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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 14.03.2016. године), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број Оу. 5/197-2019 од 

31.12.2019. године и број Му.5/197-1-2019 од 14.01.2020. године и Решења о образовању комисије за 

јавну набавку број Оу. 5/197/1-2019 од 31.12.2019. године и број Му.5/197-1/1-2019 од 14.01.2020. 

године, припремљена је 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности услуга  

Набавка услуге интернета  

 

 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, 

количина и опис услуга, начин спровођења контроле и 

обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, 

евентуалне додатне услуге и сл. 

4 

III  
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН и 

Упутство како се доказује испуњеност тих услова 
8 

IV Критеријум за доделу уговора 11 

V Обрасци који чине саставни део понуде 11 

1. Образац понуде 12 

2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 16 

3. Образац трошкова припреме понуде  17 

4. Образац изјаве о независној понуди 18 

5. 

Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у 

поступку јавне набавке - члан 75. ЗЈН, наведених овом конурсном 

докумнтацијом 

 

19 

6. 
Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у 

поступку јавне набавке - члан 75. ЗЈН 
20 

VI Модел уговора 21 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 24 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 197/2019 су услуге – Набавка услуге интернета 

Назив и ознака из општег речника набавке: 72400000 - Услуге интернета 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 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  

Набавка услуге интернета за потребе ЈВП „Србијаводе“ обухвата: 

1.1 Интернет 

- услуге се морају реализовати путем оптичког линка или бакра 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);  

- Понуђач је у обавези да обезбеди интернет у свим пословним просторијама наручиоца из 

Табеле 1.1 овог поглавља;  

- услуге се пружају без ограничења количине саобраћаја;   

- на свим локацијама интернет услуга се пружа преко оптике или бакра са укљученим 

статичким IP адресама;  

- минималне брзине преноса података су утврђене у Tабели 1.1. 

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

Понуђач - Наручилац, симетричне брзине (иста брзина download-a и upload-a) 100/100Мb/s и са 

минимално 15 статичких IP адреса. Прикључак на интернет мора бити реализован оптичким 

каблом, подземним путем, правно регулисан целом дужином трасе;  

- сви трошкови увођења оптичког кабла, укључујући и завршетак, 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 2,3,4 i 5 из табеле 1.1 на овим локацијама понуђач испоручује 

wireless router, са минимум 4 пoрта.   

 

Табела 1.1 Интернет 

Р.б.  Назив  Адреса   Број телефона  
Брзина  

Мb/s  

1.  Дирекција  Београд, Булевар уметности 2А  / 100/100 

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

3.  ВПЦ „Mорава“  
Ниш, Трг краља Александра 

Ујединитеља 2  
018/4258186  20/2 

4. Брана Гружа 
Кнић, село Пајсијевићи 034/6515118  

20/2 

5. Брана Нова Грошница 
Крагујевац, Грошница 034/394245 

10/1 

 

1.2 Л3 ВПН 

Под L3 VPN подразумева се формирање виртуалне приватне мреже, у оквиру 

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

референтног модела. Потребно је да услуга L3 VPN омогући повезивање локација Наручиоца тако 

да рутирање и адресни простор буду независни од осталих мрежа. Такође, комуникациони саобраћај 

у L3 VPN-у Наручиоца треба да буде одвојен од осталог комуникационог саобраћаја Понуђача. 

Услуга се односи на све локације наведене у Табели 1.2. где су наведени и сви технички детаљи и 

приступне брзине за сваку од локација. Улаз у комуникациони систем Понуђача услуга предвиђен 

за Наручиоца остварује се преко комуникационих уређаја (рутера) Понуђача. 
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Табела 1.2 Л3 ВПН 

