуге)”, и важећa Потврдa о упису података у евиденцију оператора 

јавних комуникационих мрежа и услуга за делатност пружања услуга оптичке мреже. 

Наведене потврде треба да буду издате од стране Регулаторне агенције за електронске 

комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ). 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као 

понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

1) Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

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

дело преваре; 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

2) Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Важећа Потврдa о упису података у евиденцију оператора јавних комуникационих 

мрежа и услуга за делатност пружања предметних услуга интернета тј. приступ 

широкопојасној мрежи; важећa Потврдa о упису података у евиденцију оператора јавних 

комуникационих мрежа и услуга за делатност пружања услуга „Пренос података 

(Укључујући M2M услуге)”, и важећa Потврдa о упису података у евиденцију оператора 

јавних комуникационих мрежа и услуга за делатност пружања услуга оптичке мреже. 

Наведене потврде треба да буду издате од стране Регулаторне агенције за електронске 

комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ). 

Понуђач (правно лице, предузетник и физичко лице) је дужан да наведе у понуди да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде, (образац XI у конкурсној 

документацији – Изјава којом правна лица, предузетници и физичка лица доказују 

испуњеност услова које прописује члан 75. став 2. Закона). 
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Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе.  

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, 

због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима 

државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, 

наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном 

року. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, 

понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе. 

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре нису дужни да приликом достављања понуде, доставе доказе из чл. 

75. ст. 1. тач. 1), 2), и 4) Закона, који су јавно доступни на интернет страници Агенције 

за привредне регистре. Довољно је да дају изјаву о јавној доступности доказа у којој 

треба да наведу интернет страницу надлежног органа, односно да јасно наведу да се 

налазе у регистру понуђача.  

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

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

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, односно током важења. 

IV-2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 76. Закона, 

наведене овом конкурсном документацијом и то: 

Довољан пословни капацитет :  
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач који је у последње 3 (три) године 

(2017, 2018. и 2019.), реализовао: комбиновано L3VPN и L2VPN повезивања минимално 160 

локација од којих минимално 120 различитих градова/насеља у којима се налазе 

организационе јединице Управе за трезор, наведене у Табели L3VPN водова у Прилогу 

Потврде референтног наручиоца/купца.  

Доказ: Референтна листа и Потврда референтног наручиоца/купца, издата на обрасцу 

XIV-a у конкурсној документацији, (минимално две Потврде од два наручиоца/купца са 

локацијама наведеним у Табели L3VPN водова у Прилогу Потврде референтног 

наручиоца/купца). 

 

IV-3 Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона     

Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у 

понуди достави доказе о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2), и 4) Закона. Услов из 

члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни подизвођач којем је поверено извршење 

дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, уколико вредност тог дела набавке 

не прелази 10% укупне вредности набавке. 

 

IV-4 Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. 

Закона 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2), и 4) 

Закона, док остале услове испуњавају заједно. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона, испуњава 

понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова. 
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IV-5 Критеријум за доделу уговора 
У складу са чланом 85. Закона, у отвореном поступку јавне набавке услуга - 

Телекомуникационе услуге закупа линкова L2VPN и L3VPN, ОП број 27/2020, критеријум за 

доделу уговора je „најнижа понуђена цена“. 

 

IV-6 Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом  

Уколико после извршеног рангирања понуда, две или више понуда имају једнаку 

најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио дужи рок 

плаћања.  

 

IV-7 Обрасци који чине саставни део понуде 

- Техничку спецификацију (део III конкурсне документације), потписану од стране 

понуђача; 

- Образац понуде, попуњен и потписан, (образац VI у конкурсној документацији); 

- Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се 

доказује испуњеност услова (поглавље IV у конкурсној документацији); 

- Средство обезбеђења за озбиљност понуде: Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, 

безусловну, на први позив наплатива, на износ од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-

а; 

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача; 

- Модел уговора - Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом и 

потписати, чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора, (обрасци VII у 

конкурсној документацији); 

- Образац структуре цене, са упутством како да се попуни, попуњен и потписан, 

(образац VIII у конкурсној документацији); 

- Образац трошкова припреме понуде, потписан, (образац IX у конкурсној 

документацији); 

- Образац изјаве о независној понуди, потписан, дат под материјалном и кривичном 

одговорношћу (образац X у конкурсној документацији); 

- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, потписан, 

дат под материјалном и кривичном одговорношћу, (образац XI у конкурсној 

документацији); 

- Образац изјаве о чувању поверљивих података (образац XII у конкурсној 

документацији); 

- Референтна листа за понуђача, (Oбразац XIII у конкурсној документацији);  

- Образац Потврда референтног наручиоца/купца, (Oбразац XIII-a у конкурсној 

документацији);  

- Табела водова са унетим Називом оператора и бројем дозволе оператора од кога ће се 

мрежа изнајмити, Прилог 1 уговора;  

- Изјава оператора од кога се мрежа изнајмљује да ће исту изнајмити за пружање 

телекомуникационе услуге, која је предмет јавне набавке, за све време важења Уговора, (у 

случају да се мрежа изнајмљује). 

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов 

саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати и потписивати 

обрасце дате у конкурсној документацији - не односи се на обрасце који подразумевају 

давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној 

документацији - Образац изјаве о независној понуди, образац XI у конкурсној документацији 

- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама). 
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Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање 

изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији 

- Образац изјаве о независној понуди, образац XI у конкурсној документацији - Образац 

изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког 

учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује 

образац који се на њега односи. 

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у 

конкурсној документацији, (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 

материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 

чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 

 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у 

погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке. 

Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке прописане 

Законом, а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом и 

позивом за подношење понуда. 

 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. 

Сва документа у понуди морају бити на српском језику. 

Уколико је документ на страном језику, обавезно је уз документ доставити и превод на 

српски језик, оверен од стране судског тумача.  

У случају спора, релевантна је верзија понуде 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 или кутији је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 

заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Министарство финансијa - Управа за трезор, Централа 

Београд, Београд, ул. Поп Лукина бр. 7-9, писарница, са назнаком „Понуда за јавну набавку 

услуга - Телекомуникационе услуге закупа линкова L2VPN и L3VPN, ОП број 27/2020 - 

НЕ ОТВАРАТИ“. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније 

23.10.2020. године, до 10,00 часова, у писарници наручиоца. 

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. 

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
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Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и 

запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 

појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови. 

Јавно отварање понуда одржаће се 23.10.2020. године, са почетком у 10,15 часова, у 

радним просторијама Министарства финансија - Управа за трезор, Централа Београд, 

Београд, ул. Поп Лукина бр. 7-9, VI спрат, сала бр. 603. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће 

присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено 

овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања 

понуда. 

 

3. Партије 

Предмет јавне набавке није обликован партије.  

