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На пснпву шл. 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,  
14/2015, 68/2015. У даљем тексту: Закпн), шл. 6. Правилника п пбавезним елементима 
кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа 
испуоенпсти услпва („Сл. Гласник РС” бр. 29/2013 и „Сл. Гласник РС” 86/2015), Пдлуке п 
ппкретаоу ппступка јавне набавке брпј VIII-02-404-62-1/2019 и Рещеоа п пбразпваоу 
кпмисије за јавну набавку мале вреднпсти VIII-02-404-62-2/2019, припремљена је: 
 
 
 

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку мале вреднпсти пбликпвану пп партијама – Електрпнске 
кпмуникаципне услуге- Услуге фиксне телефпније, мпбилне телефпније и интернета 

ЈН бр. VIII 02 404-62/2019 
 
Кпнкурсна дпкументација садржи: 
 

Ппглавље Назив ппглавља Страна 
I Ппщти ппдаци п јавнпј набавци 3 
II Ппдаци п предмету јавне набавке 4 

 
 
 
 

III 

Врста, технишке карактеристике, квалитет, кплишина и 
ппис услуга, нашин спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђеоа 
гаранције квалитета, рпк изврщеоа, местп изврщеоа, 
евентуалне дпдатне услуге и сл. (пбрасци бр. 1/1, 1/2, 1/3) 

5-10 

 
 

IV 

Услпви за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75.  
Закпна и упутствп какп се дпказује испуоенпст тих 
услпва. (Пбразац изјаве п ипуоенпсти пбавезних  за 
ушещће у ппступку предметне јавне набавке, у складу са 
шл. 77. став 4. Закпна, (Пбразац изјаве ппнуђаша, дат је у 
ппглављу IV пдељак 3, - Пбрасци 2 и 3. Важећа лиценца 
за пбављаое делатнпсти кпја је предмет јавне набавке, 
кпју дпставља у виду непверене кппије. 

11-16 

V Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду 17-31 

VI Пбразац ппнуде (Пбрасци бр. 4/1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 
6/2, 6/3, 7/1, 7/2 и 7/3) 

32-45 

VII Пбразац структуре цене за партију бр.1  
(Пбразац бр. 8/1) 

46-48 

VII Пбразац структуре цене за партију бр.2  
(Пбразац бр. 8/2) 

49-51 

VII Пбразац структуре цене за партију бр.3 
(Пбразац бр. 8/3) 

52-55 

VIII Изјава п ппщтпваоу прпписа (Пбрасци бр.9/1, 9/2 и 9/3) 56-58 

IX Мпдел угпвпра за партију бр.1 59-63 
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IX Мпдел угпвпра за партију бр.2 64-68 

IX Мпдел угпвпра за партију бр.3 69-73 

X Пбразац трпщкпва припреме ппнуде (Пбразац бр.10) 74 

XI Пбразац изјаве п независнпј ппнуди (Пбразац бр.11) 75 

XII Пбразац п пбиласку лпкација (Пбразац бр.12) 76 

 
Кпнкурсна дпкументација садржи укупнп 76 странa. 
 
 

I  ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 
 
1. Ппдаци п нарушипцу 

Нарушилац: Управа ГП Барајевп 

Адреса: Светпсавска бр. 2, 11460 Барајевп 

Интернет страница www.barajevo.org.rs пдакле мпжете преузети кпнкурсну 

дпкументацију, исту мпжете преузети и са ппртала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs 

 

2. Врста ппступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спрпвпди у ппступку јавне набавке мале вреднпсти 

пбликпване пппартијама у складу са Закпнпм и ппдзакпнским актима кпјима се уређују 

јавне набавке. 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке брпј VIII 02 404-62/2019 су  (услуге) – Електрпнске 

кпмуникаципне услуге - услуге фиксне телефпније, мпбилне телефпније и услуге 

интернета. 

Јавна набавка је пбликпвана пп партијама и тп: 

Партија бр.1 - услуге фиксне телефпније 

Партија бр.2  - услуге мпбилне телефпније 

Партија бр.3 - услуге интернета 

4. Циљ ппступка 

Ппступак јавне набавке се спрпвпди ради закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци. 

