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На основу чл. 32. и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 404-

00-17-5/20-001-008 oд 24.1.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 

број: 404-00-17-6/20-001-008 од 24.1.2020. године, припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у отвореном поступку за јавну набавку 

електронске комуникационе услуге фиксне телефоније, 

OП број 1/2020 

 

 

Конкурсна документација садржи:    

 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 од 48 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 од 48 

 

 

III 

Врста услуга, техничка спецификација предмета набавке, 

место и рок извршења услуге, гарантни рок, начин 

спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета. 

3 од 48 

 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона 

и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
19 од 48 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 22 од 48 

VI Образац понуде 34 од 48 

VII Модел уговора 38 од 48 

VIII Образац структуре цене са упутством како да се попуни 45 од 48 

IX Образац изјаве о независној понуди 46 од 48 

X Образац трошкова припреме понуде 47 од 48 

XI Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. став 2. 

Закона 
48 од 48 

 

       Конкурсна документација садржи 48 страна. 
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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, 

Матични број: 17862146, 
ЈБКЈС: 10523, 
Интернет страница наручиоца: www.trezor.gov.rs 

 

2. Предмет јавне набавке 
         Предмет јавне набавке у отвореном поступку су електронске комуникационе услуге 

фиксне телефоније. 

3. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о 

јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

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

јавних набавки и на интернет страници наручиоца www.trezor.gov.rs, као и на Порталу 

службених гласила Републике Србије и база прописа. 

4. Циљ поступка  

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

5. Контакт 

        Служба за контакт: 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 10 (дeсет) дана од дана 

јавног отварања понуда. 

Уговор о јавној набавци услуге фиксне телефоније се закључује на одређено време и то на 

период од 2 (две) године, на основу Сагласности Министарства финансија за преузимање 

обавеза по основу вишегодишњих уговора који због природе расхода захтевају плаћање у 

више година број: 401-00-5764/2019-03 од 27. децембра 2019. године. 

 

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 1/2020 су електронске 

комуникационе услуге фиксне телефоније. 

 Назив и ознака из општег речника набавке: Телефонске услуге и услуге преноса 

података - 64210000.  
2. Партије: Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

III  ВРСТА УСЛУГА, ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, 

МЕСТО И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ, ГАРАНТНИ РОК, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 

 

1. Врста услуга 

 Услуга фиксне телефоније. 

http://www.trezor.gov.rs/
http://www.trezor.gov.rs/
mailto:javnenabavke@trezor.gov.rs
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2.     Техничка спецификација предмета набавке 

         Предмет јавне набавке ОП број 1/2020 су електронске комуникационе услуге фиксне 

телефоније. Приступна технологија и технологија реализације - заступљени су ISDN PRI, 

ISDN BRI и аналогни прикључци, (иста се односи и на аналогне и дигиталне централе). 

Електронска комуникациона услуга фиксне телефоније, односи се на све локације 

наведене у следећој табели: 

Место и адреса објекта Тел. број Назив пакета 

1. 

 

Београд,  Поп Лукина 7-9 

 

381113281122 Телефонски прикључак 

381113283164 Телефонски прикључак 

381113282033 Телефонски прикључак 

381112186888 Телефонски прикључак 

381113283388 Телефонски прикључак 

381112633624 Телефонски прикључак 

381113282034 Телефонски прикључак 

381112186792 Телефонски прикључак 

381113283168 Телефонски прикључак 

381112629055 Телефонски прикључак 

381113282283 Телефонски прикључак 

381112186821 Телефонски прикључак 

381113283276 Телефонски прикључак 

381113022700 ISDN PRI 

381112623426 Телефонски прикључак 

381112186841 Телефонски прикључак 

381113285916 Телефонски прикључак 

381113202200 ISDN PRI 

381112927699 ISDN PRI 

381113021300 ISDN PRI 

381112620169 Телефонски прикључак 

2. 

 

Београд, 

Обилићев венац бр. 9-11 

 

 

381112622573 Телефонски прикључак 

381112634727 Телефонски прикључак 

381113282626 Телефонски прикључак 

381112026500 ISDN PRI 

381113282069 Телефонски прикључак 

381112634941 Телефонски прикључак 

381112634925 Телефонски прикључак 

381112629697 Телефонски прикључак 

 

3. 

Београд, 

27 марта бр. 28-32, Палилула 

381113341558 Телефонски прикључак 

381113244342 Телефонски прикључак 

381113235483 Телефонски прикључак 
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381113244533 Телефонски прикључак 

381113340938 Телефонски прикључак 

381113245319 Телефонски прикључак 

381113240082 Телефонски прикључак 

381113340308 Телефонски прикључак 

381113234300 Телефонски прикључак 

4. 
Гроцка, 

Сутјеска бр. 4 

381118501016 Телефонски прикључак 

381118500059 Телефонски прикључак 

5. 

 

Београд, 

Шумадијски трг бр. 6а 

Чукарица 

381113570980  

Телефонски прикључак 

6. 
Барајево, 

Светосавска бр. 2 

381118300423 Телефонски прикључак 

381118300424 Телефонски прикључак 

7. 
Лазаревац, 

Карађорђева бр. 39 

381118121974 Телефонски прикључак 

318118121099 Телефонски прикључак 

8. 

 

Обреновац, 

Милоша Обреновића бр. 124 

381118721238 Телефонски прикључак 

381118721251 Телефонски прикључак 

381118723386 Телефонски прикључак 

381118722965 Телефонски прикључак 

9. 

Београд, 

Устаничка бр. 130, 

Вождовац 

381112880092 Телефонски прикључак 

381112887498 Телефонски прикључак 

381112883498 Телефонски прикључак 

381112887400 Телефонски прикључак 

381112887451 Телефонски прикључак 

381112887192 Телефонски прикључак 

381112893389 Телефонски прикључак 

381112888679 Телефонски прикључак 

10. 

 

Младеновац, 

Краља Александра Обреновића 

бр. 74 

381118230083 Телефонски прикључак 

381118232843 Телефонски прикључак 

381118236406 Телефонски прикључак 

 

 

11. 

Сопот, 

Кнеза Милоша бр. 52Е 

 

381118251109 Телефонски прикључак 

381118251177 Телефонски прикључак 

381118251332 Телефонски прикључак 

12. 

 

Нови Београд, 

Тошин бунар бр. 159 

381112603741 Телефонски прикључак 

381113194008 Телефонски прикључак 

381112601537 Телефонски прикључак 

381113194013 Телефонски прикључак 

381112690491 Телефонски прикључак 

381112690798 Телефонски прикључак 

381112609680 Телефонски прикључак 
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381113190517 Телефонски прикључак 

13. 
Стара Пазова, 

Светосавска бр. 1 

38122310712 Телефонски прикључак 

38122310398 Телефонски прикључак 

38122310550 Телефонски прикључак 

38122310691 Телефонски прикључак 

14. 
Инђија 

Војводе Степе бр. 16 

38122561045 Телефонски прикључак 

38122561183 Телефонски прикључак 

15. 
Ваљево, 

Вука Караџића бр. 2 

38114227030 Телефонски прикључак 

38114224436 Телефонски прикључак 

38114220409 Телефонски прикључак 

38114290530 ISDN BRI 

38114220407 Телефонски прикључак 

38114224418 Телефонски прикључак 

38114220815 Телефонски прикључак 

38114220629 Телефонски прикључак 

16. 
Лајковац, 

Владике Николаја бр. 6 

381143431266 Телефонски прикључак 

381143433817 Телефонски прикључак 

17. 
Љиг, 

Војводе Мишића бр. 12 

381143444946 Телефонски прикључак 

381143443890 Телефонски прикључак 

18. 

 

Мионица, 

Војводе Мишића бр. 52 

381143421252 Телефонски прикључак 

381143421373 Телефонски прикључак 

19. 
Осечина, 

Карађорђева бр. 112 

38114451171 Телефонски прикључак 

38114451150 Телефонски прикључак 

20. Уб, 3. октобра бр. 2 
38114411310 Телефонски прикључак 

38114412453 Телефонски прикључак 

21. 

 

Врање, 

Стевана Првовенчаног бр. 1 

38117431514 Телефонски прикључак 

38117431329 Телефонски прикључак 

38117431996 Телефонски прикључак 

38117417250 Телефонски прикључак 

38117432699 Телефонски прикључак 

38117410478 Телефонски прикључак 

38117432052 Телефонски прикључак 

38117417248 Телефонски прикључак 

22. 

 

Босилеград, 

Георги Димитрова бр. 75Б 

38117877254 Телефонски прикључак 

38117877770 Телефонски прикључак 

23. 
Бујановац, 

Косметска бр. 2 

38117652495 Телефонски прикључак 

38117651201 Телефонски прикључак 

38117652193 Телефонски прикључак 

24. 