 

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 Министарство финансијa - 

Управа за трезор, Централа Београд, Београд, ул. Поп Лукина бр. 7-9, писарница, са 

назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуга - Телекомуникационе услуге закупа линкова 

L2VPN и L3VPN, ОП број 27/2020 - НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Допуна понуде за јавну услуга - Телекомуникационе услуге закупа линкова L2VPN и 

L3VPN, ОП број 27/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуга - Телекомуникационе услуге закупа линкова 

L2VPN и L3VPN, ОП број 27/2020 - НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга - Телекомуникационе услуге закупа 

линкова L2VPN и L3VPN, ОП број 27/2020 - НЕ ОТВАРАТИ“. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

понуду. 

 

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (образац број VI у конкурсној документацији), понуђач наводи на 

који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као 

заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. Понуда са подизвођачем 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(образац број VI, у конкурсној документацији) наведе да понуду подноси са подизвођачем, 
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проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити 

већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

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. 

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би 

раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће 

обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 

страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то 

лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност 

наручиоца. 

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност 

преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко 

тог подизвођача. 

 

8. Заједничка понуда 

Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде (образац број VI), навести 

опште податке о сваком учеснику из групе понуђача. 

За сваког учесника у групи понуђача доставити доказе о испуњености обавезних услова 

из члана 75. став 1. тач. 1, 2 и 4 Закона.  

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се 

потписују на начин предвиђен конкурсном документацијом, поглавље V УПУТСТВО 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Група понуђача је дужна да у понуди достави споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, и који обавезно садржи 

податке о: 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.  

Споразумом се уређују и друга питања, као нпр. назив понуђача који ће у име групе 

понуђача доставити средство обезбеђења, понуђача који ће издати фактуру и рачун на који 

ће бити извршено плаћање. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.  
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9. Захтеви у погледу места пружања услуге, начина, рока и услова плаћања, као и друге 

околности од којих зависи прихватљивост понуде 

9.1. Захтеви у погледу места пружања услуге 

Предметнa услугa вршиће се на свим локацијама наведеним у табелама L2VPN, L3VPN и 

TDM, у конкурсној документацији. 

9.2. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања  

Рок плаћања не може бити краћи од 15 (петнаест) дана, нити дужи од 45 (четрдесетпет) 

дана од дана службеног пријема исправне фактуре, у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 

119/12, 68/15, 113/17 и 91/2019). 

Цена за пружене услуге се исказује на месечном нивоу. 

Наручилац ће извршити плаћање за предметну јавну набавку након извршене услуге, на 

основу достављене фактуре, у року који понуђач наведе у понуди.  

Понуђач доставља фактуру на плаћањe, по извршењу услуге. Фактура обавезно садржи 

број уговора под којим је заведен код наручиоца. Уколико понуђач не достави фактуру са 

свим траженим прилозима, иста ће се вратити понуђачу на усклађивање. 

Обавеза је понуђача да фактуру региструје у Централном регистру фактура, приступом 

одговарајућој веб апликацији Управе за трезор у складу са Законом о роковима измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и Правилником о начину и поступку 

регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају 

Централног регистра фактура („Службени гласник РС“ број 7/18, 59/18 и 8/19). 

Понуђач се обавезује да фактуру у року од три радна дана oд дана регистровања 

фактуре у Централном регистру фактура, достави на плаћање у Централу наручиоца, 

Београд, Поп Лукина 7-9. 

Понуђач се обавезује да, уколико наручилац изјави приговор на фактуру, у року од два 

радна дана, од дана подношења приговора, предметну фактуру откаже из Централног 

регистра фактура на период док се не реше евентуална спорна питања. 

Обавезе наручиоца које доспевају у наредним буџетским годинама биће реализоване 

највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредне буџетске године 

(2021. и 2022. годину). 

9.3. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гарантни рок за извршене телекомуникационе услуге закупа линкова L2VPN, L3VPN и 

TDM услуга, важи док траје закуп. 

Потребно је да Понуђач испуни следеће захтеве у погледу подршке: 

- Да постоји служба за пријем проблема (СД) пословних корисника која је на 

располагању 24 х 7, 

- Преко СД-а Понуђача, врше се пријављивања кварова, проблема у раду 

телекомуникационе услуге L3VPN, L2VPN и ТДМ, 

- Пријављивање се врши путем телефона, Е-маил порука и/или корисничког Wеб 

интерфејса. СД мора да пружи могућност увида у статус извршавања свих отворених захтева 

везаних за техничку подршку и сервисирање, као и да има могућност прегледа архиве 

затворених случајева, 

- Време одзива након пријаве проблема је максимално 30 мин, 

- Време решавања проблема је 2 сата ако је назнака хитно, 24 сата ако не постоји 

назнака хитно. 

9.4.Захтеви у погледу рока вршења услуге 

Рок вршења телекомуникационе услуге закупа линкова L2VPN и L3VPN је 2 (две) 

године. Понуђач је дужан да у року од 60 дана успостави услугу за све локације наведене у 

табелама L2VPN, L3VPN, и TDM. 

9.5. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) од дана отварања понуда. 

Уколико понуђачи понуде краћи рок важења понуде од 60 (шездесет) дана од дана 

отварања понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
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Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да 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 се исказује на месечном нивоу и представља јединствену цену у коју су урачунати 

сви трошкови, као што су администрација и одржавање модема/медија конвертора и 

коришћење опреме понуђача до рутера наручиоца, која је потребна за реализацију приступа 

између терминалних тачака. 

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. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра 

меродавним.   

У случају да понуђач даје попуст, исти мора бити садржан у укупној цени. Попусти који 

нису исказани у укупној цени неће се узимати у обзир. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Образац структуре цене (образац VIII у конкурсној документацији), понуђачи 

попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији. 

  

11. Средства финансијског обезбеђења  
11.1. Средства обезбеђења за озбиљност понуде 

Понуђач је у обавези да уз понуду достави безусловну, неопозиву, на први позив 

плативу оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде на износ од 5% од вредности 

понуде, без ПДВ-а, са роком важења минимум 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.  

Банкарска гаранција мора бити насловљена на наручиоца, као корисника исте.  

Уколико у току поступка доделе уговора истекне важност средства обезбеђења за 

озбиљност понуде, понуђач је у обавези да исту продужи, најкасније пре истека важећег 

средства обезбеђења.  

Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за озбиљност понуде у случају да понуђач 

након јавног отварања понуда одустане од своје понуде, не испуни све своје обавезе у 

поступку набавке, одбије да закључи Уговор о предметној јавној набавци или не поднесе 

средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима који не 

буду били изабрани, на њихов захтев, након закључења уговора са изабраним понуђачем. 

 

11.2. Средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла  

Изабрани понуђач је у обавези да, у року од 15 дана од дана закључења уговора, 

достави безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију на износ од 10% од 

уговорене вредности, цене услуге закупа, без обрачунатог ПДВ-а, на име доброг извршења 

посла, са трајањем 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења уговора.  

Банкарска гаранција мора бити насловљена на наручиоца, као корисника исте.  

Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана 

истека рока за извршење уговорних обавеза.  

У случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим 

уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или уколико 

ангажује као подизвођача, лице које није навео у понуди, наручилац ће активирати средство 

обезбеђења за добро извршење посла.  

