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  На основу члана 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”, бр. 86/15 и 41/19), 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 1.03.2016. године), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број Му. 5/176-2019 од 

7.11.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку Му. 5/176/1-2019 од 7.11.2019.  

године, припремљена је 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Предмет јавне набавке 

 Предмет јавне набавке (редни број 176/2019) су услуге – Услуге мобилне телефоније 

 

2. Назив и ознака из општег речника набавке 

 Услуге мобилне телефоније 64212000. 

 

3.         Комуникација у поступку јавне набавке 
Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем (са позивом на број и предмет 

јавне набавке), првенствено путем електронске поште, на e-mail office.jn@srbijavode.rs или путем 

поште (на адресу Наручиоца: Булевар уметности 2А, 11070 Нови Београд) или факсом (011-311-94-03), 

као и објављивањем од стране Наручиоца на Порталу јавних набавки. 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ,  КОЛИЧИНА И 

ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА И СЛ. 

 

1. Врста, техничке карактеристике (спецификација) услуга 

Услуге мобилне телефоније пружају се за 187 претплатничка броја у оквиру пословне 

групе Наручиоца, уз могућност бесплатног накнадног повећања (активирања) и смањења 

(деактивирања) претплатничких бројева.  

Услуге мобилне телефоније за потребе Наручиоца пружају се под следећим условима: 
1) бесплатно успостављање везе у оквиру бројева Наручиоца према свим оператерима мобилне 

и фиксне телефоније; 

2) бесплатан разговор између свих претплатничких бројева (затворене пословне групе) 

Наручиоца; 

3) заузеће позиваних бројева и позиви на које није одговорено се не наплаћују;  

4) обрачунска јединица за тарифирање свих разговора ван пословне групе Наручиоца износи 

једну секунду;  

5) по захтеву Наручиоца активација Интернет услуга на одређеним бројевима, који ће се 

наплаћивати по важећем ценовнику понуђача; 

6) минимална количина од 1GB за пренос података, који улази у цену претплате за сваки 

претплатнички број. По потрошњи уговорене количине за пренос података, сваки претплатнички 

број ће имати бесплатан пренос података са смањеном брзином; 

7) бесплатне SMS поруке у оквиру претплатничких бројева (пословне групе) Наручиоца;  

8) могућност скраћеног бирања бројева у пословној групи Наручиоца (последње четири 

цифре); 

9) цене додатних услуга су према вежећем ценовнику понуђача за пословне кориснике и 

Наручилац има могућност активације других тарифних додатака; 

10) бесплатни листинг телефонских позива за сваки број шаље се одмах након испостављања 

фактуре на e-mail лица које одреди Наручилац, односно лица задуженог за праћење реализације 

уговора, а по потреби шаље се по посебном захтеву Наручиоца; 

11) могућност активације и/или деактивације свих стандардних услуга Пружаоца услуга на 

претплатничким бројевима (GPRS, MMS, VAS, Roaming), као и ограничење додатних услуга које 

пружа Пружалац услуга; 

12) могућност да Наручилац услуга позивом call центра мобилног оператера, електронским 

путем или на други погодан начин који одреди Пружалац услуга 24 часа дневно, 365 дана у години, 

врши: деактивацију украдене или изгубљене картице; 

13) бесплатни позиви специјалних служби (полиција, хитна помоћ, ватрогасна служба и др.); 

14) понуђач ће да одобри Наруциоцу буџет у износу који не може бити мањи од 1.950.000,00 

динара без ПДВ-а за набавку мобилних телефонских апарата по избору Наручиоца, а на основу 

актуелног ценовника Понуђача, за цену од 1,00 динара са ПДВ-ом, по мобилном апарату, у току 

трајања уговорне обавезе. 

15) гаранција за све мобилне телефоне испоручене од понуђача је најмање 24 месеца од дана 

преузимања; 

16) Реализација услуга из уговора (активација додатних услуга, издавање картица, мобилних  

телефонских апарата и других захтева) не може да буде дужа од 24 сата од пријема захтева.  