 

Владичин Хан, 

Ратка Павловића бр. 1 

38117473952 Телефонски прикључак 

38117472779 Телефонски прикључак 
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38117474750 ISDN BRI 

38117473962 Телефонски прикључак 

25. 
Прешево, 

Маршала  Тита бр. 42 

38117669875 Телефонски прикључак 

38117660117 Телефонски прикључак 

26. 

Трговиште, 

Краља Петра I Карађорђевића  

бр. 4 

38117452105 Телефонски прикључак 

38117452175 Телефонски прикључак 

27. 

 

Сурдулица, 

Томе Ивановића бр. 4 

38117815169 Телефонски прикључак 

38117815172 Телефонски прикључак 

28. 
Зајечар, 

Драгослава Срејовића  бр. 4 

38119423304 Телефонски прикључак 

38119440956 ISDN BRI 

38119423303 Телефонски прикључак 

38119426870 Телефонски прикључак 

38119421519 Телефонски прикључак 

38119443350 ISDN BRI 

38119423310 Телефонски прикључак 

38119423320 Телефонски прикључак 

38119443016 ISDN BRI 

29. 

 

Бољевац, 

Краља Александра бр. 3 

38130461753 Телефонски прикључак 

38130463870 Телефонски прикључак 

38130463871 Телефонски прикључак 

30. 
Бор, 

Ђорђа Вајферта бр. 4 

38130423028 Телефонски прикључак 

38130423350 Телефонски прикључак 

38130423977 Телефонски прикључак 

31. 
Кладово, 

22. Септембра бр. 14 

38119802797 Телефонски прикључак 

38119808740 Телефонски прикључак 

32. Књажевац, Његошева бр. 2 
38119735981 ISDN BRI 

38119731230 Телефонски прикључак 

33. 
Мајданпек, 

Шашка бр. 5 

38130581866 Телефонски прикључак 

38130581173 Телефонски прикључак 

34. 

 

Неготин, 

Ђорђа  Станојевић бр. 68 

38119543426 Телефонски прикључак 

38119542000 Телефонски прикључак 

38119549006 Телефонски прикључак 

35. 
Сокобања, 

Александра Марковића бр. 11 

38118830468 Телефонски прикључак 

38118830517 Телефонски прикључак 

38118880160 ISDN BRI 

36. 

 

Доњи Милановац, 

Краља Петра I бр. 71 

38130591121 Телефонски прикључак 

38130590963 Телефонски прикључак 

37. 
Јагодина, 

Сквер народне омладине бр. 3 

38135240090 Телефонски прикључак 

38135242811 Телефонски прикључак 
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381358221552 Телефонски прикључак 

38135243195 Телефонски прикључак 

381358223424 Телефонски прикључак 

381358224069 Телефонски прикључак 

381358228732 Телефонски прикључак 

38135242368 Телефонски прикључак 

38. 

 

Деспотовац, 

Петра Драпшина бр. 5 

38135611053 Телефонски прикључак 

38135611571 Телефонски прикључак 

38135612614 Телефонски прикључак 

39. 
Параћин, 

Светог Саве  бб 

38135561175 Телефонски прикључак 

38135573052 ISDN BRI 

40. 
Рековац, 

Краља Петра I бр. 38 

 

381358411732 

 

Телефонски прикључак 

41. 
Свилајнац, 

Устанича бр. 4 

38135312162 Телефонски прикључак 

38135323434 Телефонски прикључак 

42. 
Ћуприја, 

Иве Лоле Рибара бр. 1 

381358470451 Телефонски прикључак 

381358472562 Телефонски прикључак 

43. 

 

Крагујевац, 

Бранка Радичевића бр. 16а 

38134505700 ISDN PRI 

38134330296 Телефонски прикључак 

38134330848 Телефонски прикључак 

38134335524 Телефонски прикључак 

38134368303 Телефонски прикључак 

38134368328 Телефонски прикључак 

44. 

 

Аранђеловац, 

Књаза Милоша бр. 192 

38134723925 Телефонски прикључак 

38134725614 Телефонски прикључак 

45. 
Баточина, 

Краља Петра I бр. 64 

381346841143 Телефонски прикључак 

381346842236 Телефонски прикључак 

46. 
Кнић, 

Главни пут б.б. 

38134511043 Телефонски прикључак 

38134511960 Телефонски прикључак 

47. 
Рача, 

Карађорђева бр. 37 

38134751215 Телефонски прикључак 

38134751828 Телефонски прикључак 

48. 

 

Топола, 

Краља Александра бр. 37 

38134811683 Телефонски прикључак 

38134811840 Телефонски прикључак 

49. 
Краљево, 

Цара Душана бр. 41 

38136319350 Телефонски прикључак 

38136319351 Телефонски прикључак 

38136319352 Телефонски прикључак 

38136319353 Телефонски прикључак 

38136312085 Телефонски прикључак 

38136312283 Телефонски прикључак 

50. Трстеник, 38137710277 Телефонски прикључак 
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Цара Душана бб 38137710730 Телефонски прикључак 

38137711668  Телефонски прикључак 

51. 

 

Врњачка бања, 

Kрушевачка 17 

38136611436 Телефонски прикључак 

38136611435 Телефонски прикључак 

38136611437 Телефонски прикључак 

52. 

Крушевац, 

Трг младих бр. 1 

 

38137441837 Телефонски прикључак 

38137441279 Телефонски прикључак 

38137427213 Телефонски прикључак 

38137441996 Телефонски прикључак 

38137419540 ISDN BRI 

38137441992 Телефонски прикључак 

38137441179 ISDN BRI 

38137423070 ISDN BRI 

53. 

 

Александровац, 

Трг ослобођења бб 

381373556400 ISDN BRI 

381373556366 Телефонски прикључак 

54. 
Брус, 

Краља Петра I бр. 70 

38137826237 Телефонски прикључак 

38137825169 Телефонски прикључак 

55. 

 

Варварин, 

Марина  Маринковића бр. 87 

38137787690 Телефонски прикључак 

38137788274 Телефонски прикључак 

38137789303 Телефонски прикључак 

56. 
Лесковац, 

Моше Пијаде бр. 4 

38116251477 Телефонски прикључак 

38116251124 Телефонски прикључак 

38116243522 Телефонски прикључак 

38116216378 Телефонски прикључак 

57. 
Бојник, 

Трг слободе бр. 3 

38116821187 Телефонски прикључак 

38116820633 Телефонски прикључак 

58. 

 

Власотинце, 

Трг ослобођења  бр. 27 

38116875364 Телефонски прикључак 

38116875358 Телефонски прикључак 

59. 
Лебане, 

Косте Стамненковића  бр. 1 

38116846020 ISDN BRI 

38116843840 Телефонски прикључак 

38116846226  

60. 

 

Медвеђа, 

Солунских ратника Центар  бр. 

8А 

38116891751 Телефонски прикључак 

38116891750 Телефонски прикључак 

61. 

 

Лозница, 

Трг Јована Цвијића бр. 11 

38115878245 ISDN BRI 

38115883937 Телефонски прикључак 

38115881905 Телефонски прикључак 

38115882635 Телефонски прикључак 

38115889406 Телефонски прикључак 

38115889473 Телефонски прикључак 
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38115878140 ISDN BRI 

62. 
Крупањ, 

Маршала Тита бр. 9 

38115581069 Телефонски прикључак 

38115581159 Телефонски прикључак 

63. 

 

Љубовија, 

Војводе Мишића бр. 55 

38115561865 Телефонски прикључак 

38115562280 Телефонски прикључак 

64. 

 

Мали Зворник, 

Краља Петра I бр. 26 

38115471186 Телефонски прикључак 

38115471143 Телефонски прикључак 

65. 

 

 

Ниш, 

Генерала. Милојка Лешјанина  

бр. 19 

38118522235 Телефонски прикључак 

38118522237 Телефонски прикључак 

38118251095 Телефонски прикључак 

38118503900 ISDN PRI 

66. 

 

Алексинац, 

Момчила Поповића бр. 45 

38118804340 Телефонски прикључак 

38118804522 Телефонски прикључак 

38118804810 Телефонски прикључак 

67. 
Ражањ, 

Партизанска 34 

381373841273 Телефонски прикључак 

381373841662 Телефонски прикључак 

68. 
Сврљиг, 

Хаџићева бр. 21 

38118821115 Телефонски прикључак 

38118821127 Телефонски прикључак 

69. 
Нови Пазар, 

АВНОЈ-а бб 

38120316804 Телефонски прикључак 

38120316901 Телефонски прикључак 

38120313261 Телефонски прикључак 

38120331050 ISDN BRI 

38120313310 Телефонски прикључак 

70. 
Рашка, 

Немањина бр. 10 

38136736051 Телефонски прикључак 

38136736165 Телефонски прикључак 

71. 

