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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 

и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 

у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” број 

86/2015), члана 39. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке (број 540 од 24.03.2014. 

године, број 2996 од 8.10.2015. године, број  3133/1 од 21.10.2015. године и број 442/2 од 14.03.2016. 

године), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број Му. 5/196-2018 од 31.12.2018. године и 

Решења о образовању комисије за јавну набавку Му. 5/196/1-2018 од 31.12.2018. године, 

припремљена је 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности услуга  

Услуге интернета 
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III  
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докумнтацијом 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Подаци о наручиоцу  

Наручилац: Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“  

Адреса: Београд, Булевар уметности 2А,  

Интернет страница: www.srbijavode.rs 
Електронска адреса за јавне набавке: office.jn@srbijavode.rs 

 
2. Врста поступка јавне набавке  

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 

ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 5/196-2018 – Услуге интернета. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 72400000-4 Услуге интернета. 

 

4. Циљ поступка 

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

 

5. Лице за контакт:  

Живана Оробабић, струк.посл.инф.  е-mail адреса: zivana.orobabic@srbijavode.rs 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Nebojsa%20Djukic/Djuka/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/008TFT7Y/www.srbijavode.rs
mailto:office.jn@srbijavode.rs
mailto:zivana.orobabic@srbijavode.rs


Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга – Услуге интернета ЈН 5/196-2018 

 

ЈВП„Србијаводе”, Булевар уметности  2А Београд 
 4/27 

4 

 

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ,        

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

1. Врста, техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и опис услуга  

Услуге Интернета за потребе ЈВП „Србијаводе“ морају задовољити следеће карактеристике: 

- услуге се морају реализовати без додатних улагања Наручиоца у инфраструктуру и 

додатну опрему (као што су сви трошкови увођења оптичког кабла, укључујући и завршетак кабла, 

односно прелаз са оптике на UTP); 

- услуге интернета Понуђач је у обавези да обезбеди у свим пословним просторијама 

наручиоца из Табеле 1.1 овог поглавља конкурсне документације; 

- услуге се пружају без ограничења количине саобраћаја;  

- на свим локацијама интернет услуга се пружа преко статичких IP адреса; 

- минималне брзине преноса података које су утврђене у Tабели 1.1, што дозвољава 

могућност да понуђач понути и веће брзине; 

- услуга за редни број 1 и 5 из табеле 1.1 врши се преко оптичког кабла директном везом 

Понуђач - Наручилац, симетричне брзине (иста брзина download-a и upload-a) 50/50Мb/s и са 

минимално 15 статичких IP адреса; 

- услуга за редни број 3. из табеле 1.1  врши се преко оптичког кабла директном везом 

Понуђач - Наручилац, симетричне брзине 20/20Мb/s и са мимимално 5 статичких IP адреса; 

- услуга за редни број 4, 7, 8, 9, 10 и 11 из табеле 1.1  врши се преко оптичког кабла 

директном везом Понуђач - Наручилац, симетричне брзине 10/10Мb/s и са мимимално 5 статичких IP 

адреса; 

- сви трошкови увођења оптичког кабла, укључујући и завршетак кабла, односно прелаз са 

оптике на UTP сноси Понуђач, док је Наручилац у обавези да обезбеди рутер и осталу потребну 

мрежну опрему;  

- услуга за редни број 2, 6, 12, 13, 14, 15 и 16 из табеле 1.1 може се вршити преко 

коаксијалног кабла, телефонске парице или бежично. На овим локацијама понуђач испоручује 

wireless router, са минимум 4 пoрта.  

Понуђач треба да обезбеди стручну и техничку подршку за консултације у вези са квалитетом 

услуге, пријаву сметњи и проблема у пружању услуге, односно отклањање сметњи и застоја у току 

пружања услуге 24 сата на дан (365 дана у години). 

Понуђач је обавезан да у понуди наведе контакт за техничку подршку (телефон, е-mail 

адресу). 