 

у случају преласка у мрежу другог оператера: 
- бесплатно превођење постојећих бројева (пословне групе) Наручиоца из друге мреже са 

задржавањем префикса постојећих бројева, уз право Наручиоца да задржи постојећу нумерацију 

бројева која ће бити достављена изабраном понуђачу након закључења уговора (рок за пренос, 

односно превођење бројева Наручиоца у мрежу изабраног оператера је максимално 15 дана од 

закључења уговора); 

- за накнадно активирање нових бројева у оквиру пословне групе Наручиоца понуђач 

додељује бројеве са префиксом своје мреже. 
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2. Рок извршења 
Време пружања услуге је 24 месеца (две године) од дана закључења уговора. Наведени рок 

се изузетно може продужити до утрошка износа на који је процењена вредност јавне набавке услуге 

мобилне телефоније у предметној јавној набавци.  

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

Гарантни рок за понуђене уређаје је две године од дана преузимања добара. 

 

3. Место извршења 

Услуга мобилне телефоније пружа се на подручју територије Републике Србије. 
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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, утврђене 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) 

Правна лица: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног привредног суда 

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) 

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. 

Докази не могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда. 
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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) 

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. Ако 

се понуђач налази у поступку приватизације, 

уместо наведених уверења прилаже потврду 

Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 

поступку приватизације. Докази не могу бити 

старији од два месеца пре отварања понуда. 

4. 

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 (члан 75. став 

2. ЗЈН) 

Изјава (образац V.6.) да поштује обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине и да нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде 

5. 

Да има важећу дозволу надлежног органа 

за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке (члан 75. став 1. тачка 5) 

ЗЈН, односно важећу и одговарајућу 

лиценцу за јавну мобилну 

телекомуникациону мрежу и услуге 

јавне мобилне телекомуникационе 

мреже, на територији Републике Србије, 

издату од стране Републичке агенције за 

електронске комуникације (РАТЕЛ) 

Копија важеће дозволе, односно лиценце за јавну 

мобилну телекомуникациону мрежу и услуге 

јавне мобилне телекомуникационе мреже издату 

од стране РАТЕЛ-а.  

Дозвола (лиценца) мора бити важећа у моменту 

подношења понуде, као и за све време трајања 

уговора за предметну јавну набавку. 

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора да испуни додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 

додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

Р.бр ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. 

да располаже неопходним 

финансијским капацитетом, што 

подразумева да му у пoслeдњих шест 

месеци до дaнa подношења понуде 

текући рачуни нису били у блокади  

Наручилац може проверити увидом на интернет 

страници Народне банке Србије или на основу 

потврде о ликвидности коју издаје Народна банка 

Србије 

 Испуњеност обавезних и додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач може, у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН доказати достављањем Изјава (Образац V 5, и V 6. 

конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН, у складу са 

овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН и то: копија важеће 

дозволе, односно лиценце за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне 

телекомуникационе мреже издату од стране РАТЕЛ-а (овај документ се доставља засебно, а може се 

доставити у виду неоверене копије или извода). 

 Изјавe морају да буду својеручно потписане од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико 

Изјаве потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз 

понуду доставити овлашћење за потписивање. 

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

лица сваког понуђача из групе понуђача.  
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 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави посебну Изјаву 

понуђача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.  

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

оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа 

о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од пет 

дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

 Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа, а лице уписано у регистар понуђача није дужно да доказује испуњеност обавезних 

услова из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН. 

 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. 
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

I Елементи критеријума на основу којих се додељује уговор 
 Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума „економски најповољнија 

понуда“. 
Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се понуђене цене без ПДВ-а. 

Најнижа понуђена цена коју понуђачи исказују у својим понудама је 0,01 динара заокружено 

на две децимале, уколико се понуди цена 0,00 динара понуда ће бити одбијена.  

Елементи критеријума са додељеним пондерима на основу којих ће се извршити рангирање 

понуда су: 

Ред. 

бр. ОПИС Број пондера 

1. Цена минута ка бројевима у мрежи изабраног оператера 30 

2. Цена минута ка бројевима другог оператера 30 

3. Цена минута ка бројевима у фиксној мрежи 15 

4. Цена SMS-а у домаћем саобраћају 15 

5. Цена претплате за један претплатнички број 10 

УКУПНО ПОНДЕРА: 100 

 

Расподела пондера: 

1.  Цена минута ка бројевима у мрежи изабраног оператера 

Понуда са најнижом ценом минута ка бројевима у мрежи изабраног оператера пондерише се са 

максималним бројем пондера – 30 пондера. 