 

Сјеница, 

Светозара Марковића бр. 15 

38120741249 Телефонски прикључак 

38120741259 Телефонски прикључак 

72. 
Тутин, 

Омладинска бр. 4 

38120812184 Телефонски прикључак 

38120811183 Телефонски прикључак 

73. 
Пирот, 

Српских владара бр. 87 

38110322803 ISDN BRI 

38110347476 Телефонски прикључак 

38110347474 Телефонски прикључак 

38110347475 Телефонски прикључак 

38110347478 Телефонски прикључак 

74. 

 

Бабушница, 

Саше Ивковића бр. 3 

38110385445 Телефонски прикључак 

38110383171 Телефонски прикључак 

38110383074 Телефонски прикључак 

75. 

 

Бела Паланка, 

Српских владара бб 

38118855056 Телефонски прикључак 

38118855551 Телефонски прикључак 

76. Димитровград, 38110360996 Телефонски прикључак 
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Балканска бр. 51 38110360120 Телефонски прикључак 

38110360449 Телефонски прикључак 

77. 
Пожаревац, 

Стари корзо бр. 49 

38112226388 Телефонски прикључак 

38112213177 Телефонски прикључак 

38112532282 Телефонски прикључак 

38112222743 Телефонски прикључак 

38112225403 Телефонски прикључак 

38112225342 Телефонски прикључак 

 

78. 

Велико Градиште, 

Житни трг бб 

38112662200 Телефонски прикључак 

38112662242 Телефонски прикључак 

79. 

 

Кучево, 

Светог Саве бр. 97 

38112852245 Телефонски прикључак 

38112852242 Телефонски прикључак 

80. 

 

Петровац на Млави, 

Српских владара бр. 240 

38112331177 Телефонски прикључак 

38112326690 Телефонски прикључак 

81. 
Голубац, 

Цара Лазара бр. 15 

38112678125 Телефонски прикључак 

38112638768 Телефонски прикључак 

82 
Жабари, 

Кнеза Милоша бр. 74 

38112250510 Телефонски прикључак 

38112250134 Телефонски прикључак 

 

83. 

Жагубица, 

Краља Милана бр. 16 

38112643442 Телефонски прикључак 

38112643150 Телефонски прикључак 

84. 

 

Пријепоље, 

Санџачких бригада бр. 47 

38133711638 Телефонски прикључак 

38133712027 Телефонски прикључак 

38133714610 Телефонски прикључак 

38133714611 Телефонски прикључак 

38133715265 Телефонски прикључак 

85. 

 

Нова Варош, 

Карађорђева бр. 59 

3813362172 Телефонски прикључак 

3813363866 Телефонски прикључак 

86. 
Прибој, 

Трг ФАП-а бр. 2 

38133445527 Телефонски прикључак 

38133445568 Телефонски прикључак 

87. 
Прокупље, 

21. српске дивизије бр. 6 

38127329027 ISDN BRI 

38127324292 Телефонски прикључак 

38127329049 ISDN BRI 

88. 

Блаце, 

Краља Петра I Карађорђевића бр. 

24 

38127371094 Телефонски прикључак 

38127371450 Телефонски прикључак 

89. 

 

Куршумлија, 

Палих бораца бр. 25 

38127381189 Телефонски прикључак 

38127381617 Телефонски прикључак 

38127389010 ISDN BRI 

90. 

 

Житорађа, 

Топличких хероја бб 

381278362797 

Телефонски прикључак 

91. Смедерево, 38126640080 ISDN BRI 
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Његошева бр. 8 381264621615 Телефонски прикључак 

381264621625 Телефонски прикључак 

381264624745 Телефонски прикључак 

381264629301 Телефонски прикључак 

381264629612 Телефонски прикључак 

 

92. 

Велика Плана, 

Милоша Великог бр. 42 

38126514919 Телефонски прикључак 

93. 

 

Смедеревска Паланка, 

Радмиле Шишковић бб 

38126318295 Телефонски прикључак 

38126317233 Телефонски прикључак 

94. 
Ужице, 

Трг партизана бр. 8 

38131512333 Телефонски прикључак 

38131525146 Телефонски прикључак 

38131510016 ISDN BRI 

38131525139 Телефонски прикључак 

38131525143 Телефонски прикључак 

38131525142 Телефонски прикључак 

38131525144 Телефонски прикључак 

38131525145 Телефонски прикључак 

95. 
Ариље, 

Светог Ахилија бр. 20 

381313891394 Телефонски прикључак 

381313894394 Телефонски прикључак 

96. 

 

Бајина Башта, 

Милоша Обреновића бр. 24 

38131865240 Телефонски прикључак 

38131862080 Телефонски прикључак 

97. 
Ивањица, 

Мајора Илића бр. 1 

38132661062 Телефонски прикључак 

38132661049 Телефонски прикључак 

98. 
Косјерић, 

Олге Грбић бр. 9 

38131781395 Телефонски прикључак 

38131781477 Телефонски прикључак 

99. 
Чајетина, 

Златиборска бр. 13 

381313831293 Телефонски прикључак 

381313831446 Телефонски прикључак 

100. 

 

Чачак, 

Градско шеталиште бр. 22 

38132321277 Телефонски прикључак 

38132224264 Телефонски прикључак 

38132327359 Телефонски прикључак 

38132227360 Телефонски прикључак 

38132227361 Телефонски прикључак 

 

101. 

Горњи Милановац, 

Карађорђева бр. 3 

38132713168 Телефонски прикључак 

38132720165 ISDN BRI 

102. 

 

Гуча, 

Трг Републике бб 

38132854132 Телефонски прикључак 

38132854279 Телефонски прикључак 

 

103. 

Лучани, 

Југословенске армије бр. 2 

38132817423 Телефонски прикључак 

38132818840 Телефонски прикључак 

104. 
Шабац, 

Карађорђева 2 

38115369310 ISDN BRI 

38115350313 Телефонски прикључак 
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38115350314 Телефонски прикључак 

38115344982 Телефонски прикључак 

38115344984 Телефонски прикључак 

105. 
Богатић, 

Мике Митровића бр. 2 

381157786052 Телефонски прикључак 

381157413038 Телефонски прикључак 

106. 
Владимирци, 

Свето Саве бр. 2ц 

38115513413 Телефонски прикључак 

38115513873 Телефонски прикључак 

107. 
Коцељева, 

Душанова бр. 35 

38115556021 Телефонски прикључак 

38115556413 Телефонски прикључак 

108. 
Нови Сад, 

Модене бр. 7 

381214872000 ISDN PRI 

38121520664 Телефонски прикључак 

38121523645 Телефонски прикључак 

38121524572 Телефонски прикључак 

38121526226 Телефонски прикључак 

381214722892 ISDN BRI 

109. 

 

Бачка Паланка, 

Краља Петра I бр. 14 

381216045094 Телефонски прикључак 

381216045072 Телефонски прикључак 

381216045089 Телефонски прикључак 

110. 
Темерин, 

Кошут Лајоша бр. 31/1 

38121842466 Телефонски прикључак 

38121851177 Телефонски прикључак 

111. 
Бачки Петровац, 

Коларова бр. 6 

38121782340 Телефонски прикључак 

38121780780 Телефонски прикључак 

112. 

 

 

Бач, 

Маршала Тита бр. 2 

38121771321 Телефонски прикључак 

38121770039 Телефонски прикључак 

113. 
Тител, 

Главна бр. 1 

38121860100 Телефонски прикључак 

38121860008 Телефонски прикључак 

114. 
Врбас, 

Палих бораца бр. 18/ц 

38121794300 ISDN BRI 

38121704973 Телефонски прикључак 

38121794310 ISDN BRI 

38121704950 Телефонски прикључак 

115. 
Бечеј, 

Данила Киша бр. 6 

381216912066 Телефонски прикључак 

381216913152 Телефонски прикључак 

116. 
Кула, 

Маршала Тита бр. 258 

38125722274 Телефонски прикључак 

38125722409 Телефонски прикључак 

117. 
Вршац, 

Феликса Милекера бр. 17 

38113831851 Телефонски прикључак 

38113821063 Телефонски прикључак 

38113834672 Телефонски прикључак 

38113838547 Телефонски прикључак 

38113821017 Телефонски прикључак 
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38113821126 Телефонски прикључак 

38113821144 Телефонски прикључак 

118. 

 

Бела Црква, 

Јована Поповића бр. 58 

38113853105 Телефонски прикључак 

38113853602 Телефонски прикључак 

119. 

 

Зрењанин, 

Трг Др. Зорана 

Ђинђића бр. 4 

38123563576 Телефонски прикључак 

38123563174 Телефонски прикључак 

38123534075 Телефонски прикључак 

38123561249 Телефонски прикључак 

38123534618 Телефонски прикључак 

38123565909 Телефонски прикључак 

38123580060 ISDN BRI 

38123580070 ISDN BRI 

120. 
Нова Црња, 

Кошут Лајоша бб 

38123815027 Телефонски прикључак 

38123815541 Телефонски прикључак 

121. 