Табела 1.1 

Р.б. Назив Адреса  Број телефона 
Брзина 

Мb/s 

1. Дирекција Београд, Булевар уметности 2А   50/50 

2. Дирекција Београд, Булевар уметности 2А 011/3117818 20/2 

3. ВПЦ „Сава-Дунав“ Београд, Бродарска 3  
 

20/20 

4. 
Центар за одбрану од 

поплава - сплав 
Савски насип бб  10/10 

5. ВПЦ „Mорава“ 
Ниш, Трг краља Александра 

Ујединитеља 2  
50/50 

6. ВПЦ „Mорава“ 
Ниш, Трг краља Александра 

Ујединитеља 2 
018/4258186 20/2 

7. РJ „Неготин“ Неготин, Станка Пауновића 16 
 

10/10 

8. РJ „Смедерево“ Смедерево, Карађорђева 62  10/10 

9. РJ „Шабац“ Шабац, Краља Милана 8  10/10 

10. РJ „Велика Морава“ Ћуприја, Цара Лазара 109  10/10 

11. РJ „Западна Морава“ Чачак, Страјина Лапчевића3/2  10/10 

12. РJ „Владичин хан“ Владичин хан, Светосавска 30 017/473757 20/2 

13. РJ „Ужице“ Ужице, Димитрија Туцовића 43 031/514688 20/2 
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14. РJ „Нова Варош“ Нова Варош, Карађорђева 34 033/62503 20/2 

15 Брана Гружа Кнић, село Пајсијевићи 034/6515118 20/2 

16 Брана Нова Грошница Крагујевац, Грошница 034/394245 10/1 

ВПЦ – водопривредни центар; РЈ – радна јединица 

  

2. Рок за почетак пружања услуга 

Рок за почетак пружања услуга је 30 дана од дана закључења уговора. 

 

3. Рок и место пружања услуга 

Местa пружања услугe су пословни простори наручиоца из Табеле 1.1 овог поглавља 

конкурсне документације. 

Уговор о пружању услуга интернета за потребе ЈВП „Србијаводе“ закључује се на период до 

утрошка средстава предвиђених за предметнун јавну набавку.  

 

4. Начин спровођења контроле и гаранција квалитета 
Квалитет услуге подразумева да је понуђач у обавези да у току трајања уговора изврши 

отклањање евентуално утврђених сметњи у раду интернета.  

Сервисно одржавање које утиче на доступност услуге се може изводити искључиво по 

договору са наручиоцем. 

Процедура за најављене радове је да се они најављују пет дана раније, а хитни два дана 

раније. 

Примљене пријаве од стране наручиоца, у току трајања уговора, подлежу следећим роковима 

за решавање и односе се на пружање услуге интернета преко оптичког кабла (Табела1.2). 

Табела 1.2 

Приоритети према хитности Време одзива Време отклањања квара 

Степен озбиљности 1: потпуни  прекид рада услуге 

у периоду од 8:00 до 17:00 часова радним данима 
≤ 30 минута ≤ 4 сата 

Степен озбиљности 2: потпуни прекид рада услуге 

у периоду од 8:00 до 17:00 часова за време викенда 

и дане државних празника, као и у периоду од 

17:00 до 8:00 часова радним данима 

≤ 30 минута ≤ 6 сата 

Степен озбиљности 3: сметње у раду услуге, 

нарушен квалитет рада услуге и отежан рад 

упериоду од 8:00 до 17:00 часова радним данима 

≤ 30 минута ≤ 4 сата 

Степен озбиљности 4: сметње у раду услуге, 

нарушен квалитет рада услуге и отежан рад у 

периоду од 8:00 до 20:00 часова за време викенда и 

дане државних празника, као и у периоду од 20:00 

до 8:00 радним данима 

≤ 30 минута ≤ 6 сата 

 

 Време одзива дефинише се као максимално време од тренутка пријаве квара/сметње до 

тренутка потврде техничке подршке телефонским путем или емалом Понуђача. 

 Време отклањања квара/сметње је време протекло између времена пријаве квара и времена 

потврде наручиоца да је квар/сметња отклоњена, односно услуга је враћена у првобитно стање које је 

било пре настанка проблема. 

 Неће се узимати у обзир време у коме је услуга приступа интернету била недоступна услед 

више силе (елементарне непогоде и сл.) или прекида који су настали услед сметњи и/или прекида на 

мрежној или с њом повезаној опреми на страни наручиоца. 

Рок за отклањање кварова на локацијама које нису повезане оптичким каблом је 24 сата од 

тренутна пријаве, осим у случајевима више силе (елементарне непогоде и сл.). 
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 

 

 

Р.бр 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

1. 

да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар 

(члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН); Попуњена, потписана и печатом оверена  

ИЗЈАВА којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из члана 75. став 1. 

тачка 1) до 5) 

Образац 5. у поглављу V Конкурсне 

документације 

 

 

 

 

 

 

2. 

да он и његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да 

није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре (члан 75. став 

1. тачка 2) ЗЈН); 

3. 

да је измирио доспеле порезе, доприносе и 

друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када 

има седиште на њеној територији (члан 75. 