Р.б.  Назив  Адреса   
Брзина  

Мb/s  

1.  Дирекција  Београд, Булевар уметности 2А  100/100 

2.  ВПЦ „Сава-Дунав“  Београд, Бродарска 3 50/50  

3.  
Центар за одбрану од 

поплава - сплав  
Савски насип бб  10/10  

4.  
ВПЦ „Mорава“  

Ниш, Трг краља Александра 

Ујединитеља 2  
100/100 

5.  РJ „Неготин“  Неготин, Станка Пауновића 16  20/20  

6.  РJ „Смедерево“  Смедерево, Карађорђева 62  20/20  

7.  РJ „Шабац“  Шабац, Краља Милана 8  20/20  

8.  РJ „Велика Морава“  Ћуприја, Цара Лазара 109  20/20  

9.  РJ „Западна Морава“  Чачак, Страјина Лапчевића3/2  20/20  

10.  РJ „Владичин хан“  Владичин хан, Светосавска 30  10/10  

11.  РJ „Ужице“  Ужице, Димитрија Туцовића 43  10/10  

12. РJ „Нова Варош“  Нова Варош, Карађорђева 34  10/10  

 

1.3 Заштита од DoS и DDoS напада 

Понуђач је дужан да обезбеди константну заштиту линка и мреже наручиоца од DoS и DDoS 

напада наменским уређајем/системом за детекцију, митигацију (спречавање) и извештавање о 

нападима. Уређај за заштиту мора да омогући филтрирање DoS и DDoS саобраћаја пре него што се 

интернет линк загуши, тј. заштита од DoS и DDoS напада подразумева омогућавање рада наручиоца 

под нападом, након детекције од стране понуђача или обавештавања од стране наручиоца. Систем 

треба да подржи пропустност саобраћаја од минимум 10 Gbps. Уређај/систем за заштиту мора имати 

линкове већег капацитета од 1 Gbps. Под детекцијом се подразумева константно надгледање 

саобраћаја на интернет линку наручиоца и могућност препознавања аномалија у интернет саобраћају 

које се могу класификовати као DoS и DDoS напади. Уређај за заштиту треба да има могућност и 

аутоматског и ручног укључивања митигације након детекције напада. Аутоматско 

иницирање/укључивање митигације подразумева да уређај/систем има могућност дефинисања 

граничних услова под којима ће детектовани DoS и DDoS напад покренути аутоматски одговор, тј. 

аутоматску иницијацију митигације, односно заштите од напада. Ручно укључивање митигације 

подразумева да, када је систем/уређај идентификовао догађај класификован као потенцијални DoS и 

DDoS напад, одговарајуће стручно лице из техничке подршке понуђача, задужено за систем заштите 

од DoS и DDoS напада, ће аутоматски бити обавештено, и на основу садржаја нотификационе поруке 

донети одлуку да ли се митигација, односно заштита од напада примењује или не. Заштита од напада 

не сме да се заснива на примени ACL за пропуштање и/или одбацивање саобраћаја, и не сме да се 

заснива на употреби обичног или statefull firewall уређаја. Уређај за заштиту мора да поседује 

напредне функције као што је примена Black/White листи, филтрацију нерегуларних пакета, TCP 

conncetion reset, TCP SYN аутентификацију, HTTP rate limiting, DNS rate limiting, Zombie детекцију, 

Payload regular expression функционалност. Уређај за заштиту мора да поседује могућност напредне 

анализе саобраћаја, односно да употребом потписа или другог вида информација које се константно 

ажурирају, детектује и спречи напредне DoS и DDoS нападе, као што су UDP flood напади, ICMP 

flood напади, SYN flood напади, HTTP Get Flood, HTTP Post Flood, ACK flood, SYN-ACK flood, 

FIN/RST flood, IP fragment flood, DNS Flood, заштиту од fragmentation напада, Smurf, Worm Outbreaks, 

Teardrop напади, Ping of death напади, Spoofed/Reflected напади, Slowloris напади, Zero-Day DDoS 

напади, Connection flood напади, DNS query flood напади, DNS reply flood напади, DNS poisoning 

напади, DNS amplification напади, Top N DNS cache напади, SIP flood напади, HTTPS flood напади, 

Port scanning напади, Address scanning напади, Tracert packet control напади, IP source routing option 