 

Нови Бечеј, 

Жарка Зрењанина бр. 4 

38123771078 Телефонски прикључак 

38123772959 Телефонски прикључак 

122. Сечањ, Вожда Карађорђа бб 
38123841130 Телефонски прикључак 

38123841757 Телефонски прикључак 

123. 
Житиште, 

Цара Душана бр. 15 

38123821573 Телефонски прикључак 

38123821574 Телефонски прикључак 

124. 

 

 

Кикинда, 

Трг Српских добровољаца 

бр. 34 

381230439552 Телефонски прикључак 

381230439553 Телефонски прикључак 

381230439554 Телефонски прикључак 

381230439600 Телефонски прикључак 

381230426302 Телефонски прикључак 

125. 

 

Нови Кнежевац, Краља Петра I 

Карађорђевића бр. 6 

38123082154 Телефонски прикључак 

38123081181 Телефонски прикључак 

126. 
Панчево, 

Масарикова бр. 2 

38113314919 Телефонски прикључак 

38113302100 ISDN BRI 

38113342282 Телефонски прикључак 

38113345423 Телефонски прикључак 

127. Ковин, ЈНА бр. 5 38113742151 Телефонски прикључак 

128. 
Алибунар, 

Жарка Зрењанина бр. 3 

38113641999 Телефонски прикључак 

129. 
Сомбор, 

Стапарски пут бр. 2 

38125416884 Телефонски прикључак 

38125412829 Телефонски прикључак 

38125412682 Телефонски прикључак 

38125416670 Телефонски прикључак 

38125422888 Телефонски прикључак 

38125431130 ISDN BRI 
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130. 
Апатин, 

Српских владара бр. 1 

38125772157 Телефонски прикључак 

38125772473 Телефонски прикључак 

38125772526 Телефонски прикључак 

131. 
Оџаци, 

Кнез Михаилова бр. 24 

381255742712 Телефонски прикључак 

381255742058 Телефонски прикључак 

132. 

 

Сремска Митровица, 

Краља Петра I бр. 44 

38122610437 Телефонски прикључак 

38122626228 Телефонски прикључак 

38122610431 Телефонски прикључак 

38122610445 Телефонски прикључак 

38122610436 Телефонски прикључак 

38122610435 Телефонски прикључак 

38122625578 Телефонски прикључак 

38122625588 Телефонски прикључак 

133. 
Рума, 

Железничка бр. 5-7 

38122474666 Телефонски прикључак 

38122479500 Телефонски прикључак 

38122470040 Телефонски прикључак 

134. 
Шид, 

Светог Саве бр. 8 

38122712327 Телефонски прикључак 

38122712372 Телефонски прикључак 

38122714227 Телефонски прикључак 

135. 
Пећинци 

Слободана Бајића бр. 5 

381222436547 Телефонски прикључак 

381222436566 Телефонски прикључак 

136. 
Суботица, 

Корзо бр. 5 

38124554138 Телефонски прикључак 

38124602160 ISDN BRI 

38124553309 Телефонски прикључак 

38124551160 Телефонски прикључак 

38124554777 Телефонски прикључак 

38124554152 Телефонски прикључак 

38124554238 Телефонски прикључак 

137. 
Бачка Топола, 

Маршала Тита бр. 48/б 

38124715288 Телефонски прикључак 

38124715353 Телефонски прикључак 

38124715108 Телефонски прикључак 

138. 
Кањижа, 

Главни трг бр. 4 

38124873421 Телефонски прикључак 

38124874072 Телефонски прикључак 

38124874118 Телефонски прикључак 

139. 
Сента, 

Главни Трг бр. 14 

38124812964 Телефонски прикључак 

38124815691 Телефонски прикључак 

38124815863 Телефонски прикључак 

38124815891 Телефонски прикључак 

140. 

 

Зубин Поток, 

Колашинских кнежева бб 

38128460080 Телефонски прикључак 
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 Понуђач се обавезује да опрему коју користи за повезивање, бесплатно уступи на 

коришћење наручиоцу док траје уговорна обавеза, и да гарантује за исправност исте. 

Пријем опреме наручилац и понуђач ће потврдити записником о извршеној примопредаји. 

- Кориснички сервис понуђача мора бити доступан према наручиоцу 24 сата, свим 

данима у години, за све време важења уговора. 

- Време одзива након пријаве проблема је максимално 60 минута. 

- Време решавања проблема је 24 сата. 

- Приступ ISDN PRI се врши преко комуникационог система CISCO. 

- Код ISDN PRI услуге је потребно обезбедити од 1 до 300 бројева пролазног бирања 

у зависности од прикључка. 

-  Код ISDN BRI услуге је потребно обезбедити до 2 броја пролазног бирања у 

зависности од прикључка. 

- Понуђач је у обавези да достави план преласка на мрежу – односно да достави план 

миграције локација наручиоцу на одобрење (у случају промене оператера) након 

потписивања уговора.  

- Периметар одговорности подразумева да се дигитални, аналогни и ISDN BRI 

прикључци завршавају на разводној табли а ISDN PRI мора да се споји на постојеће 

уређаје код наручиоца, коришћењем постојећих Ethernet каблова. 

-  Фиксна телефонија мора бити испоручена путем жичног медиума, т.ј. путем бакра 

или оптичког линка са одговарајућим системом преноса према телефонској централи 

наручиоца са у целости изведеним приступним путем од локaције наручиоца до опреме 

оператера. 

-  Сви разговори тарифирају се у минутама. 

- Трошкове преноса постојећих корисничких бројева, укључујући и техничку 

реализацију прикључка, сноси изабрани понуђач, (у случају промене постојећег оператера 

који тренутно пружа предметну услугу наручиоцу). 

-  Месечна претплата по стандардном телефонском прикључку обухвата 150 минута 

бесплатног разговора. 

- Успостављање услуге фиксне телефоније мора да буде бесплатно и наручилац неће 

прихватити трошкове за реализацију успостављања услуге. 

- Цена повећања, односно смањења количине бројева од стране наручиоца у току 

трајања уговора врши се без накнаде, односно мора бити 0,00 динара по броју.  

141. 

 

Лепосавић, 

24. новембра бб 

3812884245 Телефонски прикључак 

 

142. 

Косовска Митровица, 

Књаза Милоша бр. 14 

38128421985 Телефонски прикључак 

38128425309 Телефонски прикључак 

143. 
Грачаница, 

Главна улица бб 

3813864979 Телефонски прикључак 

144. 
Пасјане 

Пасјане бб 

38128074124 Телефонски прикључак 

145. 
Штрпце 

Штрпце бб 

38129070004 Телефонски прикључак 
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- Понуђач се обавезује да ће на захтев наручиоца блокирати позивање одређених 

бројева, скупа бројева (нпр. телефонски плаћени сервиси, позиви за иностранство), за 

бројеве које одреди наручилац. Блокирање се може захтевати у било ком тренутку током 

трајања уговора, без накнаде. 

- Понуђач се обавезује да ће на захтев наручиоца укључити додатне услуге које ће 

наплатити према важећем ценовнику понуђача. 

- Пресељење опреме и евентуална замена технологије ISDB BRI услуге, без промене 

телефонских бројева и без додатних трошкова поновног заснивања услуге у случају да 

дође до пресељења наручиоца /организационих једница на нову адресу је бесплатно. 

- Услуге међународног телефонског саобраћаја ће се вршити према важећем 

ценовнику понуђача, (ценовник понуђач доставља уз понуду). 

- Сви разговори тарифирају се по започетим минутама а успостављање везе према 

свим мрежама (фиксне и мобилне) у националном саобраћају је бесплатно. 

- Цене услуга за новоукључене бројеве су идентичне ценама из понуде. 

- Листинг на захтев и online листинг, за сваки појединачни прикључак, улазе у цену 

претплате односно, не тарифирају се. 

- Позиви специјалним службама (полиција, хитна помоћ, ватрогасци) су бесплатни. 

- Заузеће позива и позиви на које није одговорено се не наплаћују. 

-       Идентификација позивајућег претплатника и идентификација позваног претплатника. 

- Понуђач је у обавези да обезбеди да телефонски прикључак буде активан и за 

случај нестанка електричне енергије. 

-  Максимални износ месечне претплате по стандардном телефонском прикључку, и 

по ISDN BRI прикључку износи 550,00 динара + ПДВ-е, а максимални износ месечне 

претплате по ISDN PRI прикључку износи 10.000 динара + ПДВ-е. 