став 1. тачка 4) ЗЈН); 

4. 

Понуђачи су дужни да при састављању 

својих понуда изричито наведу да су 

поштовали обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да немају забрану 

обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде (члан 75. став 2. 

Закона) 

5. 

Да има важећу дозволу надлежног органа за 

обављање делатности која је предмет јавне 

набавке (члан 75. став 1. тачка 5) Закона), и 

то:  

 

Потврда Регулаторне агенције за електронске 

комуникације и поштанске услуге о упису 

података у евиденцију оператора јавних 

комуникационих мрежа и услуга за делатност 

услуга приступа Интернету и Интернет услуга  

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 

табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3, и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, 

понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), 

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

поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 5) и чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  

 Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. 

тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, понуђач доказује 

достављањем Потврде о упису података у евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и 

услуга за делатност услуга приступа Интернету и Интернет услуга, издате од стране Регулаторне 

агенције за електронске комуникације и поштанске услуге.  
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач 

мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) ЗЈН. У том случају понуђач је 

дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне 

документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) ЗЈН. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу 

V ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 

групе понуђача и оверена печатом.  

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

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

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 

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

понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да 

затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако 

понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене 

доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних услова за 

учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), 

понуђач ће бити дужан да достави: 

  

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

услова – Доказ:  

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

надлежног привредног суда;  

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег 

регистра. 

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

услова – Доказ: 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се 

налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 

правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 

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

преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 

кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред 

уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се 

потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело 

примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 

Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 

организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

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

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

кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети 

према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има 

више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

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

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се 

може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

 Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

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

обавезних услова  - Доказ:  
 Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе 

и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. 
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4)  Чл. 75. ст. 2 ЗЈН, услов под редним бројем 4. наведен у табеларном приказу обавезних услова  

- Доказ: 

 Потписана и оверена изјава да је понуђач/подизвођач 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 

  Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно 

чл. 78. ЗЈН. 

 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. 

 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ. 

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 

доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену 

пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
1. Критеријум за доделу уговора:  

  Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа 

понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без 

ПДВ-а. 

 

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

уговора у ситуацији када постоје две или више понуде са истом понуђеном ценом  

 Уколико две или више понуда имају исту понјуђену цену, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио краћи рок почетка пружања услуга.  

 Уколико ни након примене горе наведеног резервних елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем 

жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 

одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку 

цену и исти рок почетка пружања услуга. 

 Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача и то тако што ће 

називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире 

ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на 

извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, 

наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 

 

 

V ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

 Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);  

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

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

76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 

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

 

ПОНУДА 

  

бр ________________ од __________________  

за јавну набавку мале вредности услуга  

 Услуге интернета 

ЈН број 5/196-2018 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 

 

Адреса понуђача: 
 

 

 

Матични број понуђача: 
 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Врста правног лица - разврставање према 

Закону о рачуноводству (заокружити 

одговарајуће) 

1.   

2. 1. Микро    2.   Мало   3.    Средње    4. Велико 

Име особе за контакт: 3.  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 

 

Лице овлашћено за подношење понуде и 

потписивање уговора: 

 

 

 

 

2. УПИС У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА  

Понуђач је уписан у Регистар понуђача у складу са Правилником о садржини Регистра 

понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача („Службени гласник 

РС“ број 75/2013): 

ДА                              НЕ 

 

 Интернет страница на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни: 

 

______________________________________________________ 

Напомена: заокружити одговарајуће и у случају да је понуђач уписан у Регистар понуђача, уписати 

интернет страницу на којој су подаци јавно допступни  

3.  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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4.  ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

4.1. 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Телефон и факс:  

Електронска адреса (e-mail):  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 

Подизвођач је уписан у Регистар понуђача у складу са Правилником о садржини 

Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача 

(„Службени гласник РС“ број 75/2013) - заокружити: 

 

ДА                              НЕ 

Интернет страница на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни: 

 

____________________________________________________________ 

 

4.2.  