По извршењу уговорних обавеза понуђача, средство финансијског обезбеђења за добро 

извршење посла ће бити враћено, на писани захтев понуђача. 

 

 



 Конкурсна документација за јавну набавку услуга - Телекомуникационе услуге закупа линкова L2VPN и L3VPN, 

ОП број 27/2020 
страна 31 од 57 

12. Начин означавања поверљивих података 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које 

је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације 

која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну 

тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о 

поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.  

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у 

документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку 

„ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 

достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега 

мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 

понуђача. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути 

начин. 

 

13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 

најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.  Комуникација у поступку 

јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона. 

Наручилац је дужан да, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници. Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити уз напомену 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – ОП 

број 27/2020, на неки од следећи начина: 

- путем поште на адресу наручиоца: Министарство финансија - Управа за трезор, 

Београд, Поп Лукина 7-9, Одсек за јавне набавке,  

- факсом на број 011/3202-228; 

- електронским путем на адресу: javnenabavke@trezor.gov.rs  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено 

Aко је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 

путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од 

друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 

дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.  

 

14. Измене и допуне конкурсне документације 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда, измени или допуни 

конкурсну документацију, дужан је да, без одлагања, измене или допуне објави на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници.  

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам)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. Обавештење о продужењу рока биће објављено на 

Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца. 

 

 

mailto:javnenabavke@trezor.gov.rs


 Конкурсна документација за јавну набавку услуга - Телекомуникационе услуге закупа линкова L2VPN и L3VPN, 

ОП број 27/2020 
страна 32 од 57 

15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача, 

односно његовог подизвођача 
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна 

објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да 

врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 

наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац ће уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

16. Негативне референце – извршење обавеза по раније закљученим уговорима 
Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 

године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

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

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године, пре објављивања 

позива за подношење понуда. 

Доказ може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

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

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена 

у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима 

о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну 

одлуку другог надлежног органа, које се односе на поступак који је спровео, или уговор који 

је закључио и други наручилац, ако је предмет јавне набавке истоврстан.  

 

18. Рок за закључење уговора  

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у 

року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

Понуђач коме је уговор додељен у обавези је да достави наручиоцу потписане 

примерке уговора у року од 3 (три) дана од дана пријема уговора.  
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У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права,  у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 

Закона. 

 

19. Разлози због којих понуда може бити одбијена  

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неодговарајућа и неприхватљива, 

а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.  

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

20. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду 

заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

 

21. Захтев за заштиту права  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице 

које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео 

или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно,  предајом у писарници 

наручиоца, (радно време писарнице наручиоца је од 7,30 до 15,30 часова), електронском 

поштом на e-mail: javnenabavke@trezor.gov.rs, факсом на број 011/3202-228 или препорученом 

пошиљком са повратницом на адресу наручиоца Министарство финансијa - Управа за трезор, 

Централа Београд, Београд, Поп Лукина 7-9. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за 

заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 

објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен 

од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира 

на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН 

указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 

отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 

(десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за 

његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није 

поднео пре истека тог рока. 

mailto:javnenabavke@trezor.gov.rs
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца;  

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 

7) потпис подносиоца.  

 Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке 

комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

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

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, 

као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући 

извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за 

трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши -120.000,00 динара;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: ОП 27 2020; 

  (7) сврха: ЗЗП; Министарство финансија - Управа за трезор; ОП 27 2020; 

  (8) корисник: буџет Републике Србије; 

  (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе;  

  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  

   2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 

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

под тачком 1, или  

  3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 

за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 

заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 

трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 

средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 

средстава), или 

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

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и 

други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим 

прописом. 

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

 

22. Обавештење 
Приликом сачињавања понуда у поступцима јавних набавки употреба печата није 

обавезна.  
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 

Понуда за јавну набавку услуга - Телекомуникационе услуге закупа линкова L2VPN и 

L3VPN, ОП број 27/2020, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних 

набавки дана  22.9.2020. године, као и на интернет страници наручиоца и Порталу службених 

гласила Републике Србије и бази прописа 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса седиштаа:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 
 

Понуђач (заокружити): 

   A: Правно лице 

   Б: Предузетник 

   В: Физичко лице 

Врста – величина правног лица 

(заокружити): 

   A: Велико 

   Б: Средње 

   В: Мало 

   Г: Микро 

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:  

 Подизвођач (заокружити): 

   A: Правно лице 

   Б: Предузетник 

   В: Физичко лице 

 
Врста – величина правног лица 

(заокружити): 

   A: Велико 

   Б: Средње 

   В: Мало 

   Г: Микро 

 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:  

 Подизвођач (заокружити): 

   A: Правно лице 

   Б: Предузетник 

   В: Физичко лице 

 
Врста – величина правног лица 

(заокружити): 

   A: Велико 

   Б: Средње 

   В: Мало 

   Г: Микро 

 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:  

 
Учесник у заједничкој понуди 

(заокружити): 

   A: Правно лице 

   Б: Предузетник 

   В: Физичко лице 

 
Врста – величина правног лица 

(заокружити): 

   A: Велико 

   Б: Средње 

   В: Мало 

   Г: Микро 

 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:  

 
Учесник у заједничкој понуди 

(заокружити): 

   A: Правно лице 

   Б: Предузетник 

   В: Физичко лице 

 
Врста – величина правног лица 

(заокружити): 

   A: Велико 

   Средње 

   В: Мало 

   Г: Микро 

 Име особе за контакт:  

Напомене: 
        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) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Tелекомуникационе услуге закупа линкова L2VPN и 

L3VPN. 

 
Цена телекомуникационе услуге закупа линкова L2VPN и L3VPN, на месечном нивоу, са 

свим зависним трошковима, је _____________ динара без ПДВ-а, односно ____________ 

динара, са ПДВ-ом.  

 

Цена телекомуникационе услуге закупа линкова L2VPN и L3VPN, на двогодишњем нивоу, са 

свим зависним трошковима, је _____________ динара без ПДВ-а, односно ____________ 

динара, са ПДВ-ом.  

 

Рок плаћања: ______ дана од дана пријема фактуре (минимум 15 дана, максимум 45 дана); 

 

Рок важења понуде:_______ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 60 дана). 

 

 

У цену услуге урачунати су сви трошкови, као што су администрација и одржавање 

модема/медија конвертора и коришћење опреме понуђача до рутера наручиоца, која је 

потребна за реализацију приступа између терминалних тачака, као и сви други зависни 

трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. 

 

 

 

 

У _______________________                                              Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

Дана:________ 2020. године    

                                                                                                    ______________________________ 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни 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 сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

1.РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор, 

Београд, ул. Поп Лукина, бр. 7-9, матични број: 17862146, ПИБ: 103964453 и ЈБКЈС: 

10523, коју по Решењу о преносу овлашћења Број: _________________од ______2020. 