напади, IP timestamp option напади, IP route record option напади, Land напади, Fraggle напади, IP 

option control напади, IP fragmented packet напади, TCP label validity check напади, Large ICMP packet 

напади, ICMP redirection packet напади, ICMP unreachable packet напади, botnet заштиту, host 

behavioural заштиту, anti-spoofing, configurable flow expression филтрирање, payload expression-based 
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филтрирање, permanent and dynamic blacklists/whitelists, traffic shaping, connection limiting, APT 

(Advanced Persistent Threat) заштиту. Уређај за заштиту не сме физички бити постављен на путањи 

интернет линка (in-line). За време митигације напада, интернет саобраћај може се прерутирати на 

уређај за заштиту. За време митигације напада, уређај за заштиту не сме постављати ограничење у 

броју TCP/UDP конекција, односно уређај за заштиту мора радити као stateless уређај. Такође, за 

време митигације напада, не сме доћи до одбацивања регуларног саобраћаја. Појава асиметричног 

саобраћаја не сме да утиче на уређај за заштиту, тј уређај за заштиту мора да ради без нарушавања 

квалитета заштите и у случају асимтеричног саобраћаја. 

Понуђач је дужан да достави у понуди: 

- детаљну техничку спецификацију уређаја/система за заштиту којим располаже, као и 

техничку документацију; 

- фотокопију фактуре или уговора о куповини уређаја и data sheet за уређај. На документацији 

није обавезно да стоји вредност по којој је уређај купљен. 

Уређај/ Систем за заштиту треба да има могућност скупљања и чувања података релевантних 

за генерисање извештаја. Извештај мора да сдржи следеће минималне податке: изворишне и 

дестинационе адресе напада, изворишни и дестинациони порт, протокол 4. слоја OSI модела (tcp или 

udp), разлика у односу на уобичајени саобраћај у количини и у процентима, време када је евентуални 

напад почео и колико је трајао, графички приказ тока напада и успешности заштите у различитим 

бојама за пропуштен и одбачен саобраћај као и за сваки од напредних филтера који је током напада 

одстрањивао непожељни саобраћај. Понуђач је дужан да DoS и DDoS нападе документује 

извештајима са уређаја за детекцију и заштиту уз пропратно објашњење службе за подршку понуђача. 

 

2. Рок за почетак пружања услуга 

Рок за почетак пружања услуга не може бити дужи од 30 дана од дана закључења уговора. 

 

3. Рок и место пружања услуга 

Местa пружања услугe су пословни простори наручиоца из Табела 1.1 и 1.2 овог поглавља 

конкурсне документације. 

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

утрошка средстава предвиђених за предметну 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. 

Понуђач је у обавези: 

- да инсталираном опремом обезбеди непрекидну испоруку Интернет сервиса, односно L3 

VPN сервиса Наручиоцу, захтеваном брзином, у периоду 00-24 часова, 7 дана у недељи, 365 дана у 

години. 

- уколико се планирају радови у мрежи оператера потребно је да понуђач обавести 

Наручиоца 2 дана унапред. 

- да обезбеди техничку подршку у периоду 00-24 часова, 7 дана у недељи, 365 дана у години, 

са временом одзива не дужим од 30 (тридесет) минута, временом изласка на локацију не дужим од 4 

(четири) сата и временом отклањања квара не дужим од 4 (четири) сата. У супротном мора се 

обезбедити алтернативна интернет конекција односно веза између објеката. 

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).  

 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. 
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 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.). 

Понуђач је дужан да на месечном нивоу, уз рачун, доставља извештаје о саобраћају на линку 

ка наручиоцу (traffic reports), о нападима на мрежу наручиоца и извештаје о спречавању напада 

(mitigation reports). 