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

 

 

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Телефон и факс:  

Електронска адреса (e-mail):  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 

Подизвођач је уписан у Регистар понуђача у складу са Правилником о садржини 

Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача 

(„Службени гласник РС“ број 75/2013) - заокружити: 

 

ДА                              НЕ 

 

Интернет страница на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни: 

 

_________________________________________________________ 

 

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

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

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

подизвођача. 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга – Услуге интернета ЈН 5/196-2018 

 

ЈВП„Србијаводе”, Булевар уметности  2А Београд 
 12/27 

12 

 

5.  ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

5.1. Назив учесника у заједничкој понуди:  

 

 

 

 

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Телефон:  

Електронска адреса (e-mail):  

Учесник у заједничкој понуди је уписан у Регистар понуђача у складу са Правилником о 

садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију 

понуђача („Службени гласник РС“ број 75/2013) - заокружити: 

ДА                              НЕ 

Интернет страница на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни: 

______________________________________________________ 

5.2. Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

 

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Телефон:  

Електронска адреса (e-mail):  

Учесник у заједничкој понуди је уписан у Регистар понуђача у складу са Правилником о 

садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију 

понуђача („Службени гласник РС“ број 75/2013) - заокружити:: 

ДА                              НЕ 

Интернет страница на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни: 

____________________________________________________ 

5.3. Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

 

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Телефон:  

Електронска адреса (e-mail):  

Учесник у заједничкој понуди је уписан у Регистар понуђача у складу са Правилником о 

садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за 

регистрацију понуђача („Службени гласник РС“ број 75/2013) - заокружити:: 

ДА                              НЕ 

Интернет страница на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни: 
___________________________________________________ 

Напомена: табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 

понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени 

образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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6) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА 

 

Ред. 

Бр.  

ВРСТА УСЛУГЕ 

Услуга Интернета 

 

ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а ЦЕНА СА ПДВ-ом 

1. 
Цена услуге на месечном нивоу 

 

_____________динара 

 

 

_____________динара 

 

 

 

 

 

            Датум и место                                              ПОНУЂАЧ 

 

            М. П.  

_____________________________                          ____________________________ 

                               (својеручни потпис) 

 

 

         ____________________________ 

                   име и презиме штампаним словима 

 

Напомене:  
 Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 

су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да 

се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

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

 

 

 

Начин, услови и рок плаћања 

(не може бити краћи од 14 дана ни дужи од 45 дана) 

 

 

____ дана од дана пријема исправне 

фактуре 

 

Рок важења понуде 

(не  може бити краћи од 60 дана) 

 

 

 

_____ дана од дана јавног отварања 

понуда 

 

Рок за почетак пружања услуга 

(не може бити дужи од 30 дана) 

 

 

____________ од дана закључења 

уговора 
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ОБРАЗАЦ 2. 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Назив услуге 

Количина 

Јед. цена 

(месечна) 

без ПДВ-а 

Јед. цена 

(месечна) 

са ПДВ-ом 

Укупна цена 

(месечна)  без 

ПДВ-а,  

 

Укупна цена 

(месечна) са 

ПДВ-ом,  

 

1. 2. 3. 4. 5. (2х3) 6. (2х4) 

Интернет услуга преко 

оптичког кабла брзине 

50/50 Мb/s 

2 

   

 

Интернет услуга преко 

оптичког кабла брзине 

20/20 Мb/s 

1 

   

 

Интернет услуга преко 

оптичког кабла брзине 

10/10 Мb/s 

6 

   

 

Интернет услуга брзине 

20/2 Мb/s 
6 

   

 

Интернет услуга брзине 

10/1 Мb/s 
1 

   

 

УКУПНО:  

 

УКУПНО: 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

-  у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а; 

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом; 

- у колону 5. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а и то тако што ће помножити 

јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са количином (која је наведена у колони 2.); на 

крају уписати укупну цену без ПДВ-а; 

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће помножити 

јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са количином (која је наведена у колони 2.); на 

крају уписати укупну цену; 

- у реду „УКУПНО“, у колони 5 уписати збир укупне цене без ПДВ-а; 

- у реду „УКУПНО“, у колони 6. уписати збир укупне цене са ПДВ-ом. 

 

            Датум и место                                              ПОНУЂАЧ 

 

            М. П.  

_____________________________                          ____________________________ 

                  (својеручни потпис) 

 

 

         ____________________________ 

                   име и презиме штампаним словима 
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ОБРАЗАЦ 3. 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ________________________________________ 

[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 

следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

 Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац 

је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом 

да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

           Датум и место                                            ПОНУЂАЧ 

 

            М. П.  

_____________________________                          ____________________________ 

                 (својеручни потпис) 

 

 

         ____________________________ 

                   име и презиме штампаним словима 
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ОБРАЗАЦ 4. 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________, даје: 

                                                                            (Назив понуђача) 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке Услуга интернета, редни број 5/196-2018, поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

         Датум и место                                          ПОНУЂАЧ 

 

            М. П.  