- Обавеза изабраног понуђача је да обезбеди задржавање постојећих корисничких 

бројева, у складу са Правилником о преносивости броја у јавним телефонским мрежама на 

фиксној локацији  („Службени гласник РС“ број 52/11), а који је донео Управни одбор 

Републичке агенције за електронске комуникације бр. 1-01-3400-7/11 дана 24. јуна 2011. 

године. 

- Обавеза понуђача је, да за све потребне радове на успостављању инфраструктуре 

понуђача, обезбеди све потребне сагласности за извођење инфраструктурних радова. 

 Услуге које су предмет набавке морају у свему бити у складу са важећим 

стандардима, захтевима и условима наручиоца дефинисаним конкурсном документацијом. 

 Услуга се односи на све локације наведене у конкурсној документацији, поглавље 

III, тачка 2. Техничке спецификације (локације наведене у табели).   

 Понуђач је у обавези да изврши техничку припрему, обезбеди услове за 

прикључење опреме неопходне за коришћење услуге и да оспособи систем за рад, у року 

од 15 дана од дана закључења уговора, као и да гарантује за функционисање опреме.  

 До успостављања функционалности (реализација на свим локацијама, појединачно 

и укупно), понуђач је у обавези да обезбеди услугу коју наручилац тренутно користи. 

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

записником од стране овлашћених представника уговорних страна. 

 У случају промене оператера, сви трошкови реализације прикључака, трошкови 

који улазе у пренос бројева и сви други настали трошкови иду на терет изабраног 

оператера. 
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3. Место пружања услуга:  

 Локације/објекти наручиоца наведене у тачки 2. Техничка спецификација предмета 

набавке 

 

4. Гарантни рок за извршене услуге: 

 Понуђени гарантни рок за извршене услуге траје до истека рока важности уговора. 

 

 5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 
 Понуђач је дужан да услугу која је предмет набавке пружа у складу са Законом о 

електронским комуникацијама („Сл. Гласник РС“, бр. 44/2010, 60/2013-одлука УС, 

62/2014 и 95/2018 – др. закон), Правилником о параметрима квалитета јавно доступних 

електронских комуникационих услуга и спровођењу контроле обављања делатности 

електронских комуникација („Сл. Гласник РС“, бр. 73/2011 и 3/2014), као и другим 

прописима и подзаконским актима којим се регулише област електронских 

телекомуникација. 

 Понуђач мора пружати предметну услугу у складу са условима који произилазе из 

одговарајуће лиценце за јавну фиксну телекомуникациону мрежу и услуге јавне фиксне 

телекомуникационе мреже које је издала Републичка агенција за електронске 

комуникације за територију Републике Србије. 

 Контрола извршења услуга се врши од стране стручне службе наручиоца. 

 

 

 

У ________________                                                                     Овлашћено лице понуђача 

Дана:_______2020. године                                                         _______________________ 
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V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.  

 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 понуђач има дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, (чл. 75. став 

1. tач. 5) Закона). 

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: Уверења Пореске управе 

Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне 

локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 
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Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: Потврда о упису у регистар 

Републичке Агенције за електронске комуникације (РАТЕЛ) за територију Републике 

Србије, за делатност пружања јавне говорне услуге преко фиксне мреже. 

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

понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из 

одговарајућег регистра; 

         2) Извод из казнене евиденције, односно уверење 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) Потврда о упису у регистар Републичке Агенције за електронске комуникације 

(РАТЕЛ) за територију Републике Србије, за делатност пружања јавне говорне услуге 

преко фиксне мреже.  

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

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

као понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење 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) Потврда о упису у регистар Републичке Агенције за електронске комуникације 

(РАТЕЛ) за територију Републике Србије, за делатност пружања јавне говорне услуге 

преко фиксне мреже. 

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

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 гарантују да немају 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 о јавним набавкама, 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 писаним путем 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-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 став 1 тачке 1, 2 и 4. 

         Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, (дозвола надлежног органа), дужан је да 

испуни подизвођач којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова. 

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 који су наведени у чл. 75 

став 1 тачке 1, 2 и 4. 

       Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, (дозвола надлежног органа), дужан је да 

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

неопходна испуњеност тог услова.  
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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, мора бити преведен на српски језик и оверен 

од стране судског тумача. 

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 финансија - Управа за трезор, Централа 

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

набавку електронске комуникационе услуге фиксне телефоније, OП број 1/2020 – НЕ 

ОТВАРАТИ“. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 

најкасније 27.2.2020. 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 њеног пријема, евиденциони број и датум понуде. 

Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 

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. 

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 или печат. 

Јавно отварање понуда одржаће се 27.2.2020. године, 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. 
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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. 

2.1. Понуда мора да садржи: 

- Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (Образац VI у конкурсној 

документацији); 

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

испуњеност услова (део IV конкурсне документације); 

- 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, потписати и 

печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора (образац VII 

у конкурсној документацији); 

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

оверен (Образац VIII у конкурсној документацији); 

- Образац изјаве о независној понуди (Образац IX у конкурсној документацији); 

- Образац трошкова припреме понуде (Образац X у конкурсној документацији), уколико је 

понуђач имао трошкове у фази припреме понуде; 

- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Образац XI у 

конкурсној документацији); 

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

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

печатом оверава. 

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

да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи 

из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији - 

не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 

одговорношћу (образац IX 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). 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају 

давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац IX 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 и печатом оверава образац који се 

на њега односи. 

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом 

оверава обрасце дате у конкурсној документацији, 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. 

3. Партије: Предметна набавка није обликована по партијама. 
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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 Министарства 

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

писарница, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку електронске комуникационе услуге фиксне 

телефоније, OП број 1/2020 - НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Допуна понуде за јавну набавку електронске комуникационе услуге фиксне 

телефоније, OП број 1/2020 - НЕ ОТВАРАТИ“ или  

„Опозив понуде за јавну набавку електронске комуникационе услуге фиксне 

телефоније, OП број 1/2020 - НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку електронске комуникационе услуге 

фиксне телефоније, OП број 1/2020 - 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 понуди (обрасцу понуде), 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 

Понуђач који подноси понуду са подизвођачем дужан је да: 

- у обрасцу понуде наведе опште податке о подизвођачу, проценат од укупне 

вредности набавке који ће извршити подизвођач (који не може бити већи од 50% од 

укупне вредности јавне набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача. 

- за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. 

тачку 1, 2 и 4 а за тачку 5, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

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 у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без 

обзира на број подизвођача. 
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

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

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

би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 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, а за тачку 5, за понуђача из групе понуђача  

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

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

потписују и печатом оверавају 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 рачун 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.  

9. Захтеви у погледу начина и услова плаћања, рока важења понуде, гарантног рока , 

евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде   

9.1. Начин и услови плаћања 

Плаћање за предметне услуге вршиће се месечно, на основу испостављенe фактуре у 

текућем месецу, за услуге извршене у претходном месецу.  

Рок за плаћање не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана у складу са 

Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
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(„Службени гласник РС“ број 119/12, 68/15, 113/17 и 91/2019), рачунајући од дана 

службеног пријема исправне фактуре. 

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 7/2018, 59/18 и 

8/19). 

Обавеза је понуђача да фактуру у року од 3 (три) радна дана oд дана регистровања 

фактуре у Централном регистру фактура, достави на плаћање Министарству финансија – 

Управа за трезор, Београд, Поп Лукина бр. 7-9. Понуђач је обавезан да, уколико 

Наручилац изјави приговор на фактуру, у року од 2 (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 из уговора које доспевају у наредној буџетској години биће 

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

буџетску годину. 

9.2 Рок 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. 

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. 

9.3. Гарантни рок: Понуђени гарантни рок за извршене услуге траје додистека рока 

важности уговора.  

 

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди  

        Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с 

тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.  

        У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, попуст мора бити урачунат у 

цену у понуди. Попусти који нису наведени у понуди и урачунати у коначну цену неће 

бити узети у обзир.  

       Цена се у понуди уписује бројкама, за сваку позицију, као и укупна цена, на начин 

како је то одређено у приложеном обрасцу понуде и обрасцу структуре цене. 

        Наручилац може у току трајања уговора да дозволи промену цене (осим понуђене 

цене за претплату) у случају промене важећег ценовника понуђача. 

        Обавеза је понуђача да у случају промене цене из претходног става наручиоцу 

достави Одлуку издату од стране Републичке агенције за електронске комуникације 

(РАТЕЛ). 

        У цену су урачунате све ставке из обрасца спецификације понуде и сви остали 

трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. 
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 Услуге међународног телефонског саобраћаја које нису обухваћене понудом 

вршиће се према тарифи и важећем ценовнику понуђача, који је достављен уз понуду и 

биће саставни део Уговора. 

         Успостављање тражене услуге фиксне телефоније мора да буде бесплатно.  

        Уколико је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. Закона. 