године, заступа ________________________ (у даљем тексту: Корисник) и  

и 

2._________________, _______________ ул. ________________, бр. _____, матични број 

____________, ПИБ _________ које заступа директор _________________ (у даљем тексту: 

Пружалац услуге), 

 

и са Понуђачима из групе Понуђача/са подизвођачима: 

а) ___________________________________________________________________________ 

б) ___________________________________________________________________________ 

(ако Понуђач учествује у групи Понуђача прецртати „са подизвођачима“, ако наступа 

са  подизвођачима прецртати „са Понуђачима из групе Понуђача“ и попунити податке.) 

 

з а к љ у ч у ј у: 

 

У Г О В О Р 

О ПРУЖАЊУ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ  

ЗАКУПА ЛИНКОВА L2VPN И L3VPN 

 

Уговорне стране констатују: 

- да је Корисник на основу чл. 32, 52. став 1, 61. и 68. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: Закон), покренуо 

поступак јавне набавке услуга - Телекомуникационе услуге закупа линкова L2VPN и L3VPN, 

ОП број 27/2020; 

- да је Корисник објавио Позив за подношење понуда који је објављен на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Корисника дана 22.9.2020. године, као и на Порталу 

службених гласила Републике Србије и база прописа; 

- да је Пружалац услуге дана_________.2020. године, доставио понуду број: 

______________(попуњава Корисник), која у потпуности испуњава захтеве из конкурсне 

документације Корисника, и саставни је део овог уговора; 

- да понуда Пружаоца услуге садржи Техничку спецификацију, Табелу L3VPN водова, 

Табелу L2VPN водова и Табелу ТDM водова које се налазе у прилогу и саставни су део овог 

уговора; 

- да је Корисник у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Пружаоца 

услуге и Одлуке о додели уговора број: ____________________ од ______2020. године, 

(попуњава Корисник), изабрао Пружаоца услуге за предметну набавку. 

- да је Корисник прибавио сагласност Министарства финансија број: 401-00-5764/2019-

03 од 27.12.2019. године за преузимање обавеза по основу вишегодишњих уговора; 

Уколико уговор буде додељен групи понуђача, Споразум о заједничком наступању 

чланова групе понуђача биће саставни део Уговора.  

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет овог уговора, у оквиру пројекта Информациона подршка трезорском 

пословању, је пружање телекомуникационе услуге закупа линкова (L2VPN и L3VPN) и ТDM 

водова, (у даљем тексту - услуге), за потребе Корисника, ближе описано у конкурсној 

документацији, Поглавље III – Техничка спецификација предмета набавке. 

 

 

 



 Конкурсна документација за јавну набавку услуга - Телекомуникационе услуге закупа линкова L2VPN и L3VPN, 

ОП број 27/2020 
страна 40 од 57 

 

ВРСТЕ УСЛУГЕ 

Члан 2. 

Под L2VPN услугом подразумева се формирање вода тачка тачка, у оквиру 

комуникационе инфраструктуре (IP/MPLS), који функционише на 2. нивоу ОСИ референтног 

модела. Комуникациони саобраћај Корисника треба да буде невидљив за остале кориснике 

Пружаоца услуге. 

Под L3VPN услугом подразумева се формирање виртуалне приватне мреже, у оквиру 

комуникационе (IP/MPLS) инфраструктуре Пружаоца услуге, која функционише на 3. слоју 

ОСИ референтног модела. Потребно је да услуга L3VPN омогући повезивање локација 

Корисника тако да рутирање, адресни простор буду независни од осталих мрежа. 

Комуникациони саобраћај у L3VPN-у Корисника треба да буде одвојен од осталог 

комуникационог саобраћаја Пружаоца услуге.  

Пружалац услуге се обавезује да испоручи и TDM услуге. Под TDM услугом 

подразумева се класичан дигитални вод, (веза не пролази кроз IP инфраструктуру Пружаоца 

услуге). 

Услуге се односе на све локације наведене у табели L3VPN водова, L2VPN водова  и 

TDM водова.  

 

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

Укупно уговорена цена услуге закупа линкова L2VPN, L3VPN и TDM водова на 

месечном нивоу износи _______________динара, без ПДВ-а, односно износи 

_________________динара, са ПДВ-ом.  

Укупна уговорена цена услуге закупа линкова L2VPN, L3VPN и TDM водова на 

двогодишњем нивоу износи _______________динара, без ПДВ-а, односно износи 

_________________динара, са ПДВ-ом. 

У укупну уговорену цену услуге из овог члана урачунати су сви зависни трошкови 

набавке, (као нпр. администрација и одржавање модема/медија конвертора и коришћење 

опреме Пружаоца услуге до рутера Корисника која је потребна за реализацију приступа 

између терминалних тачака). Цена је фиксна и не може се мењати за све време важења 

уговора.  

Обавезе Корисника које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване 

највише до износа финансијских средстава која ће Кориснику бити одобрена за наредну 

буџетску годину. 

Члан 4. 

Плаћање за предметну услугу вршиће се у једнаким месечним ратама, на основу 

испостављеног рачуна у текућем месецу, за услуге извршене у претходном месецу, са 

спецификацијом услуга и бројем Уговора под којим је заведен код Корисника. 

Рок плаћања је _________ (попуњава Пружалац услуге - овај рок не може бити краћи 

од 15, а ни дужи од 45 дана), од дана службеног пријема исправне фактуре, која обавезно 

садржи број уговора под којим је заведен код Корисника.  

Пружалац услуге се обавезује да фактуру у року од три радна дана oд дана 

регистровања фактуре у Централном регистру фактура, достави на плаћање у Централу 

Корисника, Београд, Поп Лукина 7-9, у складу са Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

Пружалац услуге се обавезује да, уколико Корисник изјави приговор на фактуру, у року 

од два радна дана, од дана подношења приговора, предметну фактуру откаже из Централног 

регистра фактура на период док се не реше спорна питања. 
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ОПШТИ ПРИНЦИП ПРИСТУПА СИСТЕМУ 

 

Члан 5. 

Улаз у комуникациони систем Пружаоца услуге предвиђен за Корисника, остварује се 

преко комуникационих уређаја (рутера) Корисника. 

Корисник се обавезује да обезбеди физички приступ комуникационом уређају 

Пружаоца услуга на локацијама Корисника.  

Логичка топологија повезивања локација је „проширена звезда“. Приступ на 

локацијама Корисника је симетричан и асиметричан, са различитим брзинама приступа. 

Тачка раздвајања периметара одговорности Пружаоца услуге и Корисника је утичница 

на уређају преко које се спаја комуникациони уређај Корисника. 

Пружалац услуге обезбеђује модем (сплитер) или медија конвертор на локацијама 

Корисника и одржава FR/SHDSL/ADSL модем/медиjа конвертор на локацијама. 

За повезивање локација Корисника није дозвољено коришћење Интернета, нити тунела 

преко Интернета, већ искључиво IP/MPLS (VPN) мрежа Пружаоца услуге која је одвојена од 

Интернета. 

Пружалац услуге ће извршити пуштање у рад електронске комуникационе услуге 

конективности сходно достављеном списку локација од стране Корисника и плану динамике 

усвојеном од стране Корисника. 

Пружалац услуге је дужан да пружи сву стручну и техничку подршку приликом 

инсталирања, конфигурисања и пуштања у рад целокупног система. 