_____________________________                          ____________________________ 

                       (својеручни потпис) 

 

 

         ____________________________ 

                   име и презиме штампаним словима 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац 

ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за 

заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 

поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 

конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

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

представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 

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

сваког понуђача из групе понуђача. 
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ОБРАЗАЦ 5. 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

     

 

И З Ј А В У 

 

 

 Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке Услуге интернета, редни број 5/196-2018, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

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

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

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 

1. тач. 2) ЗЈН); 

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

Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) 

ЗЈН); 

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

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

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

 

                  Датум и место                                ПОНУЂАЧ 

 

            М. П.  

_____________________________                          ____________________________ 

                   (својеручни потпис) 

 

 

         ____________________________ 

                   име и презиме штампаним словима 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на који начин сваки понуђач из групе понуђача 

изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
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ОБРАЗАЦ 6. 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

    

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у 

поступку јавне набавке Услуге интернета, редни број 5/196-2018, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

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

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

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

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

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

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

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

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

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

делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. 

ст. 2. ЗЈН). 

 

 

             Датум и место                            ПОДИЗВОЂАЧ 

 

            М. П.  

_____________________________                          ____________________________ 

                   (својеручни потпис) 

 

 

         ____________________________ 

                   име и презиме штампаним словима 

 

 

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

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 

о пружању Услуге интернета 

редни број 5/196-2018 

закључен између: 

Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2А, мат. бр. 

17117106, ПИБ: 100283824, тек. рач. 200-2402180102045-07, које заступа директор Горан Пузовић, 

дипл. инж. пољ. (у даљем тексту: Наручилац) 

и 

_______________________ из ____________, ул. ____________________, мат. бр. ____________, ПИБ 

____________, тек. рачун _____________________, које заступа _______________________________,  

_______________________ из ____________, ул. ____________________, мат. бр. ____________, ПИБ 

____________, тек. рачун _____________________, које заступа _______________________________,  

(у даљем тексту: Извршилац) 

(Напомена: уколико се подноси заједничка понуда, као уговорне стране на страни Извршиоца се 

уписују сви чланови групе понуђача): 

 

 Уговорне стране сагласно константују:  

- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” 

број 124/12, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности услуга – Услуге 

интернета, редни број 5/196-2018;  

- да је Извршилац на основу позива за достављање понуда, доставио прихватљиву понуду 

број _________ од ____________ (попуњава Понуђач), заведену код Наручиоца под брoj __________ 

од ___________ (попуњава Наручилац) која се налази у прилогу уговора и чини његов саставни део (у 

даљем тексту: понуда);  

- да Извршилац наступа са подизвођачем ______________________________________ са 

седиштем у ______________________, мат. бр. ____________, ПИБ:_____________ (попуњава 

Понуђач уколико наступа са подизвођачем/има, у складу са упутством са које се налази на крају 

модела уговора) 

 

I Предмет уговора  
Члан 1. 

 Предмет овог уговора је пружање Услуге интернета, у свему према понуди Извршиоца и 

техничким карактеристикама (спецификацији) из конкурсне документације, који су саставни део овог 

уговора.  

Извршилац се обавезује да услуге из става 1. овог члана пружа стручно и квалитетно, у складу 

са позитивним прописима, правилима струке у области телекомуникација и овим уговором. 

Извршилац се обавезује да за рачун Наручиоца пружа следеће услуге: 

Р.б. Назив услуге 
Јединична (месечна) цена без 

ПДВ-а 

1 Интернет услуга преко оптичког кабла брзине 50/50 Мb/s  

2 Интернет услуга преко оптичког кабла брзине 20/20 Мb/s  

3 Интернет услуга преко оптичког кабла брзине 10/10 Мb/s  

4 Интернет услуга брзине 20/2 Мb/s  

5 Интернет услуга брзине 10/1 Мb/s  

Наручилац задржава право да изврши измену брзина протока, као и да активира услугу на 

новим локацијама. 

 

II Цeна услуга и начин плаћања 

Члан 2. 

Укупна вредност уговора о јавној набавци за период важења уговора биће одређена на основу 

остварене укупно пружене услуге, а највише до нивоа средстава обезбеђених за ове намене 

Програмом пословања Наручиоца за 2018. годину у износу од 1.600.000,00 динара без ПДВ-а. 