 

11. Средства финансијског обезбеђења  

11.1. Банкарска гаранција за озбиљност понуде  

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

плативу оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом од 

5% процењене вредности јавне набавке, без обрачунатог ПДВ-а (700.000,00  динара) са 

роком важења минимум 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.  

Уколико у току поступка доделе уговора истекне важност банкарске гаранције, 

понуђач је у обавези да исту продужи, најкасније пре истека важеће гаранције.  

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију 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, не 

поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и/или отклањање 

недостатака у гарантном року. 

Наручилац ће вратити банкарску гаранцију за озбиљност понуде понуђачима који не 

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

Уколико понуђач не достави наведено средство обезбеђења уз своју понуду таква 

понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

11.2. Банкарска гаранција за добро извршење посла  
Изабрани понуђач је у обавези да, у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, 

достави безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију у висини од 10% од укупне 

вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, (1.400.000,00 динара) као гаранцију за добро 

извршење посла, са трајањем 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важности 

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

исте.  

У случају да се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне 

обавезе, мора се продужити важење банкарске гаранције, најкасније 5 (пет) дана пре 

истека важећег. 

У случају да изабрани 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 банкарску гаранцију. 

Банкарска гаранција ће се држати у портфељу наручиоца, а по извршењу уговорних 

обавеза понуђача, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће бити 

враћено, на захтев понуђача. Банкарска гаранција мора бити насловљена на Наручиоца, 

као корисника исте. У случају да се у току реализације Уговора промене рокови за 

извршење уговорне обавезе, мора се продужити важење банкарске гаранције, најкасније 5 

(пет) дана пре  
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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.  

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 1/2020, 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 011/32-02-228; 

         - 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.  

mailto:javnenabavke@trezor.gov.rs


 

 

 

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку 

електронске комуникационе услуге фиксне телефоније, 

OП број 1/2020 

страна 29 oд 48 

 

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 

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; 
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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.  

17. Критеријум за доделу уговора 
У складу са чланом 85. Закона, критеријум за оцењивање понуда је „Економски 

најповољнија понуда“. 

Оцењивање и рангирање достављених прихватљивих понуда заснива се на укупном 

збиру бодова (пондера) за следеће елементе критеријума: 

1) Цена минута позива ка бројевима у месном саобраћају, без ПДВ-а, макс. 25 

бодова 

Понуда са понуђеном ценом позива: 0,01 – 1, 00 дин. без ПДВ-а, добија 25 бодова 

Понуда са понуђеном ценом позива: 1,01 – 3, 00 дин. без ПДВ-а, добија 10 бодовa 

Понуда са понуђеном ценом позива: 3,01 – 6, 00 дин. без ПДВ-а, добија 0 бодова. 

2) Цена минута позива ка бројевима у међумесном саобраћају, без ПДВ-а, макс. 25 

бодова 

Понуда са понуђеном ценом позива: 0,01 – 1, 00 дин. без ПДВ-а, добија 25 бодова 

Понуда са понуђеном ценом позива: 1,01 – 3, 00 дин. без ПДВ-а, добија 10 бодова 

Понуда са понуђеном ценом позива: 3,01 – 6, 00 дин. без ПДВ-а, добија 0 бодова 

3) Цена минута позива ка мобилним бројевима, без ПДВ-а, макс. 25 бодова 

Понуда са понуђеном ценом позива: 0,01 –7, 00 дин. без ПДВ-а, добија 25 бодова 

Понуда са понуђеном ценом позива: 7,01 – 10, 00 дин. без ПДВ-а, добија 10 бодова 

Понуда са понуђеном ценом позива: 10,01 –15, 00 дин. без ПДВ-а, добија 0 бодова. 

4) Рок за реализацију и пуштање услуга – максимално 25 бодова 

Понуда са понуђеним роком за реализацију и пуштање услуга: 1 – 3 дана, добија 25 

бодова, 

Понуда са понуђеним роком за реализацију и пуштање услуга: 4 – 7 дана, добија 10 

бодова, 

Понуда са понуђеним роком за реализацију и пуштање услуга: 7 – 15 дана, добија 5 

бодова. 

У обзир се узима укупна цена за сваку врсту услуга, без ПДВ-а. 

 

        17.1 Елементи критеријума на основу којег ће наручилац извршити доделу 

уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера 

Уколико две или више понуда имају укупан исти број пондера, као најповољнија 

понуда биће одабрана она која има већи број бодова за цену минута позива ка бројевима у 

међумесном саобраћају без ПДВ-а. Уколико и тада, две или више понуда имају укупан 

исти број бодова, као најповољнија понуда биће одабрана она која има већи број бодова за 

цену минута позива ка мобилним бројевима. 
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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.  

Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року 

не дужем од 3 (три) дана од дана када га је наручилац позвао да закључе уговор. Уколико 

изабрани понуђач не достави уговор, потписан и оверен у наведеном року, наручилац 

може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

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. Измене током трајања уговора – члан 115. Закона 

          Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења 

поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке (прикључење нових бројева), с 

тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности 

првобитно закљученог уговора уколико за то постоје оправдани разлози.  

           Након закључења уговора о јавној набавци, наручилац може да дозволи промену 

цене (осим понуђене цене за претплату), у случају промене важећег ценовника понуђача. 

         Обавеза је понуђача да, у случају промене цене, наручиоцу достави Одлуку издату од 

стране Републичке агенције за електронске комуникације (РАТЕЛ).  

 

20. 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: 

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

5) 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. 

 

21. Захтев за заштиту права  

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

Републичкој комисији. Захтев се предаје наручиоцу непосредно,  предајом у писарници 

наручиоца, (Радно време писарнице наручиоца је од 7,30 до 15,30 часова), или поштом 

препоручено са повратницом.  

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

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

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 7 (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. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио. 
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Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока у којем понуђач може оспоравати 

врсту поступка, садржину позива за подношење понуда или конкурсне документације (7 

дана пре истека рока за подношење понуда), сматраће се благовременим уколико је 

поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о обустави поступка, 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 захтева из члана 149. став 3. и 4. 

Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

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

које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 

захтева.  

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

набавке, у складу са одрредбама члана 150. Закона. 

Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 

јавних набавки и својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана 

пријема захтева за заштиту права. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 

120.000,00 динара: 

Као доказ о уплати таксе, прихватиће се: 

Потврда о извршеној уплати таксе 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; 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: OП 1 2020; 

(7) сврха уплате: ЗЗП; Министарство финансија – Управа за Трезор; ОП 1 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. 

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

или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати 

републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којег је извршена уплата републичке административне таксе;  

- Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија – Управе за 

трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту 
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права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 

социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у 

оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор; 

- Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте 

елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају 

отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.  

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 148 – 167. Закона. 

21. 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. 

 

22. Обавештење 

Приликом сачињавања понуде у поступцима јавних набавки употреба печата није 

обавезна. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 

         Понуда број ____________________ од ______________ за јавну набавку електронске 

комуникационе услуге фиксне телефоније, OП број 1/2020, за коју је Позив за подношење 

понуда објављен на Порталу јавних набавки, дана 27.1.2020. године, на интернет страници 

наручиоца, као и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа. 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање 
Уговора: 

 

 
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ 

 

 а) самостално                            

 

 б) са подизвођачем            

 

 в) као заједничку понуду 

 

 Напомена: 
Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем,односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

1)  Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 
Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 
 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 
Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 
 

 

 

 

 Напомена: 
 Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је 

да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 



 

 

 

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку 

електронске комуникационе услуге фиксне телефоније, 

OП број 1/2020 

страна 36 oд 48 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 
 
Име особе за контакт: 

 

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

 

 Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, 

да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: електронске комуникационе услуге 

фиксне телефоније, ОП 1/2020 

Фиксни месечни трошкови 

Врста услуге 
Јединица 

мере 
Количина 

Цена без 

ПДВ-а, по 

јединици 

мере (дин.) 

Цена са 

ПДВ-ом, 

по 

јединици 

мере (дин.) 

Укупна цена, 

без ПДВ-а 

(дин.) 

Укупна цена, са 

ПДВ-ом (дин.) 

1 2 3 4 5 6=(3х4) 7=(3х5) 

Месечна претплата 

по стандардном 

телефонском 

прикључку  

месечна 

претплата 
428 

    

Месечна претплата 

по ISDN PRI 

телефонском 

прикључку  

месечна 

претплата 
8 

    

Месечна претплата 

по ISDN БRI 

телефонском 

прикључку 

месечна 

претплата 
32 

    

Цена минута позива ка бројевима у 

месном саобраћају  
                 дин./мин. без ПДВ-а 

Цена минута позива ка бројевима у 

међумесном саобраћају 
                 дин./мин. без ПДВ-а 

Цена минута позива ка мобилним 

бројевима 
                 дин./мин. без ПДВ-а 

Рок за реализацију и пуштање 

услуга  
                  дана, од дана закључења уговора 

Рок плаћања                   дана, (не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана) 

Рок важења понуде                   дана, од дана отварања (не краћи од 60 дана) 

Гарантни рок за извршене услуге траје до истека рока важности уговора.  