Израчунавање пондера за остале понуде врши се по формули: 

         Цмин  

Пц= --------- Х 30 

         Цпон 

где је: 

            Цмин – најнижа понуђена цена минута ка бројевима у мрежи изабраног оператера 

     Цпон – понуђена цена минута ка бројевима у мрежи изабраног оператера из понуде која се 

рангира. 

2.  Цена минута ка бројевима другог оператера 

Понуда са најнижом ценом минута ка бројевима другог оператера пондерише се са 

максималним бројем пондера – 30 пондера. 

Израчунавање пондера за остале понуде се врше по формули: 

         Цмин 

Пц= --------- Х 30 

         Цпон 

где је: 

Цмин – најнижа понуђена цена минута ка бројевима другог оператера 

Цпон – понуђена цена минута ка бројевима другог оператера из понуде која се рангира. 

3.  Цена минута ка бројевима у фиксној мрежи 

Понуда са најнижом ценом минута ка бројевима у фиксној мрежи пондерише се са 

максималним бројем пондера – 15 пондера. 

Израчунавање пондера за остале понуде се врше по формули: 

         Цмин 

Пц= --------- Х 15 

         Цпон 

где је: 

Цмин – најнижа понуђена цена минута ка бројевима у фиксној мрежи 

Цпон – понуђена цена минута ка бројевима у фиксној мрежи из понуде која се рангира. 
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4. Цена SMS-а у домаћем саобраћају 

Понуда са најнижом ценом SMS-а у домаћем саобраћају пондерише се са максималним бројем 

пондера – 15 пондера. 

Израчунавање пондера за остале понуде се врше по формули: 

             Цмин  

Пц = ------------ Х 15 

             Цпон 

где је: 

Цмин – најнижа понуђена цена SMS-а у домаћем саобраћају 

Цпон – понуђена цена SMS-а у домаћем саобраћају из понуде која се рангира. 

5.          Цена претплате за један претплатнички број 
Понуда са најнижом ценом претплате за један претплатнички број пондерише се са 

максималним бројем пондера – 10 пондера. 

Израчунавање пондера за остале понуде се врше по формули: 

              Цмин  

Пц = ------------ Х 10 

             Цпон 

где је: 

Цмин – најнижа понуђена цена претплате за један претплатнички број 

Цпон – понуђена претплате за један претплатнички број из понуде која се рангира. 

 

II Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном 

ценом  
 Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда 

оног понуђача који је понудио већи буџет за набавку мобилних телефонских апарата по избору 

Наручиоца. 

 Уколико ни након примене горе наведеног резервног 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 једнак број пондера и 

исти износ буџета за набавку мобилних телефонских апарата. 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 ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

V 1. Образац понуде; 

V 2. Образац структуре цене, са упутством како да се попуни 

 V 3. Образац трошкова припреме понуде; 

 V 4. Образац изјаве о независној понуди; 

 V 5. Образац изјаве понуђача о испуњавању услова утврђених чланом 75. и 76. ЗЈН; 

 V 6. Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
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V 1.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

брoj ________________  

за јавну набавку услуга 

Услуге мобилне телефоније  

                                                           (ЈН број 176/2019) 

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) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ:  _______  (уписати број учесника у заједничкој понуди) 

В) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:                 _______ (уписати број подизвођача) 

 

 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о броју подизвођача, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно броју учесника у заједничкој понуди, 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 мобилне телефоније 

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, Булевар уметности бр. 2А, Нови Београд   13/29 

13 

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. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Услуге мобилне телефоније   

Р.бр Услуге Понуђена цена без ПДВ-а Понуђена цена са  ПДВ-ом 

  1. 
Цена минута ка бројевима у 

мрежи изабраног оператера 

  

2. 
Цена минута ка бројевима 

другог оператера 

  

3. 
Цена минута ка бројевима у 

фиксној мрежи 

  

4. 
Цена SMS-а у домаћем 

саобраћају  

  

5. 
Цена претплате за један 

претплатнички број 

  

 

7. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА - на текући рачун понуђача, у року од _____ дана (не краће од 

седам дана ни дужи од 45 дана) од датума пријема исправне фактуре након истека сваког месеца у 

којем су пружане услуге. 

 

8. ГАРАНЦИЈА ЗА ИСПОРУЧЕНЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНСКИХ АПАРАТА: је ______ 

месеца од дана преузимања (минимум 24 месеца). 