Основ за плаћање уговорене цене услуга је достављена исправна фактура Извршиоца (са 

наведеним бројем уговора и јавне набавке). 
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Наручилац се обавезује да у року од ___________ (попуњава Понуђач) дана од дана пријема 

исправно испостављене фактуре, изврши плаћање на текући рачун Извршиоца број 

________________________________ код ___________________ банке (попуњава Понуђач).  

У цену из става 1. овог члана су урачунати сви трошкови које Извршилац има у извршењу 

овог уговора (инсталација опреме, техничка подршка и сл.) 

Цена из става 1. овог члана је фиксна и не може се мењати 

 

Члан 3. 
Извршилац се обавезује да Наручиоцу сваког месеца благовремено достави фактуру за 

пружене услуге у претходном месецу (са назначеним бројем уговора и јавне набавке) на основу којих 

ће Наручилац извршити плаћање на текући рачун Извршиоца у року од ____ дана од пријема 

исправне фактуре. 

Плаћање услуга које су предмет овог уговора вршиће се у складу са расположивим 

средствима Наручиоца, односно до нивоа средстава обезбеђених годишњим програмом пословања 

Наручиоца за предметне намене.  

Обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у 2019. години  Наручилац ће реализовати по 

обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Програма пословања за 2019. годину и то највише 

до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

 

Члан 4. 

 Извршилац је у обавези да на дан закључења уговора, преда наручиоцу соло меницу за добро 

извршење посла, менично овлашћење да се меница може наплатити, фотокопију картона 

депонованих потписа лица која имају депоноване потписе у банци у којој понуђач има отворене 

рачуне и потврду пословне банке да је достављена меница регистрована у Регистру меница и 

овлашћења НБС, у висини 10% од вредности уговора (без ПДВ-а), важности 30 дана дуже од дана 

трајања уговора (меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање). 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорених обавеза, важност 

менице мора да се продужи. 

Наручилац ће вратити нереализовану меницу у року од 30 дана од дана извршења свих 

уговорених обавеза. 

 

III Рок 

Члан 5. 

 Рок за почетак пружања услуга из члана 1. овог уговора је _________ дана од дана 

закључења уговора. 

Овај уговор се закључује на период од дана увођења Извршиоца у посао до утрошка средстава 

за финансирање предметних услуга утврђених Планом јавних набавки Наручиоца за предметну 

намену.  

Наручилац је дужан да обавести Извршиоца о недостатку средстава за финансирање услуга из 

члана 1. овог уговора, у смислу става 1. овог члана најкасније 30 дана пре утрошка средстава 

утврђених годишњим програмом пословања Наручиоца. 

 
IV Обавезе уговорних страна 

Члан 6. 
Извршилац се обавезује да: 

1) услуге из члана 1. овог уговора извршава стручно и квалитетно, придржавајући се 

стандарда, прописа и правила струке који важе за ту врсту услуге и добрим пословним обичајима, а у 

свему у складу са овим уговором, понудом, Техничком спецификацијом и конкурсном 

документацијом за јавну набавку предметних услуга; 

2) сарађује са овлашћеним лицима Наручиоца, организује и координира активности око 

реализације овог уговора; 

3) обезбеди стручну и техничку подршку Наручиоцу 24 часа дневно у току целе календарске 

године; 

4) отклони недостатке у погледу квалитета, квантитета и других мана у вези пружања услуга 

које су предмет овог уговора; 
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5) све радове који су неопходни за несметано пружање услуга из члана 1. овог уговора, а које 

је потребно обавити у пословним просторијама Наручиоца, најави минимум 24 часа раније. 

 

Члан 7. 

Наручилац се обавезује да: 

1) цену услуге плаћа у роковима и на начин предвиђен овим уговором;  

2) услугу користи савесно и искључиво за сопствене потребе; 

3) одреди лице овлашћено за сарадњу са Извршиоцем, односно за организују и 

координирају активности око реализације овог уговора.  

 

Члан 8. 

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу 

уговорних обавеза, а о дану наступања, трајању, однсно дану престанка више силе, уговорне стране 

су у обавези да једна другу обавесте писменим путем у року од три дана од дана сазнања за исту. 

 

V Престанак важења уговора 

Члан 9. 
Уговорне стране су сагласне да овај уговор може престати да важи и пре истека периода на 

који је закључен у следећим случајевима: 

1) споразумним раскидом у писаној форми; 

2) једностраним раскидом било које уговорне стране у случају неиспуњавања обавеза из овог 

уговора, као и у случају неизвршавања обавеза на начин и под условима како је то уговорено; 

3) једностраним раскидом од стране Наручиоца, у случају утрошка средстава из члана 2. став 

1. овог уговора; 

4) у другим случајевима предвиђеним законом. 