Пружалац услуге је дужан да  Кориснику благовремено доставити списак особља које 

има искључиво право на приступ опреми Пружаоца услуге за сваку конкретну локацију, а 

коју ће по потреби благовремено ажурирати. 

 

ПРИМОПРЕДАЈА 

Члан 6. 

Пружалац услуге је дужан  да обезбеди услугу коју Корисник тренутно користи, до 

успостављања функционалности тражених у табелама даим  у Прилогу 1 Уговора. 

Реализација на свим локацијама и појединачно и укупно се констатује обострано 

потписаним записником, који Пружалац услуге доставља Кориснику, а на којем се наводи 

адреса локације, услуга и датум реализације. 

Након реализације предмета јавне набавке која се односи на услуге успостављања 

линкова, Пружалац услуге је дужан да достави Кориснику коначан записник о успостављању 

услугe, потписан од стране одговорног лица Пружаоца услуге и одговорног лица Корисника, 

а који у прилогу садржи све појединачне записнике што ће се сматрати потврдом о 

извршеној примопредаји о успостављању услугe. 

 

КОРИСНИЧКА ПОДРШКА 

Члан 7. 

У погледу подршке,  Пружалац услуге је дужан да испуни следеће захтеве Корисника: 

- Да постоји служба за пријем проблема (СД) пословних корисника која је на 

располагању 24 х 7; 

- Преко СД-а Пружаоца услуге, врше се пријављивања кварова, проблема у раду 

електронске комуникационе услуге L3VPN, L2VPN и TDM; 

- Пријављивање се врши путем телефона, Е-маил порука и/или корисничког Wеб 

интерфејса. СД мора да пружи могућност увида у статус извршавања свих отворених захтева 

везаних за техничку подршку и сервисирање, као и да има могућност прегледа архиве 

затворених случајева; 

- Време одзива након пријаве проблема је максимално 30 мин; 

- Време решавања проблема је 2 сата ако је назнака хитно, 24 сата ако не постоји 

назнака хитно.  
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Члан 8.  

Врeмe oдзивa je врeмe кoje прoтeкнe oд трeнуткa oтвaрaњa зaхтeвa зa сeрвиснoм 

интeрвeнциjoм дo трeнуткa кaдa oдговорно лицe Пружаоца услуге oствaри кoнтaкт сa 

одговорним лицем Корисника у циљу рaзмeнe инфoрмaциja o нaстaлoj смeтњи.  

Корисник je дужaн дa oбeзбeди лице које ће бити дoступнo зa кoмуникaциjу тeхничкoм 

oсoбљу Пружаоца услуге и пружи сву нeoпхoдну пoмoћ у дoмeну пружaњa инфoрмaциja и 

рaдa нa дeлу мрeжe кojи je у oблaсти oдгoвoрнoсти Корисника. 

Пoд тeрминoм смeтњa пoдрaзумeвa сe дa услугa ниje рaспoлoживa или дa je умaњeн 

нивo квaлитeтa услугe у oднoсу нa квaлитeт услугe кojи je угoвoрeн сa Корисником. 

Врeмe зa oтклaњaњe смeтњe je врeмe кoje прoтeкнe oд трeнуткa oтвaрaњa зaхтeвa зa 

сeрвиснoм интeрвeнциjoм дo трeнуткa кaдa oдговорно лицe Пружаоца услуге зaтвoри зaхтeв. 

Зaхтeв зa сeрвиснoм интeрвeнциjoм сe зaтвaрa кaдa oдговорно лицe Пружаоца услуге 

устaнoви дa je услугa пoнoвo рaспoлoживa, a oдговорно лицe Корисника пoтврди 

функционaлнoст сeрвисa.  

 

ПРЕСЕЉЕЊЕ ЛИНКА НА ДРУГУ ЛОКАЦИЈУ 

 

Члан 9. 

Пружалац услуге је дужан да у случају потребе Корисника и у складу са његовим 

захтевом, изврши пресељење линкова или обезбеди одговорајуће решење без додатних 

трошкова у оквиру истог места у року од 7 (седам) дана. 

Пружалац услуге је дужан да, у случају потребе Корисника и у складу са његовим 

захтевима, прошири капацитет постојећих, као и да успостави нове комуникационе ресурсе.  

 

ТИП ПРОТОКА ПОДАТАКА 

Члан 10. 

Тражени пропусни опсег мора бити доступан са 5% толеранције за одступања од 

декларисане расположивости, осим у случају прекида  на правцу. 

Корисник, сходно потребама, има право за променом врсте технологије приступа, типа 

и врсте услуге, као и променом брзине приступа (пропусни опсег) које Пружалац услуге 

испоручује по локацијама у складу са променама организационе структуре. Уколико постоји 

потреба за повећањем брзине приступа, Корисник ће писаним путем, у форми захтева, 

обавестити Пружаоца услуга. У захтеву, Корисник треба да наведе локацију и жељену 

приступну брзину.  

Пружалац услуге је дужан да на локацијама за услугу L3VPN из табеле L3VPN водова 

на којима није могуће успостављање услуге тражене брзине и технологије, предложи и 

успостави алтернативну приступну технологију, која ће обезбедити симетрични приступ 

минималне захтеване брзине.  

Број ових локација не може бити већи од пет. 

Пружалац услуге је дужан да предлог алтернативних приступних технологија провери 

са представницима Корисника.  

Успоставу алтернативних технологија приступа одобрава Корисник, у складу са 

техничким могућностима и постојећом опремом Корисника на локацијама. 

Преносни медијум су бакарне парице или оптичка влакна целом дужином трасе.  

  

ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ НА ЛОКАЦИЈИ  

 

Члан 11. 

Пружалац услуге је дужан да обезбеди непрекидност у раду и омогући коришћење 

телекомуникационе услуге која је предмет јавне набавке на свим локацијама наведеним у 

табелама у Прилогу 1 Уговора. 

Брзине телекомуникационих услуга наведених у табелама представљају минимално 

захтеване брзине које Пружалац услуге може да понуди.  
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Пружалац услуге је дужан да свако обавештење о делимичном или потпуном 

нефункционисању сервиса провери и евентуалне сметње отклони у року одређеним чланом 

7. Уговора.  

Прeкиди у пружању услугa кojи нaстaју услeд рeдoвних рaдoвa нa oдржaвaњу мрeжe 

Пружаоца услуге, нajaвљуjу сe нajмaњe сeдaм кaлeндaрских дaнa унaпрeд oд стрaнe 

одговорних лицa Пружаоца услуге, a ургeнтни рaдoви у мрeжи Пружаоца услуге, нajaвљуjу 

сe нajмaњe 24 чaсa унaпрeд oд стрaнe одговорних лицa Пружаоца услуге. 

Oбaвeштeњa o нajaвљeним рaдoвимa сe дoстaвљajу Кориснику e-мaил-oм. E-мaил 

aдрeсу нa кojу ћe примaти oбaвeштeњa o oвим рaдoвимa, Корисник дoстaвљa при 

пoтписивaњу Угoвoрa.  

 

РОК И МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ  

 

Члан 12. 