9. КОЛИЧИНА MB ЗА ПРЕНОС ПОДАТАКА КОЈИ УЛАЗИ У ПРЕТПЛАТУ: је  ______GB 

(минимално 1GB). 

 

10.  БУЏЕТ ЗА НАБАВКУ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНСКИХ АПАРАТА: је ______________ 

динара (не може бити мањи од 1.950.000,00 динара без ПДВ-а). 

11. РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГА ИЗ УГОВОРА - АКТИВАЦИЈА ДОДАТНИХ УСЛУГА, 

ИЗДАВАЊЕ КАРТИЦА, МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНСКИХ АПАРАТА И ДРУГИХ ЗАХТЕВА: 
______ сата (не може да буде дужа од 24 сата од пријема захтева ). 

12. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ________дана (не краћи од 60 дана од дана отварања понуде). 

 

 

            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. 
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V 2.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Р.бр Услуге Понуђена цена без ПДВ-а 

 

Понуђена цена са  ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 

1. 
Цена минута ка бројевима у 

мрежи изабраног оператера 

  

2. 
Цена минута ка бројевима 

другог оператера 

  

3. 
Цена минута ка бројевима у 

фиксној мрежи 

  

4. 
Цена SMS-а у домаћем 

саобраћају  

  

5. 
Цена претплате за један 

претплатнички број 

  

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колони 3. уписати колико износи цена услуге за наведену услугу без ПДВ-а; 

- у колони 4. уписати колико износи цена услуге за наведену услугу са ПДВ-ом. 

 

Напомена:  
 Најнижа понуђена цена коју понуђачи исказују у својим понудама је 0,01 динара заокружено 

на две децимале, уколико се понуди цена 0,00 динара понуда ће бити одбијена. 

 

 

             Датум и место                                 ПОНУЂАЧ 

 

            М. П.  

_____________________________                          ____________________________ 

                             (својеручни потпис) 

 

 

         ____________________________ 

                   име и презиме штампаним словима 
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V 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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V 4.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), ____________________________________________________, даје  

                                                      (назив понуђача) 

 

 

 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

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

јавне набавке услуга - Услуге мобилне телефоније, редни број 176/2019, 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 закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа 

у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 

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

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

сваког понуђача из групе понуђача. 
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V 5.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗЈН У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 У складу са чланом 77. став 4. 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 мале вредности Услуге мобилне телефоније, ЈН 176/2019 

испуњава све обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке утврђене конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, у складу са чл. 75. и 76. ЗЈН, и то: 

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

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

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

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

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

Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 

4) није био у блокади претходних шест месеци од дана објављивања позива на Порталу јавних 

набавки. 

 

 

 

 
                  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.  
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  V 6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА 

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА 

РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА 

ПОНУЂАЧ НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ 

ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

     

 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), дајем  

                                                                                                      

 

 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач ______________________________________________________________(навести 

назив понуђача) у поступку јавне набавке услуга - Услуге мобилне телефоније, ЈН 176/2019 поштовао 

је 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. 

 

  

 

             Датум и место                            ПОДИЗВОЂАЧ 

 

            М. П.  

_____________________________                          ____________________________ 

                  (својеручни потпис) 

 

 

         ____________________________ 

                   име и презиме штампаним словима 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР  

о јавној набавци услуга мобилне телефоније  

ЈН 176/2019 

закључен између: 

Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2А, матични број: 

17117106, ПИБ: 100283824, број рачуна и назив банке: 200-2402180102045-07 Банка Поштанска 

штедионица а.д., које заступа директор Горан Пузовић, дипл.инж.пољ. (у даљем тексту: Наручилац) 

и 

__________________________________________________________________________________, ул. 

__________________________________________, матични број: ___________, ПИБ: _____________, 

број рачуна и назив банке:______________________________________, које заступа 

_______________________________, (у даљем тексту: Извршилац) 

__________________________________________________________________________________, ул. 

__________________________________________ , матични број: ___________, ПИБ: _____________, 

текући рачун:________________________, које заступа _______________________________; 

_________________________________________________________________________________

_, ул. __________________________________________, матични број: ___________, ПИБ: 

_____________, текући рачун:________________________, које заступа 

_______________________________. (Напомена: уколико се подноси заједничка понуда, као уговорне 

стране на страни Извршиоца се уписују сви чланови групе понуђача) 