 

 

Напомена: понуђач може да изврши обилазак свих локација Наручиоца из табеле 1.1 и 1.2, 

уколико је исто неопходно ради састављања понуде. Уколико се понуђач одлучи за обилазак локација 

Наручиоца из табеле 1.1 и 1.2 у обавези је да свој долазак најави Наручиоцу путем електронске 

поште office.jn@srbijavode.rs која садржи следеће обавезне податке: назив, адресу, седиште, ПИБ и 

број телефона понуђача, име и презиме овлашћеног лица и списак овлашћених лица која ће обићи 

објекте. Најаву доставити најкасније 1 (један) дан пре дана обиласка објекта, а најкасније 3 дана 

пре истека рока за подношење понуда. Заинтересована лица могу извршити обилазак локација, 

радним данима, у периоду 10:00 до 14:00 уз претходну најаву. Особа за контакт у вези обиласка је 

Небојша Ђукић, email: nebojsa.djukic@srbijavode.rs  
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 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); 

 

Попуњена и потписана 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) ЗЈН (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) ЗЈН)), 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 чланом 77. став 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 члана 75. став 1. тачка 1) до 5) и члана 75. став 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.  

 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.  

 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 и додатних 

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

услова), понуђач ће бити дужан да достави: 

  

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Члан 75. став 1. тачка 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) Члан 75. став 1. тачка 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) Члав 75. став 1. тачка 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)  Члан 75. став 2. ЗЈН, услов под редним бројем 4. наведен у табеларном приказу обавезних 

услова  - Доказ: 

 Потписана 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 

5) Члан 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, услов под редним бројем 5. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова - Доказ:  

 Копија важеће дозволе, односно Потврду о упису података у евиденцију оператора јавних 

комуникационих мрежа и услуга за делатност услуга приступа Интернету и Интернет услуга. 

 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 

члану 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“.  

 

1. 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 ОБРАСЦИ 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 - члан 

75. наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5); 

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

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

 

ПОНУДА 

  

бр ________________ од __________________  

за јавну набавку мале вредности добра  

 Набавка услуге интернета 

ЈН број 197/2019 

 

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 75/13): 

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 75/13) - 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 75/13) - 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. 
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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, 75/13) - 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 75/13) - 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 75/13) - 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 - Набавка услуге интернета 

 

Р.б. Назив услуге 
Ко

л. 

Јединична (месечна) 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна (месечна) цена 

без ПДВ-а 

1. 2. 3. 4. 5. (3х4) 

1 
Интернет услуга преко оптичког 

кабла брзине 100/100 Мb/s 
1 

  

2 Интернет услуга брзине  20/2 Мb/s 3   

3 Интернет услуга брзине  10/1 Мb/s 1   

4 Л3ВПН брзине 100/100 Мb/s 2   

5 Л3ВПН брзине 50/50 Мb/s 1   

6 Л3ВПН брзине 20/20 Мb/s 5   

7 Л3ВПН брзине 10/10 Мb/s 4   

8 DDoS заштита /   

   УКУПНО:  

 

7) ОСТАЛИ УСЛОВИ 
- Начин, услови и рок плаћања (не може бити краћи од 14 дана ни дужи од 45 дана) је: ____ 

дана од дана пријема исправне фактуре.  

- Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) је: _____ дана од дана јавног отварања понуда. 

- Рок за почетак пружања услуга (не може бити дужи од 30 дана) је _____________ од дана 

закључења уговора.  
 

 

            Датум и место                                              ПОНУЂАЧ 

 

            М. П.  

_____________________________                          ____________________________ 

                               (својеручни потпис) 

 

 

         ____________________________ 

                   име и презиме штампаним словима 

 

Напомене:  
 Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

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

потписати и печатом оверити образац понуде. 
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ОБРАЗАЦ 2. 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Р.б. Назив услуге Кол. 

Јединична 

(месечна) 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

(месечна) 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

(месечна) 

цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

(месечна) 

цена 

са ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5. 6. (3х4) 7. 