Пружалац услуге је дужан да пружање услуге врши у следећим роковима: 

Успостављање функционалности услуга на свим локацијама не може бити дуже од 24 

часа по локацији. 

Пружалац услуге је дужан да, у року од 60 (шездесет) дана, успостави услугу за све 

локације наведене у табелама L2VPN, L3VPN и TDM које се налазе у Прилогу 1 овог 

уговора. 

Пружалац услуге је дужан да, минимум 48 сати раније, најави радове на успостављању 

функционалности наведених у табелама, (исти ће бити реализовани у договору са 

Корисником у временском интервалу који најмање утиче на процесе рада). 

Пружалац услуге је дужан да омогући несметано функционисање постојећих сервиса 

ИП телефоније и преноса података у оквиру тражених брзина, на свим локацијама, односно, 

да ће на располагању бити цео ИП опсег.  

Пружалац услуге ће извршити пуштање у рад електронске комуникационе услуге 

конективности сходно достављеном списку локација од стране Корисника и плану динамике 

усвојеном од стране Корисника.  

У табелама L3VPN, L2VPN и TDM које су саставни део Уговора (Прилог 1), дати су 

подаци о траженим карактеристикама водова и свим локацијама на које се услуга односи. 

 

Члан 13. 

Пружалац услуге је дужан да у случају потребе Корисника и у складу са његовим 

захтевом обезбеди услове за прикључење нових линкова, са карактеристикама једног од 

наведених водова, у року од 30 (тридесет) дана.  

Рок за прикључење ових линкова је 15 (петнаест) календарских дана. 

Корисник може, у складу са својим потребама, да откаже линк са отказним роком од 

највише 30 (тридесет) дана. 

Пружалац услуге је дужан да, на име отказаног линка из става 3. овог члана, фактурише 

услугу само за претходни период у месецу, закључно са даном достављања писаног 

обавештења Корисника о отказивању линка. 

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

 

Члан 14. 

 Пружалац услуге се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења 

уговора, достави безусловну, на први позив плативу, банкарску гаранцију на износ од 10% од 

укупне уговорене цене услуге закупа, без обрачунатог ПДВ-а, као гаранцију за добро 

извршење посла насловљену на Корисника, као корисника исте.  

Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана 

истека рока важења уговора.  
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У случају да се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне 

обавезе, Пружалац услуге је у обавези да продужи важење банкарске гаранције, најкасније 

пет дана пре истека важећег.  

У случају да Пружалац услуге не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са 

закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или 

уколико ангажује као подизвођача, лице које није навео у понуди, Корисник ће активирати 

банкарску гаранцију.  

 Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од 

оних које је одредио Корисник и мањи износ од оног који је одредио Корисник. 

 По извршењу уговорних обавеза Пружаоца услуге, средство финансијског обезбеђења 

за добро извршење посла ће бити враћено, на писани захтев Пружаоца услуге. 

 

ВИША СИЛА 

Члан 15. 

Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе, које доведу до 

ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних овим уговором, рокови 

извршења обавеза се могу продужити за онолико дана колико су трајале околности више 

силе. 

Уговорне стране ће записником констатовати прекид извршења, трајање прекида те 

поновни почетак извршења. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који 

су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од 

стране погођене вишом силом. Уговорна страна погођена вишом силом, ће у писаној форми 

без одлагања обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности. 

 

УГОВОРНА КАЗНА  

Члан 16. 
Уколико Пружалац услуге не испуни своје обавезе у уговореним роковима сагласан је да 

Кориснику плати на име пенала износ од 1% дневно од уговорене цене услуга на месечном 

нивоу из члана 3. став 1. овог уговора, за сваки дан закашњења, односно Корисник има право 

да за обрачунати износ пенала умањи исплату уговорене вредности по испостављеном 

рачуну Пружаоца услуге. 

Укупан износ уговорне казне не може прећи износ од 10% укупно уговорене вредности, 

без ПДВ-а. 

Наплата уговорне казне извршиће се на основу извештаја лица Корисника за праћење и 

контролисање извршења уговорних обавеза из члана 17. Уговора, а који су у обавези да 

надзиру и контролишу пружање услуга. 

 

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА 

Члан 17. 

За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза одговорно лице Корисника је: 

___________________________,телефон:__________, електронска пошта:_________________ 

(попуњава Корисник). 

За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза одговорно лице Пружаоца 

услуге, је:___________________________,телефон:__________,електронска 

пошта:________________ (попуњава Пружалац услуге). 

 

ОДГОВОРНОСТ УГОВОРНИХ СТРАНА  

Члан 18. 

Једна уговорна страна одговара другој за сваку штету проузроковану намерно или 

крајњом непажњом. 
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Члан 19. 
Услуге које су предмет Уговора морају у погледу квалитета задовољавати важеће 

стандарде и захтеве из Техничке спецификације. 

Пружалац услуге је одговоран за сваки прекид пружања услуге који је одређен Уговором 

и Спецификацијом предмета набавке, осим у случају више силе.  

 

ЗАШТИТА ПОДАТАКА КОРИСНИКА 

 

Члан 20. 
Пружалац услуге се обавезује да чува као пословну тајну сваки документ, 

информацију, податак или друге чињенице везане за Корисника и његово пословање који му 

буду доступни током реализације Уговора, како за време трајања Уговора. тако и по истеку 

истог, а сходно члану 4. Закона о заштити пословне тајне (,,Службени гласник РС’’, бр. 

72/11). 

Уколико пословна тајна која садржи податак од интереса за Републику Србију, а који се 

сматра тајним податком и штити се по одредбама закона којим се уређује тајност података, 

Пружалац услуге је дужан да исту чува као тајни податак у складу са одредбама закона којим 

се уређује тајност података. 

 

ПРОМЕНА ПОДАТАКА  

Члан 21.  

Пружалац услуге се обавезује да у складу са одредбом члана 77. Закона, без одлагања 

писаним путем обавести Корисника о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из 

поступка јавне набавке, која наступи током важења Уговора и да је документује на начин 

прописан Законом. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника обе уговорне 

стране, примењује се од 10.12.2020. године и важи две године. 

 

Члан 23. 

Свака од уговорних страна може тражити раскид Уговора у случају када друга страна 

не испуњава или неблаговремено испуњава своје Уговором преузете обавезе.  

Отказни рок износи 15 (петнаест) дана и почиње да тече од дана пријема писаног 

обавештења о раскиду Уговора.  

Уговорне стране су сагласне да, уколико дође до једностраног раскида Уговора од 

стране Пружаоца услуге, Корисник задржава право реализације средства финансијског 

обезбеђења из члана 14. Уговора и то право може искористити најкасније до истека отказног 

рока из става 2. овог члана.  

Члан 24. 

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати 

споразумно. 

У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 25. 

На све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима и других важећих прописа Републике Србије који регулишу 

предмет овог уговора. 
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Члан 26. 

Овај уговор је сачињен у шест истоветних оригиналних примерaка, са једнаком 

доказном снагом, од којих свака уговорна страна задржава по три примерка. 