- да је члан групе понуђача _________________________________________________ овлашћен 

за потписивање овог уговора (као носилац посла), на основу споразума закљученог између подносиоца 

заједничке понуде број__________од ___________. године (попуњава понуђач у случају подношења 

заједничке понуде у складу са упутством које се налази на крају модела уговора); 

- да Извршилац наступа са подизвођачем: 

______________________________________ са седиштем у ______________________, мат. бр. 

_______________, ПИБ:________________  

______________________________________ са седиштем у ______________________, мат. бр. 

_______________, ПИБ:________________ (попуњава понуђач уколико наступа са подизвођачем/има, 

у складу са упутством које се налази на крају модела уговора) 

 

Уговорне стране сагласно константују:  

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

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности услуга мобилне телефоније, 

редни број јавне набавке 176/2019; 

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

_____________ од _________2019. године, заведену код Наручиоца под брoj __________ од 

_________2019. године која се налази у прилогу уговора и чини његов саставни део (у даљем тексту: 

Понуда);  

- да је Наручилац уговор о јавној набавци мале вредности услуга мобилне телефоније доделио 

Извршиоцу на основу одлуке број ___________ од ______________2019. године, која је објављена на 

Порталу јавних набавки дана ____________2019. године. 

 
Члан 1. 

 Предмет овог уговора је пружање услуга мобилне телефоније (даље: услуга) за потребе 

Наручиоца, према усвојеној Понуди и техничкој спецификацији услуга која чини саставни део овог 

уговора. 

Услуге мобилне телефоније пружају се за 187 претплатничка броја у оквиру пословне групе 

Наручиоца, уз могућност бесплатног накнадног повећања (активирања) и смањења  (деактивирања) 

претплатничких бројева.  

Услуге мобилне телефоније за потребе Наручиоца пружају се под следећим условима: 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга – Услуге мобилне телефоније 

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, Булевар уметности бр. 2А, Нови Београд   21/29 

21 

1) бесплатно успостављање везе у оквиру бројева Наручиоца према свим оператерима мобилне 

и фиксне телефоније; 

2) бесплатан разговор између свих претплатничких бројева (затворене пословне групе) 

Наручиоца; 

3) заузеће позиваних бројева и позиви на које није одговорено се не наплаћују; 

4) обрачунска јединица за тарифирање свих разговора ван пословне групе Наручиоца износи 

једну секунду;  

5) по захтеву Наручиоца активација Интернет услуга на одређеним бројевима, који ће се 

наплаћивати по важећем ценовнику понуђача; 

6) понуђена количина ____MB (не може бити мања од 1 GB) за пренос података, који улази у 

цену претплате за сваки претплатнички број. По потрошњи уговорене количине за пренос података, 

сваки претплатнички број ће имати бесплатан пренос података са смањеном брзином;   

7) бесплатне SMS поруке у оквиру претплатничких бројева (пословне групе) Наручиоца;  

8) могућност скраћеног бирања бројева у пословној групи Наручиоца (последње четири 

цифре); 

9) цене додатних услуга су према вежећем ценовнику понуђача за пословне кориснике и 

Наручилац има могућност активације других тарифних додатака; 

10) бесплатни листинг телефонских позива за сваки број шаље се одмах након испостављања 

фактуре на e-mail лица које одреди Наручилац, односно лица задуженог за праћење реализације 

уговора, а по потреби шаље се по посебном захтеву Наручиоца; 

11) могућност активације и/или деактивације свих стандардних услуга Извршиоца на 

претплатничким бројевима (GPRS, MMS, VAS, Roaming), као и ограничење додатних услуга које 

пружа Извршилац; 

12) могућност да Наручилац услуга позивом call центра мобилног оператера, електронским 

путем или на други погодан начин који одреди Извршилац 24 часа дневно, 365 дана у години, врши: 

деактивацију украдене или изгубљене картице; 

13) бесплатни позиви специјалних служби (полиција, хитна помоћ, ватрогасна служба и др.); 

14) Извршилац додељује Наруциоцу буџет у износу који је (не може бити мањи од 

1.950.000,00 динара без ПДВ- а)______________ динара без ПДВ-а за набавку мобилних 

телефонских апарата по избору Наручиоца, а на основу актуелног ценовника Понуђача, за цену од 

1,00 динара са ПДВ-ом, по мобилном апарату, у току трајања уговорне обавезе. 