1 

Интернет услуга преко 

оптичког кабла брзине 

100/100 Мb/s 

1 

    

2 
Интернет услуга брзине  

20/2 Мb/s 
3 

    

3 
Интернет услуга брзине  

10/1 Мb/s 
1 

    

4 
Л3ВПН брзине 100/100 

Мb/s 
2 

    

5 
Л3ВПН брзине 50/50 

Мb/s 
1 

    

6 
Л3ВПН брзине 20/20 

Мb/s 
5 

    

7 
Л3ВПН брзине 10/10 

Мb/s 
4 

    

8 DDoS заштита / 
    

    УКУПНО: 
  

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а; 

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом; 

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

јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са количином (која је наведена у колони 3.);  

- у колону 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом;  

- на крају уписати укупну цену. 

- у реду „УКУПНО“, у колони 6. уписати збир укупне цене без ПДВ-а и 

- у реду „УКУПНО“, у колони 7. 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 - Набавка услуге интернета, редни број 197/2019, 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 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 - ЧЛАН 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 услуга – Набавка услуге интернета, редни број 197/2019, испуњава све услове 

из члана 75. ЗЈН, односно услове одређене конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, 

и то: 

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

(члан 75. став 1. тачка 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 (члан 75. 

став 1. тачка 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) (члан 75. 

став 1. тачка 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 (члан 75. став 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, а да додатне услове 

испуњавају заједно. 
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ОБРАЗАЦ 6. 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛАН 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 услуга - Набавка услуге интернета, редни број 197/2019, испуњава све 

услове из члана 75. ЗЈН, односно услове одређене конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

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

(члан 75. став 1. тачка 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 (члан 75. став 1. тачка 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) (члан 75. 

став 1. тачка 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 (члан 75. став 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. 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Набавка услуге интернета  

ЈН број 197/2019 

 

 

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”, 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности услуга – Набавка услуге 

интернета, редни број јавне набавке 197/2019;  

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

број _________ од ____________, заведена код Наручиоца под брoj __________ од ___________ која 

(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) 

 

Члан 1. 
 Предмет овог уговора је пружање услуга интернета, у свему према Понуди 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 100/100 

Мb/s 

 

2 Интернет услуга брзине  20/2 Мb/s  

3 Интернет услуга брзине  10/1 Мb/s  

4 Л3ВПН брзине 100/100 Мb/s  

5 Л3ВПН брзине 50/50 Мb/s  

6 Л3ВПН брзине 20/20 Мb/s  

7 Л3ВПН брзине 10/10 Мb/s  

8 DDoS заштита  

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

новим локацијама. 

 

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 2019. годину у износу од 1.600.000,00 динара без ПДВ-а. 
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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.  

 

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. 

 

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. 

 

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; 

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.  
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Члан 8. 

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

уговорних обавеза, а о дану наступања, трајању, односно 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. 
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 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. 

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

до дана престанка важења овог уговора. 

 

Члан 10. 
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 стварно надлежни суд у Београду.  

 

Члан 11. 
Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерака, од којих по 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 и потписати, чиме понуђач потврђује да се слаже са 

моделом уговора. 

 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, име директора), 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 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга – Набавка услуге интернета 

ЈН 197/2019 

 

ЈВП„Србијаводе”, Булевар уметности  2А Београд 
 24/28 

24 

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 – Набавка услуге интернета, ЈН број 

197/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 3.02.2020. 

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:  

- Образац понуде (Образац 1), потписан;  

- Образац структуре понуђене цене (Образац 2), потписан; 

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

трошкове; 

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4), потписан; 

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

75. ЗЈН (Образац 5), потписан; 

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

75. (Образац 6), потписан, уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

- Модел уговора, потписан;  

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

а место начињене грешке парафира.  

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. 

 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. 

 

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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 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 – Набавка услуге 

интернета, ЈН број 197/2019 - 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. 

  

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 III 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. став 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.  

 

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.  
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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. ЗЈН.  

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.  

10. 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.  

11. 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. 

 

12. 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: of-

fice.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,  

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 
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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.  

 

13. 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. 

 

14. 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. 

 

15.  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.  

 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 члана 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка 

јавне набавке из члана 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.  
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 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 197/2019;  

(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. 

 

16. Обавештење да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна 

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

вредности - Набавка услуге интернета, ЈН 197/2019, употреба печата није обавезна. 

 