 У случајевима једностраног раскида уговора отказни рок је 30 дана од дана пријема писаног 

обавештења о једностраном раскиду.  

 У случају да било која од уговорних страна сматра да постоји повреда уговорних обавеза, 

дужна је да писаним путем о томе обавестити другу Уговорну страну у року од пет дана од дана 

сазнања за настанак повреде. 

 У случају раскида уговора, уговорне стране су дужне да изврше све преузете обавезе доспеле 

до дана престанка важења овог уговора. 

 

VI  Завршне одредбе 

Члан 10. 
Уговорне стране су сагласне да ће се за сва питања која нису овим уговором уређена 

примењивати одредбе позитивних прописа којима се регулишу облигациони односи и област 

пружања интернет услуга. 

 

Члан 11. 
Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора, уговорне стране ће покушати 

да реше споразумно, а уколико у томе не успеју спор ће решити Привредни суд у Београду.  

 

Члан 12. 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака, од којих по 2 (два) примерка за 

сваку уговорну страну.  

 

ИЗВРШИЛАЦ  НАРУЧИЛАЦ  

Д и р е к т о р 

 

 Д и р е к т о р 

   

                                                                                                          Горан Пузовић, дипл. инж. пољ. 

НАПОМЕНА: 
 Модел уговора представља уговор по приступу. 

 Обавезно модел уговора попунити, потписати и оверити печатом, чиме понуђач потврђује да се 

слаже са моделом уговора. 

 Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 

додељен наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о 

реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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 Уколико понуду подноси група понуђача, на предвиђеном месту треба унети податке свих чланова 

групе понуђача (назив, седиште,ПИБ, матични број, шифра делатности и број текућег рачуна код банке, 

директор), на за то предвиђеним слободним линијама и дозвољено је ту страницу у коју се уносе податци 

фотокопирати или одштампати бланко у више примерака, па унети податке за све чланове груп.понуђача 

.Сваку приложену страницу модела уговора сви чланови групе понуђача оверавају печатом и потписују. 

 Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем/има, тада попуњава и последњу алинеју уводних 

одредби, која се односи на податке подизвођача (у случају више подизвођача, податке треба унети на начин 

као што је описано и за унос података за више чланова групе понуђача, у претходном пасусу). 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга – Услуге интернета ЈН 5/196-2018 

 

ЈВП„Србијаводе”, Булевар уметности  2А Београд 
 23/27 

23 

 

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

Понуда се подноси на српском језику. 

 

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена  

 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 

отвара.  

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

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

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

 Понуду доставити на адресу: Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Булевар 

уметности 2А, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – Услуге интернета, ЈН број 5/196-

2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.01.2019. 

године до 11,00 часова.  

 Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 

 Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће на захтев понуђача предати потврду 

пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

 Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и 

биће враћена по окончању поступка отварања понуда неотворена, са назнаком да је поднета 

неблаговремено. 

 Понуда мора да садржи:  

- потписани Образац понуде (Образац 1);  

- потписани Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

- потписани Образац трошкова припреме понуде (Образац 3), уколико је понуђач имао 

трошкове; 

- потписани Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

- потписани Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 

- чл. 75. ЗЈН (Образац 5); 

- потписани Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

- потписани Модел уговора;  

- Копија (неоверена) важеће Потврде Регулаторне агенције за електронске комуникације и 

поштанске услуге о упису података у евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и 

услуга за делатност услуга приступа Интернету и Интернет услуга. 

Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је 

могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због битних 

недостатака понуде. 

   Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов 

саставни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, а овлашћено лице понуђача исте 

потписује и печатом оверава. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и 

правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.  

Уколико лице овлашћено за подношење понуде и потписивање уговора није уписано као 

заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави посебно 

овлашћење за подношење понуде и потписивање уговора. 

Дужност понуђача је да проучи конкурсну документацију и пропуст у том смислу 

представљаће ризик за понуђача који може довести до одбијања његове понуде. 

 Обрасце који су у конкретном случају непримењиви (нпр. у случају да понуђач наступа 

самостално или уместо обрасца доставља друге тражене доказе када је то као алтернатива предвиђено 

конкурсном документацијом), понуђач није у обавези да потпише и овери. 

 

3. Понуда са варијантама није дозвољена. 
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4. 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. 

 Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу измењене 

и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис, потписан и 

печатиран од стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене. 

 Опозив понуде понуђач врши тако што наручиоцу подноси непосредно или путем поште, у 

затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду, а који је потписан и 

печатиран од стране овлашћеног лица понуђача. 