15) гаранција за све мобилне телефоне испоручене од понуђача је најмање 24 месеца од дана 

преузимања; 

16) Реализација услуга из уговора - активација додатних услуга, издавање картица, мобилних 

телефонских апарата и других захтева_____ сата (не може да буде дужа од 24 сата од пријема 

захтева). 

у случају преласка у мрежу другог оператера: 
- бесплатно превођење постојећих бројева (пословне групе) Наручиоца из друге мреже са 

задржавањем префикса постојећих бројева, уз право Наручиоца да задржи постојећу нумерацију 

бројева која ће бити достављена изабраном понуђачу након закључења уговора (рок за пренос, 

односно превођење бројева Наручиоца у мрежу изабраног оператера је максимално 15 дана од 

закључења уговора) и 

- за накнадно активирање нових бројева у оквиру пословне групе Наручиоца понуђач 

додељује бројеве са префиксом своје мреже. 

Члан 2. 

 Наручилац ће услуге из члана 1. овог уговора плаћати Извршиоцу према јединичним ценама из 

Понуде, у складу са техничком спецификацијом. 

Укупна вредност уговора износи максимално до процењеног износа набавке од 3.900.000,00 

динара без обрачунатог ПДВ-а. 

Цена минута ка бројевима у мрежи изабраног оператера износи ______ динара без ПДВ-а, 

цена минута ка бројевима другог оператера износи _____ динара без ПДВ-а, цена минута ка бројевима 

у фиксној мрежи износи _____ динара без ПДВ-а, цена SMS-а у домаћем саобраћају износи _____ 

динара без ПДВ-а, цена претплате за један претплатнички број износи _____ динара без ПДВ-а.  

Уговорне стране су сагласне да вредност овог уговора у току његовог трајања не може прећи 

износ из става 1. овог члана, с тим што Наручилац није обавезан да наведени износ искористи у 

целости. 
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У случају да се средства из става 1. овог члана не искористе у уговореном периоду трајања 

уговора, тај период се анексом уговора може продужити док се предвиђена средства не потроше.  

Цене из Понуде су фиксне и не могу се мењати, а цене додатних услуга које нису обухваћене 

Понудом услуге се утврђују према важећем ценовнику Извршиоца за пословне кориснике.  

 

Члан 3. 

Извршилац се обавезује да ће Наручиоцу испоставити фактуру за пружене услуге мобилне 

телефоније на основу цена утврђених у Понуди.  

Фактура се испоставља у текућем месецу за пружене услуге мобилне телефоније у претходном 

месецу.  

Плаћање се врши у року од _______ дана (не краће од седам дана ни дуже од 45 дана) од дана 

фактурисања, односно дана пријема исправно испостављене фактуре, на текући рачун Извршиоца. 

Извршилац се обавезује да у испостављеној фактури наведе јединичне цене услуга и врсту 

извршених услуга. 

Наручилац може оспорити износ исказан у фактури у погледу обима, квалитета и врсте 

извршених услуга, а о оспореном износу и разлозима оспоравања дужан је да обавести Извршиоца у 

року од седам дана од дана пријема фактуре чији је садржај оспорен.  

  

Члан 4. 

Извршилац одобрава Наручиоцу буџет у износу од ___________ динара без ПДВ-а за набавку 

мобилних телефонских апарата по цени не већој од 1 динар (са ПДВ-ом), који је могуће користити у 

току трајања уговора. 

Наручилац врши избор мобилних апарата из става 1. овог члана од врста модела 

расположивих у актуелној понуди Извршиоца и на основу важећег ценовника Извршиоца. 

Укупна вредност уговора за период од 24 месеца биће одређена према реализованом 

саобраћају, а највише до  максимално предвиђеног износа за спровођење ове јавне набавке. 

 

Члан 5. 

Извршилац се обавезује да приликом потписивања овог уговора достави уредно потписану и 

регистровану сопствену бланко меницу, без жираната, у корист Наручиоца, са овлашћењем за попуну 

у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ – а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на име 

доброг извршења посла, која ће трајати 30 (тридесет) дана дуже од истека рока важности уговора. 

Предајом менице, Извршилац се обавезује да Наручиоцу преда копију картона са депонованим 

потписом овлашћеног лица Извршиоца, овлашћење за Наручиоца да меницу може попунити у складу 

са Уговором и потврду да је достављена меница регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС. 