 

 

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ                                                                         КОРИСНИК 

           ДИРЕКТОР                                                                                           

                                                                                                                                                                          

_________________________                                                      __________________________ 

                                                                                                                  

Напомене: 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у 

моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 

подизвођачи. 

 У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 

уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати модел уговора. 

Уколико уговор буде додељен групи понуђача, Споразум о заједничком наступању чланова 

групе понуђача биће саставни део Уговора. 

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем. 
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ са упутством како да се попуни 

 

За јавну набавку услуга - Телекомуникационе услуге закупа линкова L2VPN и L3VPN, 

ОП број 27/2020. 

 

1. 

Цена електронске комуникационе услуге закупа 

линкова (L2VPN и L3VPN), на месечном нивоу, са 

свим зависним трошковима, је 

динара, без ПДВ-а 

2. 

Цена електронске комуникационе услуге закупа 

линкова (L2VPN и L3VPN), на месечном нивоу, са 

свим зависним трошковима, је  

динар, са ПДВ-ом 

3 

Цена електронске комуникационе услуге закупа 

линкова (L2VPN и L3VPN), на двогодишњем нивоу, са 

свим зависним трошковима, је 

динара, без ПДВ-а 

4. 

Цена електронске комуникационе услуге закупа 

линкова (L2VPN и L3VPN), на двогодишњем нивоу, са 

свим зависним трошковима, је 

динара, са ПДВ-ом 

 

1) Под тачком 1 уписује се цена електронске комуникационе услуге закупа линкова (L2VPN 

и L3VPN), на месечном нивоу, без ПДВ-а; 

2) Под тачком 2 уписује се цена електронске комуникационе услуге закупа линкова (L2VPN 

и L3VPN), на месечном нивоу, са ПДВ-ом; 

3) Под тачком 3 уписује се цена електронске комуникационе услуге закупа линкова (L2VPN 

и L3VPN), на двогодишњем нивоу без ПДВ-а; 

4) Под тачком 4 уписује се цена електронске комуникационе услуге закупа линкова (L2VPN 

и L3VPN), на двогодишњем нивоу, са ПДВ-ом. 

 
 

  

У _____________________                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

Дана _________2020. године                                                ______________________________ 

 

 

 
Напомене:  

Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу наведени. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

структуре цене потписују сви понуђачи из групепонуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити и потписати образац структуре цене. 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

  

Приликом припремања понуде за јавну набавку услуге - Телекомуникационе услуге 

закупа линкова L2VPN и L3VPN, ОП број 27/2020, као понуђач: 

____________________________________ (назив понуђача), из ______________________ 

имао сам следеће трошкове : 
 

 

1. _____________________________________________________, _________________-динара 

2. _____________________________________________________,_________________ -динара 

3. _____________________________________________________, _________________-динара 

4. _____________________________________________________,_________________ -динара 

5. _____________________________________________________, _________________-динара 

6. _____________________________________________________,_________________ -динара 

7. _____________________________________________________, _________________-динара 

8. _____________________________________________________,_________________ -динара 

9. _____________________________________________________, _________________-динара 

10. _____________________________________________________,_________________ -динара 

 

 

Сходно члану 88. став 2. Закона, 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. 

 

 

 

У _____________________                                                              Потпис овлашћеног лица  

                                             

Дана:_________________                                                                ______________________           

 

 
Напомене: 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 

групе који ће попунити и потписати образац. 

Достављање овог обрасца није обавезно. 
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X ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 

14/15 и 68/15) ____________________________________________ даје: 

    (назив понуђача) 

 

 

 

И З Ј А В У 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду, у 

поступку јавне набавке услуга - Телекомуникационе услуге закупа линкова L2VPN и L3VPN, 

ОП број 27/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

У _____________________                                                                Потпис овлашћеног лица  

 

Дана:_________________                                                     ______________________________ 

 

 
Напомене: 

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће 

одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за 

заштиту копнкуренције, 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. 

Повреда конкуренције може представљати негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 

Закона. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац се доставља за сваког учесника у 

заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује образац који се на 

њега односи. 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ: 75. СТ. 2. ЗАКОНА  

 

 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

(Уписати основне податке о понуђачу) 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12,14/15 и 68/15) као понуђач дајем  

 

И З Ј А В У 

 

да сам при састављању Понуде деловодни број: ___________________ за јавну набавку 

услуга - Телекомуникационе услуге закупа линкова L2VPN и L3VPN, ОП број 27/2020, 

поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине. 

 

                                                                                                                       Понуђач 

                                                                                                                Потпис овлашћеног лица 

 

                                                                                                          _________________________ 

 

 

И З Ј А В У 

 

да у време подношења Понуде деловодни број: _______________________ за јавну 

набавку услуга - Телекомуникационе услуге закупа линкова L2VPN и L3VPN, ОП број 

27/2020, немам на снази изречену меру забране обављања делатности. 

 

 

                                                                                                                             Понуђач 

У __________________                                                                          Потпис овлашћеног лица 

 

 Дана:_______________                                                                 __________________________ 

 

 

 
Напомене:  

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

сваког понуђача из групе понуђача. 
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XII ИЗЈАВА О ЧУВАЊУ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА 

 

 

 

Понуђач __________________________________ (навести назив понуђача), поводом 

учешћа у поступку јавне набавке услуга - Телекомуникационе услуге закупа линкова L2VPN 

и L3VPN, ОП број 27/2020, даје следећу  

 

 

И З Ј А В У 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу све податке који 

су стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и приликом реализације 

Уговора, чувати и штитити као поверљиве, укључујући и подизвођаче, и да ћу све 

информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, које могу 

бити злоупотребљене у безбедносном смислу.  

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити без 

обзира на степен те поверљивости.  

 

 

 

 

У _____________________                                                                Потпис овлашћеног лица  

 

Дана:_________________                                                       ______________________________ 

 

 

     

 

Напомена: 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац се доставља за сваког учесника у 

заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује образац који се на 

њега односи. 
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XIII РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ЗА ПОНУЂАЧА 

 

 

Понуђач је референтним наручиоцима/купцима у претходне три године (2017, 2018. и 

2019.) реализовао: комбиновано L3VPN и L2VPN повезивања минимално 160 локација, од 

којих минимално 120 различитих градова/насеља у којима се налазе организационе јединице 

Управе за трезор, наведене у Табели L3VPN у Прилогу референтне листе наручиоца/купца. 

 

Ред. 

број 

Назив референтног 

наручиоца/купца 

Овлашћено лице наручиоца/купца  

за контакт и број телефона 

 

1. 

  

 

2. 

  

 

3. 

  

 

4. 

  

 

5. 

  

 

6. 

  

 

7. 

  

 

8. 

  

 

Као доказ да је наведеним референтним наручиоцима/купцима реализовао услуге 

L3VPN и L2VPN повезивања минимално 160 локација, (од којих минимално 120 различитих 

градова/насеља у којима се налазе организационе јединице Управе за трезор, наведене у  

Табели L3VPN водова), понуђач доставља Образац потврде XIII-а.  