 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Јавно водопривредно 

предузеће „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2А,  са назнаком: 

„Измена/ Допуна/ Опозив/ Измена и допуна/ понуде за јавну набавку услуга – Услуге 

интернета, ЈН број 5/196-2018 - 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. 

  

5. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 
  Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач.   
 У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације), понуђач наводи 

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

понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

6. Понуда са подизвођачем 

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

у поглављу V ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 

укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

 Понуђач у Обрасцу понуде наводи податке о подизвођача, уколико ће делимично извршење 

набавке поверити подизвођачу.  

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

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

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

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

(Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације). 

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

7.  Заједничка понуда  

  Понуду може поднети група понуђача. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 

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

који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:  

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

групу понуђача пред наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, 

 понуђач који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

 понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор. 

 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу III ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације). 

 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
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8. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Плаћање услуге интернета ће се вршити месечно (након истека сваког појединачног 

месеца у којем су пружане услуге), у року који не може бити краћи од 14 дана од датума пријема 

исправне фактуре.  

Понуде са роком плаћања који је краћи од наведеног, као и на начин другачији од наведеног 

ће бити одбијене као неприхватљиве. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

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

чланом 92. Закона. 

 У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене или укупне вредности 

понуде, меродавна је јединична цена. 

 

9. Захтев у погледу рока важења понуде 

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

 У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

 Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима финансијског 

обезбеђења испуњења обавеза понуђача 

Понуђач коме буде додељен уговор о предметној јавној набавци, обавезан је да на дан 

потписивања уговора, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда 

наручиоцу:  

1.  бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу, потписану од стране овлашћеног 

лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа и оверену печатом, платива на први позив. 

Средство обезбеђења за добро извршење посла, односно меница издаје се у висини од 10% од 

вредности уговора (без ПДВ-а), важности 30 дана дуже од дана трајања уговора (меница мора бити 

оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање).  

2.  менично овлашћење,  

3.  доказ о регистрацији менице,  

4. копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером од стране пословне банке понуђача, с 

тим да овера не сме бити старија од 15 дана пре истека рока за доставу средства обезбеђења за добро 

извршење посла. 

У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља понуђач који је у 

Споразуму одређен као понуђач који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорених обавеза, важност 

менице мора да се продужи. 

 

12. Заштита поверљивости података које Наручилац ставља понуђачима на располагање, 

укључујући и њихове подизвођаче 

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

посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа (странице документа) која у десном 

горњем углу имају ознаку „ПОВЕРЉИВО". Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из 

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

 

13.  Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде  
 Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, који 

понуђачи шаљу електронским путем или факсом, могу се доставити радним данима од понедељка до 

петка, у радно време наручиоца од 7,30h до 15,30h. 

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се на адресу: ЈВП „Србијаводе“ Нови Београд, 

Булевар уметности 2А, уз назнаку предмета и редног броја јавне набавке, или путем e-mail адресе: 

office.jn@srbijavode.rs 

mailto:office.jn@srbijavode.rs
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока 

за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију. 

 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  

и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници; 

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

путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да 

на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то 

неопходно као доказ да је извршено достављање.  

 
14. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача 

односно његовог подизвођача  
 После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 

захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању 

понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  

  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

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

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 

понуђача, као и код његовог подизвођача.  

  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

одбити као неприхватљиву. 

 

15. Коришћење патената 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. 

 

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

садржини потпуног захтева 

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

има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао 

да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  

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

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

комисија).  

 Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail of-

fice.jn@srbijavode.rs, факсом на број 011/311-94-03 или препорученом пошиљком са повратницом. 

 Уколико се захтев за заштиту права доставља електронским путем или путем факса, исти се 

може доставити радним данима од понедељка до петка, у радно време наручиоца од 7,30h до 15,30h. 

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

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

наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о 

поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од 

два дана од дана пријема захтева.  

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

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 

наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

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

евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

mailto:office.jn@srbijavode.rs
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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 из претходног става, сматраће се благовременим уколико 

је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

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

јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

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

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре 

истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

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

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

захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

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

складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  

 Захтев за заштиту права мора да садржи:  

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

2) назив и адресу наручиоца;  

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

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

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

7) потпис подносиоца.  

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

захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу 

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

 

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

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

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

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

извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог 

рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 

провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; ЈВП „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2А; јавна набавка ЈН 250/2017;  

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

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

уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке, или  

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

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

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

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

из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 

отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 

трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава), или 

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

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) 

који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 

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

 

 