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

мора да продужи важност менице. 

 

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 лицем Наручиоца у свим активностима око реализације овог 

уговора; 

3) мобилне телефонске апарате из члана 4. став 1. овог уговора испоручи најкасније у року од 

24 часа од пријема захтева Наручиоца, са свим пратећим прибором, као и упутство за употребу на 

српском језику и овереним гарантним листом којим се обезбеђује гаранција од најмање 24 месеца од 

дана преузимања; 

4) одмах по позиву Наручиоца, а најдаље у року од три дана отклони недостатке у погледу 

квалитета, квантиитета и других мана у вези пружања услуга које су предмет овог уговора. 

 

Члан 7. 

Наручилац се обавезује да: 

1) цену услуге плаћа у роковима и на начин предвиђен овим уговором;  
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2) услугу користи савесно и искључиво за сопствене потребе; 

3) мобилне телефонске апарате које добије од Извршиоца користи у складу са добијеним 

упутством; 

4) одреди лице овлашћено за сарадњу са Извршиоцем у свим активностима 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. 

 

Члан 9. 

Наручилац доставља Извршиоцу рекламације на квалитет пружене услуге у текућем месецу 

у року од седам дана од дана пријема рачуна. 

О примљеној рекламацији Извршилац је обавезан да се изјасни у року од пет дана од дана 

примљене рекламације. 

Члан 10. 

Овај уговор се закључује на одређено време, на период од две године (24 месеца). 

  

Члан 11. 
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 

2. овог уговора; 

4) у другим случајевима утврђеним прописима који уређују облигационе односе. 

 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. 

 

Члан 12. 
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове настојати да реше споразумно, у духу 

добрих пословних обичаја, а уколико то није могуће, спорови ће се решавати пред стварно надлежним 

(Привредним) судом у Београду. 

  

Члан 13. 

 Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од тога по два за сваку уговорну страну. 

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ   ИЗВРШИЛАЦ 

Д и р е к т о р 

 

 

  

   

       Горан Пузовић, дипл.инж.пољ.                                                        (својеручни потпис) 

 

 

                     __________________________________ 

              име и презиме штампаним словима 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга – Услуге мобилне телефоније 

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, Булевар уметности бр. 2А, Нови Београд   24/29 

24 

НАПОМЕНА: 
Модел уговора представља уговор по приступу и представља садржину уговора који ће бити закључен 

са изабраним понуђачем. 

 Модел уговора попунити и потписати, 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, то 

може представљати негативну референцу према чл. 82. ст. 1. тач. 3) ЗЈН. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, у почетном делу модела уговора (где се наводе уговорне 

стране, односно подаци о Извођечу) треба унети податке о свим члановима групе понуђача (назив, седиште, 

ПИБ, матични број и број текућег рачуна код банке, законски заступник), на за то предвиђеним слободним 

линијама. Дозвољено је ту страницу у коју се уносе податци фотокопирати или одштампати бланко у више 

примерака, па унети податке за све чланове групе понуђача. Сваку приложену страницу модела уговора сви 

чланови групе понуђача 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) 
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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 – Услуга мобилне телефоније, ЈН број 

176/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 21.11.2019. 

године до 10,00 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:  

1) попуњене и својеручно потписане од стране законског заступника или oвлашћеног лица 

понуђача следеће обрасце: 

- Образац понуде (V 1.); 

- Образац структуре понуђене цене (V 2.); 

- Образац изјаве о независној понуди (V 4.); 

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку (V 5.); 

- Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

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

делатности која је на снази у време подношења понуде, попуњен и потписан (V 6.); 

- копија важеће дозволе, односно лиценце за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и 

услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже издату од стране РАТЕЛ-а (овај документ се доставља 

засебно, а може се доставити у виду неоверене копије или извода). 

2) Модел уговора (VI) - попуњен у складу са понудом, својеручно потписан од стране 

овлашћеног лица понуђача, односно овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, 

3) Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују  на 

извршење јавне набавке - доставља се уколико понуду подноси група понуђача.   

 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. 

   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. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, 

а место начињене грешке парафира.  

 

3. Понуда са варијантама није дозвољена. 

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. 
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 Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља.  