 

  

У _____________________                                                               Потпис овлашћеног лица 

 

 Дана:_________________                                                                    __________________ 

 
Напомене: У цене дате у Обрасцу понуде урачунати су сви зависни трошкови понуде. 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 и оверавају 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, ЈБКЈС: 

10523 коју по Решењу о преносу овлашћења број: 112-00-1-1667/2019-001-008 од 20. 

августа 2019. године, заступа в. д. помоћника директора Марко Гверо (у даљем 

тексту: Наручилац) и 

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

број ____________, ПИБ _________ које заступа директор _________________ (у даљем 

тексту: Извршилац  
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: 

УГОВОР 

о пружању електронске комуникационе услуге фиксне телефоније  

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

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

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

Позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Наручиоца дана 27.1.2020. године, као и на Порталу службених гласила 

Републике Србије и база прописа, спровео поступак јавнe набавкe електронске 

комуникационе услуге фиксне телефоније; 

- да је Извршилац дана__________________.2020. године, доставио понуду број: 

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

документације Наручиоца, налази се у прилогу и саставни је део овог уговора; 

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

и Одлуке о додели уговора број: _________________ од __________.2020. године, 

(попуњава Наручилац) изабрао Извршиоца за предметну набавку, чиме су се стекли 

услови за закључење овог уговора; 

- да се Уговор о јавној набавци услуге фиксне телефоније закључује на одређено 

време и то на период од 2 (две) године, на основу Сагласности Министарства финансија за 

преузимање обавеза по основу вишегодишњих уговора који због природе расхода 

захтевају плаћање у више година број: 401-00-5764/2019-03 од 27. децембра 2019. године. 

- Уколико Уговор буде додељен групи понуђача, Споразум о заједничком 

наступању чланова групе понуђача биће саставни Уговора. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је пружање електронске комуникационе услуге фиксне 

телефоније, за потребе Наручиоца, на начин утврђен овим уговором, у свему у складу са 
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понудом Извршиоца и са свим важећим законским и подзаконским прописима који 

регулишу предмет набавке.  

Приступна технологија и технологија реализације: заступљени су ISDN PRI, ISDN 

BRI и аналогни прикључци (иста се односи и на аналогне и дигиталне централе), а према 

техничкој спецификацији која чини саставни део Уговора. 
 

Члан 2. 

 Приступ ISDN PRI се врши преко комуникационог система Cisco. 

 Обавеза Извршиоца је да: 

  - код ISDN PRI услуге излаз на мобилну мрежу обезбеди од 1 до 300 бројева 

пролазног бирања у зависности од прикључка; 

- код ISDN BRI услуге обезбеди до 2 броја пролазног бирања у зависности од 

прикључка; 

 - обезбеди бесплатно успостављање услуге фиксне телефоније;  

 - цене услуге за новоукључене бројеве буду идентичне ценама из понуде; 

 - бесплатно уступи опрему, коју користи за повезивање, на коришћење Наручиоцу 

док траје уговорна обавеза и гарантује за функционисање исте; 

 - задржи постојеће корисничке бројеве;  

 - достави Наручиоцу план преласка на мрежу – односно да достави план миграције 

локација Наручиоцу, на одобрење (у случају промене оператера који тренутно пружа 

услуге Наручиоцу), након потписивања Уговора; 

 - листинг на захтев и online листинг, за сваки појединачни прикључак, улази у цену 

претплате односно, не тарифирају се; 

 - обезбеди да се сви разговори тарифирају по започетим минутама, а успостављање 

везе према свим мрежама (фиксне и мобилне) у националном саобраћају је бесплатно; 

 - обезбеди на захтев Наручиоца додатне услуге које ће наплатити према важећем 

ценовнику; 

 - у случају смањења, односно повећања количине бројева (телефонских 

прикључака, ISDN BRI и ISDN PRI прикључака и евентуалне замене технологије ISDB 

BRI услуге) од стране Наручиоца, у току трајања овог уговора, изврши услугу без 

накнаде;  

 - обезбеди бесплатно пресељење опреме без промене телефонских бројева и без 

додатних трошкова поновног заснивања услуге у случају да дође до пресељења 

Наручиоца/организационих јединица на нову адресу; 

 - обезбеди да телефонски прикључак буде активан и за случај нестанка електричне 

енергије; 

- обезбеди бесплатне позиве специјалним службама (полиција, хитна помоћ, 

ватрогасци…); 

- обезбеди идентификацију позивајућег претплатника и идентификацију позваног 

претплатника; 

- на захтев Наручиоца блокира позивање одређених бројева, скупа бројева (нпр. 

телефонски плаћени сервиси, позиви за иностранство), за бројеве које одреди Наручилац 

(блокирање се може захтевати у било ком тренутку током трајања Уговора, без накнаде); 

 - сноси трошкове преноса постојећих корисничких бројева, укључујући и техничку 

реализацију прикључка;  
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 - обезбеди све потребне сагласности за извођење инфраструктурних радова на 

успостављању инфраструктуре; 
- изврши техничку припрему, обезбеди услове за прикључење опреме неопходне за 

коришћење услуге и да оспособи систем за рад, у року од __(биће преузето из понуде), 

дана од закључења Уговора, као и да гарантује за функционисање опреме; 

- реализација на свим локацијама, констатује се потписаним записником од стране 

овлашћених представника уговорних страна; 

- до успостављања функционалности (реализација на свим локацијама, појединачно 

и укупно), обезбеди услугу коју Наручилац тренутно користи. 

 

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 Члан 3. 

 Уговорне стране су сагласне да цене електронске комуникационе услуге фиксне 

телефоније износе:  

 - Укупна цена месечне претплате за 428 (четиристотинедвадесетосам) стандардних 

телефонских прикључака износи: __________ динара, без ПДВ-а. У укупну цену месечне 

претплате по стандардном телефонском прикључку урачунато је 150 бесплатних минута 

разговора; 

- Укупна цена месечне претплате за 8 (осам) ISDN PRI прикључака износи: 

__________ динара, без ПДВ-а;  

 - Укупна цена месечне претплате за 32 (тридесет два) ISDN BRI прикључака: 

износи:__________ динара, без ПДВ-а; 

 - Цена минута позива ка бројевима у месном саобраћају износи: _________ динара, 

без ПДВ-а;  

 - Цена минута позива ка бројевима у међумесном саобраћају износи _________ 

динара, без ПДВ-а;  

 - Цена минута позива ка мобилним бројевима износи: _______  динара, без ПДВ-а;  

 Услуге међународног телефонског саобраћаја које нису обухваћене понудом 

вршиће се према тарифи и важећем ценовнику Извршиоца, који чине саставни део 

Уговора. 

 Укупна вредност овог уговора износи максимално до 14.000.000,00 динара, без 

урачунатог припадајућег пореза на додату вредност, за период важења овог уговора. 

 У цену услуга урачунате су све ставке из техничке спецификације као и сви остали 

трошкови које Извршилац има у реализацији предмета овог уговора.  

  

Члан 4. 

 Наручилац може након закључења Уговора повећати обим предмета набавке 

(прикључење нових бројева) највише до 5% од укупне вредности овог уговора, уколико за 

то постоје оправдани разлози.  

 Наручилац може у току трајања уговора да дозволи промену цене (осим понуђене 

цене за претплату) у случају промене важећег ценовника Извршиоца, што ће бити 

регулисано посебним Анексом. 
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         Обавеза је Извршиоца да у случају промене цене из претходног става Наручиоцу 

достави Одлуку издату од стране Републичке агенције за електронске комуникације 

(РАТЕЛ).  

Члан 5. 

Плаћање за предметне услуге вршиће се месечно, на основу испостављене фактуре у 

текућем месецу, за услуге извршене у претходном месецу, са спецификацијом услуга и 

бројем Уговора под којим је заведен код Наручиоца.  

         Фактурисање ће се вршити према ценама из члана 3. овог уговора и стварно 

пруженим услугама Наручиоцу.  

 Наручилац се обавезује да плаћање врши преносом средстава на текући рачун 

Извршиоца у року од ____ дана (рок уписије Извршилац - не краћи од 15 дана и не дужи 

од 45 дана), од дана службеног пријема рачуна у Централи Наручиоца, Поп Лукина 7-9, 

Београд. 

Извршилац је обавезан 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 („Службени гласник РС“, бр. 

119/12, 68/15, 113/17 и 91/19). 

Извршилац је обавезан да фактуру у року од 3 (три) радна дана oд дана регистровања 

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

Београд, Поп Лукина 7-9. 