Потребно је означити у табели у Прилогу потврде референтног наручиоца/купца – 

минимално 120 различитих градова/насеља у којима се налазе организационе јединице 

Управе за трезор наведене у Табели L3VPN водова, за које се издаје рефрентна потврда и 

доставити као прилог референтне потврде. 

 

У _____________________                                                                Потпис овлашћеног лица  

 

Дана:_________________                                                       _____________________________ 

 

 

Напомене: 
Образац фотокопирати у случају веће референтне листе тј. већег броја података. 

У прилогу сваке референтне листе доставити Потврде о референцама наведеним у обрасцу 

XIII-а, потписане и оверене од стране референтних Наручилаца/Купаца за чије потребе је 

реализована предметна услуга. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац. 
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XIII-a ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА/КУПЦА 

 
 

Назив 

издаваоца 

Потврде: 

 

 

Седиште 

издаваоца 

Потврде: 

 

 

Матични број: 

 

 

ПИБ: 

 

Лице за 

контакт: 

 

 

У складу са чл. 77. став 2. тачка 2. подтачка 2) Закона о јавним набавкама, достављамо 

Вам,  

 

П О Т В Р Д У 

 

Којом потврђујемо да је наш добављач   

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                                     (назив и седиште добављача) 

реализовао: комбиновано L3VPN и L2VPN повезивања минимално 160 локација (од којих 

минимално 120 различитих градова/насеља у којима се налазе организационе јединице 

Управе за трезору, наведене у Табели L3VPN водова у Прилогу Потврде референтног 

наручиоца/купца), у претходне три године (2017, 2018. и 2019. годину). 

      

Потврда се издаје на захтев понуђача ______________________________________ 

(назив и седиште понуђача), ради учешћа у јавној набавци услуга – телекомуникационе 

услуге закупа линкова L2VPN и L3VPN, ОП број 27/2020, за коју је Позив за подношење 

понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 22.9.2020. године. 

У табели у Прилогу референтне потврде, означене су локације на којима је извршена 

предметна услуга. 

Уговорне обавезе су извршене квалитетно, у року и у свему сагласно захтевима 

наручиоца. 

Да су горе наведени подаци тачни својим печатом и потписом потврђује, 

        

Место:___________________  

 

Датум :__________________ 

          _________________________________ 

                        (печат и потпис овлашћеног лица) 
Напомене:  
Понуђач ће образац копирати и доставити уз своју понуду за сваку наведену референцу посебно. 

Понуђач може доставити Потврду о референци на овом обрасцу, или на другом документу који мора да 

садржи све елементе овог обрасца.  

Потврда мора бити потписана од стране одговорног лица издаваоца и оверена печатом.  

Потврда мора бити достављена за минимално два наручиоца/купца. 
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ПРИЛОГ РЕФЕРЕНТНЕ ПОТВРДЕ – СПИСАК ЛОКАЦИЈА 
 

  

 

 
Табела L3VPN водова 

      

  Mesto instalacije Adresa instalacije 

1 Alibunar 
 

2 Barajevo 
 

3 Bogatić 
 

4 Čukarica 
 

5 Gnjilane- Pasjane 
 

6 Gračanica 
 

7 Grocka 
 

8 Koceljeva 
 

9 Kosovska Mitrovica 
 

10 Kovin  
 

11 Krupanj 
 

12 Kučevo 
 

13 Lajkovac 
 

14 Lazarevac 
 

15 Leposavić 
 

16 Ljig 
 

17 Ljubovija 
 

18 Loznica 
 

19 Mali Zvornik 
 

20 Mionica 
 

21 Mladenovac 
 

22 Novi Beograd 
 

23 Obrenovac 
 

24 Osečina 
 

25 Palilula 
 

26 Pančevo 
 

27 Pećinci 
 

28 Petrovac 
 

29 Požarevac 
 

30 Golubac 
 

31 Smederevo 
 

32 Smederevska Palanka 
 

33 Sopot 
 

34 Šabac 
 

35 Štrpce 
 

36 Ub 
 

37 Valjevo 
 

38 Velika Plana 
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39 Veliko Gradište 
 

40 Vladimirci 
 

41 Voždovac 
 

42 Žabari 
 

43 Žagubica 
 

44 Zubin potok 
 

45 Apatin 
 

46 Bač 
 

47 Bačka Palanka 
 

48 Bačka Topola 
 

49 Bački Petrovac 
 

50 Bečej 
 

51 Bela Crkva 
 

52 Inđija 
 

53 Kanjiža 
 

54 Kikinda 
 

55 Kula 
 

56 Nova Crnja 
 

57 Novi Bečej 
 

58 Novi Kneževac 
 

59 Odžaci 
 

60 Ruma 
 

61 Sečanj 
 

62 Senta 
 

63 Šid 
 

64 Sombor 
 

65 Sremska Mitrovica  
 

66 Stara Pazova 
 

67 Subotica 
 

68 Temerin 
 

69 Titel 
 

70 Vrbas 
 

71 Vršac 
 

72 Zrenjanin  
 

73 Žitište 
 

74 Aleksandrovac 
 

75 Aranđelovac 
 

76 Arilje 
 

77 Bajina bašta 
 

78 Batočina 
 

79 Brus 
 

80 Čajetina 
 

81 Čačak 
 

82 Ćuprija 
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83 Despotovac 
 

84 Gornji Milanovac 
 

85 Guča 
 

86 Ivanjica 
 

87 Jagodina 
 

88 Kraljevo 
 

89 Knić 
 

90 Kosjerić 
 

91 Kruševac 
 

92 Lučani 
 

93 Nova Varoš 
 

94 Novi Pazar 
 

95 Paraćin 
 

96 Požega 
 

97 Priboj 
 

98 Prijepolje 
 

99 Rača Kragujevačka 
 

100 Raška 
 

101 Rekovac 
 

102 Sjenica 
 

103 Svilajnac 
 

104 Topola 
 

105 Trstenik 
 

106 Tutin 
 

107 Užice 
 

108 Vrnjačka banja 
 

109 Varvarin 
 

110 Aleksinac 
 

111 Babušnica 
 

112 Bela Palanka 
 

113 Blace 
 

114 Bojnik 
 

115 Boljevac 
 

116 Bor 
 

117 Bosilegrad 
 

118 Bujanovac 
 

119 Dimitrovgrad 
 

120 Donji Milanovac 
 

121 Kladovo 
 

122 Knjaževac 
 

123 Kuršumlija 
 

124 Lebane 
 

125 Leskovac 
 

126 Majdanpek 
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127 Medveđa 
 

128 Negotin 
 

129 Pirot 
 

130 Preševo 
 

131 Prokuplje 
 

132 Ražanj 
 

133 Sokobanja 
 

134 Surdulica 
 

135 Svrljig 
 

136 Trgovište 
 

137 Vladičin Han 
 

138 Vlasotince 
 

139 Vranje 
 

140 Zaječar 
 

141 Žitorađa 
 

142 Kragujevac  
 

143 Niš  
 

144 Beograd  

 

 

 

 

Место:_______________ 

Датум:_______________                                                        _____________________________                                            

                                                                                                         (потпис овлашћеног лица                                    

                                                                                                    референтног Наручиоца/Купца) 
 