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

„Србијаводе“ Београд, Булевар уматности 2А Нови Београд, са назнаком: 

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

телефоније, ЈН број 176/2019 - 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. 

  

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 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. 

 

6. Понуда са подизвођачем 

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

понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  

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

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

извршење набавке поверити подизвођачу.  

 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између 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 III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова 

(Образац изјаве из поглаваља III одељак 4.). 

 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. 

 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:  

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем и  

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

 Изјаве које се дају под материјалном и кривичном одговорношћу (о испуњавању услова за 

учешће у поступку и о независној понуди), морају бити потписане од стране свагог понуђача из групе 

понуђача. 

 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

 

8. Начин и услови плаћања  

Плаћање добра извршиће се на основу испостављене фактуре, у року који не може бити краћи 

од седам ни дужи од 45 дана од дана уредног пријема фактуре, уплатом на текући рачун Продавца, који 

је назначен на фактури.  

Авансно плаћање није дозвољено. 

 

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, Купац 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. 
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10. Цена и начин на који мора бити 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.  

 Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.  

Како се ради о услугама чији обим није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу, 

наручилац је унапред одредио вредност уговора, док вредност из понуде представља основ за примену 

елемента критеријума „економски најповољнија понуда“ и служи за вредновање понуда по том основу. 

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

92. ЗЈН. 

 

11. Средства финансијског обезбеђења  

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора достави Бланко сопствену 

меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије за добро 

извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Бланко сопствену 

меницу за добро извршење посла издаје у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 

роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за 

време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро 

извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити Бланко сопствену меницу за добро 

извршење посла у случају да изабрани понуђач не извршава своје уговорне обавезе у роковима и на 

начин предвиђен уговором. Поднета Бланко сопственa меница не може да садржи додатне услове за 

исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Предајом 

менице, испоручилац се обавезује да наручиоцу преда копију картона са депонованим потписом 

овлашћеног лица понуђача, овлашћење за наручиоца да меницу може попунити у складу са уговором, 

и потврду да је достављена меница регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС. 
 

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

укључујући и њихове подизвођаче 

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

 

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 пет дана пре истека рока за 

подношење 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 Нови Београд, уз назнаку предмета и редног броја јавне набавке, или путем e-

mail адресе: office.jn@srbijavode.rs 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 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. 

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

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

 
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 писменом 

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

упоређивању понуда.  

mailto:office.jn@srbijavode.rs
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Наручилац може да врши и 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.  

Комисија за јавну набавку ће, након завршеног отварања понуда, приступити прегледу, 

оцењивању и рангирању понуда. 

 Уколико постоји неусаглашеност између јединичне цене и укупне цене која се добија 

множењем јединичне цене и количине, важиће јединична цена, а укупна цена ће бити исправљена.  

Исправка рачунских грешака из понуде може се вршити у складу са законом.  

 
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 подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији.  

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 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 

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.  

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 или одлуке о обустави поступка, 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 захтева из ст. 4. и 5. ове тачке, 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.  

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту 

права.  

Захтев за заштиту права садржи елементе предвиђене чланом 151. став 1. ЗЈН, а уколико те 

елементе не садржи, наручилац ће такав захтев одбацити закључком. Против овог закључка 

подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој 

комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу. 

Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права: 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије 

уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

1)  Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
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(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: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев 

за заштиту права; 

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(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. 

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. 

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); 

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 законом и другим прописом. 

НАПОМЕНА: У пољу „сврха уплате“ у оквиру налога за уплату и налога за пренос потребно 

је прво уписати скраћеницу „ЗЗП“, затим назив наручиоца и на крају  број  или ознаку јавне 

набавке  при чему  није дозвољено уписивати никакве додатне речи или интерпункцијске знаке (на пр: 

„такса за“, „уплата“ и сл.), већ искључиво наведене појмове у поменутом редоследу.  

 Такса за захтев за заштиту права поднет у јединственом поступку јавне набавке износи 

60.000,00 динара. 

 Примери правилно попуњених  образаца  налога за уплату или  налога за пренос могу се  видети 

у оквиру  „банера“ на интернет страници Републичке комисије кликом на линк: Уплата таксе из 

Републике Србије. 

 

17.  Обавештење да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна 

Приликом сачињавања понуде за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности 

– Услуге мобилне телефоније, ЈН број 176/2019, употреба печата није обавезна. 
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