Извршилац је обавезан да, уколико Наручилац изјави приговор на фактуру, у року од 

2 (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 из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години 

биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити 

одобрена за наредну буџетску годину. 

 

КВАЛИТЕТ ПРУЖАЊА УСЛУГЕ  

Члан 6.  

          Предметне услуге се реализују преко постојеће опреме Наручиоца. 

          Извршилац је дужан да услугу која је предмет набавке пружа у складу са 

Правилником о параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих 

услуга и спровођењу контроле обављања делатности електронских комуникација 

(„Службени гласник РС“, бр. 73/2011 и 3/2014), и осталим прописима и стандардима за 

ову врсту услуге, са пажњом доброг стручњака. 

         Услуге у свему морају бити у складу са важећим стандардима, захтевима и условима 

Наручиоца дефинисаним конкурсном документацијом.  

 

КОРИСНИЧКА ПОДРШКА 

Члан 7. 
         Извршилац је дужан да обезбеди Кориснички сервис доступан Наручиоцу 24 сата, 

свим данима у години, за све време важења Уговора.  

         Време одзива након пријаве проблема је максимално 60 минута. 

         Време решавања проблема је 24 сата. 
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         Извршилац је дужан да телекомуникациону мрежу неопходну за коришћење услуге 

одржава у исправном стању, у складу са техничким прописима и стандардима, у циљу 

непрекидног и неометаног коришћења услуге од стране Наручиоца у току периода трајања 

Уговора.  

 

ПРИМОПРЕДАЈА 

Члан 8. 

 Извршилац је дужан да опрему коју користи за повезивање, уступи на коришћење 

Наручиоцу док траје уговорна обавеза, и да гарантује за функционисање исте. Пријем 

опреме Наручилац и Извршилац ће потврдити записником о извршеној примопредаји. 

 Извршилац је дужан да достави Наручиоцу коначан записник о примопредаји 

услугe, збирно за све локације, потписан од стране представника Извршиоца и Наручиоца, 

што ће се сматрати потврдом о извршеној примопредаји и успостављању услугe. 

 

ГАРАНЦИЈА 

Члан 9. 

 Гаранција на предметне услуге траје до истека важности Уговора. 

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 10. 

Извршилац је дужан да Наручиоцу у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења 

Уговора, достави једну безусловну, неопозиву и на први позив плативу банкарску 

гаранцију у висини од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, 

(1.400.000,00 динара) као гаранцију за добро извршење посла, са трајањем 30 (тридесет) 

дана дуже од дана истека рока за извршење уговорних обавеза.   

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

У случају да се у току реализације Уговора промене рокови за извршење уговорне 

обавезе, мора се продужити важење банкарске гаранције, најкасније 5 (пет) дана пре 

истека важеће. 

 

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА 

Члан 11. 

Извршилац је дужан да чува као пословну тајну сваки документ, информацију, 

податак или друге чињенице везане за Наручиоца 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 („Сл. гласник РС“, бе. 72/11). 

Податак који се сматра тајним у смислу закона којим се регулише тајност података  

штити се по одредбама тог закона.  

 

ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА 

Члан 12.  

Извршилац је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона, без одлагања писаним 

путем обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из 
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поступка јавне набавке, која наступи током важења Уговора и да је документује на начин 

прописан Законом. 

 

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА 

Члан 13. 

За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза  одговорно лице 

Наручиоца је ______________________________, телефон:________________, електронска 

пошта:___________________________.  

За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза одговорно лице Извршиоца 

је ______________________________, телефон:________________, електронска 

пошта:___________________________.  

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14. 

       Извршилац је одговоран за сваки прекид пружања услуге који је одређен Уговором и 

конкурсном документацијом, осим у случају више силе. 

       У случају да Извршилац прекине да пружа услугу, Наручилац има обавезу да га 

писаним путем упозори о последицама у вези са насталим прекидом и роком за хитно 

отпочињање пружања услуга. 

        Уколико Извршилац не настави да пружа услуге у року који му је остављен, 

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора. 

 

Члан 15. 

Уговорне стране су сагласне да се Уговор може, писаним путем, једнострано 

раскинути и то у случају: 

- неизвршавања уговорних обавеза у роковима који су прописани овим уговором;  

-  неиспуњења или неуредног испуњења обавеза преузетих овим уговором; 

- престанка потребе Наручиоца за даљим пружањем уговорних услуга од стране 

Извршиоца.   

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 Извршиоца, Наручилац задржава право реализације средства финансијског 

обезбеђења из члана 10. овог уговора, и то право може искористити најкасније до истека 

отказног рока из става 2. овог члана. 

Уговорне стране се одричу могућности достављања претходног обавештења о 

намери раскида Уговора. 

Члан 16. 

       У случају промене постојећег оператора, у складу са Правилником о преносивости 

броја у јавним телефонским мрежама на фиксној локацији, задржава се постојећа 

нумерација бројева. 

 Накнаде за пренос бројева и сви други настали трошкови иду на терет изабраног 

оператера. 
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Члан 17. 

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 18. 

На све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, Закона о електронским комуникацијама, подзаконских аката и 

других аката који регулишу предметну област.  

 

Члан 19. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, примењује се од 

_______2020. године и важи две године. 

 

Члан 20. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна  

задржава по 3 (три) примерка. 

 

 

      ИЗВРШИЛАЦ                                                                          НАРУЧИЛАЦ 

                                                       В. Д. ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 

_______________________                                                    ____________________________ 

                                                                                                            Марко Гверо 

 
Напомене:  

Модел уговора понуђач ће попунити и потписати, чиме потврђује да је сагласан са 

садржином модела уговора. 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 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 биће саставни део 

уговора. Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем. Понуђач попуњава, потписује, оверава и доставља Модел уговора за партију/е за 

коју/е подноси понуду. 
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VIII Образац структуре цене  

са упутством како да се попуни 

       Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, односно понуђена цена 

покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 
Р.бр. Врста/Опис услуге Јединична цена 

(рсд. без ПДВ-а) 

Јединична цена 

(рсд. са ПДВ-ом) 

1. Месечна претплата по стандардном 

телефонском прикључку 

  

2. Месечна претплата по ISDN PRI 

телефонском прикључку 

  

3. Месечна претплата по ISD BRI 

телефонском прикључку 

  

4. Цена минута позива ка бројевима у 

месном саобраћају 

  

5. Цена минута позива ка бројевима у 

међумесном саобраћају 

  

6. Цена минута позива ка мобилним 

бројевима 

  

Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише.  

1) Под редним бројем 1. уписује се Месечна претплата по стандардном телефонском прикључку 

без ПДВ-а, и са ПДВ-ом; 

2) Под редним бројем 2. уписује се Месечна претплата по ISDN PRI телефонском прикључку без 

ПДВ-а, и са ПДВ-ом; 

3) Под редним бројем 3. уписује се Месечна претплата по ISDN BRI телефонском прикључку без 

ПДВ-а, и са ПДВ-ом; 

4) Под редним бројем 4. уписује се цена минута позива ка бројевима у месном саобраћају без 

ПДВ-а, и са ПДВ-ом; 

5) Под редним бројем 5. уписује се цена минута позива ка бројевима у међумесном саобраћају без 

ПДВ-а, и са ПДВ-ом; 

6) Под редним бројем 6. уписује се цена минута позива ка мобилним бројевима без ПДВ-а, и са 

ПДВ-ом. 

 

У ______________ 

 

Дана ______________                                                  Потпис овлашћеног лица  понуђача  

 

                                                                   ____________________________     

                                                 
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 групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац структуре цене. 
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IX  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 електронске комуникационе услуге фиксне телефоније, ОП 1/2020, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку 

електронске комуникационе услуге фиксне телефоније, 

OП број 1/2020 

страна 47 oд 48 

 

 

 

X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

  

           Приликом припремања понуде за јавну набавку електронске комуникационе услуге 

фиксне телефоније, ОП 1/2020, 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. 

 

 

 



 

 

 

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку 

електронске комуникационе услуге фиксне телефоније, 

OП број 1/2020 

страна 48 oд 48 

 

 

 

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 електронске комуникационе услуге фиксне телефоније, ОП 1/2020, поштовао 

обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине. 

 

                                                                                                         Понуђач 

У ______________                                                                    Потпис овлашћеног лица 

 

                                                                                                        _____________________  
 

ИЗЈАВУ 

 

    да у време подношења Понуде деловодни број: _______________________ за јавну 

набавку електронске комуникационе услуге фиксне телефоније, ОП 1/2020, немам на 

снази изречену меру забране обављања делатности. 

 

                                                                                                                Понуђач 

У __________________                                                               Потпис овлашћеног лица   

   

                                                                                                     _____________________                                                                                                                                            

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 