5. Кпнтакт (лице или служба)  

Дпдатне инфпрмације и пбавещтеоа у вези са припремпм ппнуде, заинтереспванп 
лице мпже тражити у писанпм пблику, путем ппщте, на адресу нарушипца: Управа ГП 
Барајевп, Светпсавска бр. 2, 11460 Барајевп, или путем електрпнске ппщте на e-mail: 
javne.nabavke@barajevo.org.rs, свакпг раднпг дана (ппнедељак-петак), у перипду пд 
07,30-15,30 шаспва. 
Електрпнска ппщта кпја буде примљена ппсле 15,30 шаспва, сматраће се да је 
примљена следећег раднпг дана. 
Лице (или служба) за кпнтакт:  Jелена Стеванпвић, службеник за јавне набавке 
                                                      Сузана Вујић, дипл.екпнпмиста 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
mailto:javne.nabavke@barajevo.org.rs
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II  ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке брпј VIII 02 404-62/2019  су  (услуге) – Електрпнске 

кпмуникаципне услуге - услуге фиксне телефпније, мпбилне телефпније и услуге 

интернета. 

Oзнаке из ппщтег решника набавки:  

Партија 1_ 64211000 – Услуге јавне телефпније 

Партија 2_64212000 – Услуге мпбилне телефпније 

Партија 3_ 72400000 – Услуге интернета 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС 
УСЛУГА, НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РПК ИЗВРШЕОА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДПДАТНЕ УСЛУГЕ И 
СЛ. 

Пбразац 1/1.                                                                                                                                
1. Врста услуга 
Партија 1: Услуге фиксне телефпније 
 
2. Технишке карактеристике, кплишина и ппис услуга 
Детаљан ппис и разрада предмета набавке садржана је у Технишкпј спецификацији у 
пквиру пбрасца структуре цена, кпја се налази у делу VII и саставни је деп пве 
кпнкурсне дпкументације. 
 
3. Нашин спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђиваоа гаранције квалитета 

Кпнтрпла  изврщених услуга се  врщи  пд  стране нарушипца пценпм да ли су 
изврщене услуге у складу са технишкпм спецификацијпм и пбрасцем ппнуде. Квалитет 
услуга мпра бити у складу са правилима прпфесије, стандардима и нпрмативима за 
предметну услугу.  

Пптенцијалнп најппвпљнији Ппнуђаш – Дпбављаш услуге је дужан да предметне услуге 
пбавља струшнп и квалитетнп, придржавајући се стандарда, прпписа и правила струке 
кпји важе за ту врсту услуге кап и дпбрих ппслпвних пбишаја, у складу са Закпнпм п 
електрпнским кпмуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13 – УС и 62/14, 
у даљем тексту: Закпн) и Правилникпм п параметрима квалитета јавнп дпступних 
електрпнских кпмуникаципних услуга и спрпвпђеоу кпнтрпле пбављаоа делатнпсти 
електрпнских кпмуникација ("Службени гласник РС“, брпј 73/2011, 3/2014), кап и  
Правилникпм п ппщтим услпвима за пбављаое делатнпсти електрпнских 
кпмуникација пп режиму ппщтег пвлащћеоа"Службени гласник РС", брпј 58/18) 

Пптенцијалнп најппвпљнији Ппнуђаш – Дпбављаш услуге је дужан да гарантује 
квалитет изврщених услуга. 
Рекламација  

У слушају утврђених недпстатака у квалитету и пбиму изврщене услуге, Дапбављаш 
услуге мпра у рпку пд 15 (петнаест) дана, пд дана пријаве рекламације да се писменп 
изјасни на навпде из рекламације. 

 
 
4. Рпк изврщеоа услуга 
 12 (дванаест) месеци пд дана закљушеоа  угпвпра.  
 
5. Местп изврщеоа услуга 
Зграда ГП Барајевп у  Барајеву у Улици Светпсавска 2: 

8300301 ППШТИНА БАРАЈЕВП ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ БАРАЈЕВП 

8300310 ПРЕДСЕДНИК 
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8300385 ППШТИНА БАРАЈЕВП ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ БАРАЈЕВП 

8300387 ППШТИНА БАРАЈЕВП ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ БАРАЈЕВП 

8300391 ПРЕДСЕДНИК 

8301307 ЦЕНТАР ЗА ПБАВЕШТАВАОЕ И УЗБУОИВАОЕ 

8301308 СИТУАЦИПНИ ЦЕНТАР 

8301316 ППШТИНА БАРАЈЕВП ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ БАРАЈЕВП 

8301382 ППШТИНА БАРАЈЕВП ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ БАРАЈЕВП 

8301569 ППШТИНА БАРАЈЕВП ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ БАРАЈЕВП 

8301985 ППШТИНА БАРАЈЕВП ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ БАРАЈЕВП 

8302115 ЦЕНТРАЛА 

8302118 ПРЕДСЕДНИК 

8302126 ЦЕНТРАЛА 

8302144 ППШТИНА БАРАЈЕВП ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ БАРАЈЕВП 

8302146 СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ 

8302169 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЋЕВАЦ ППШТИНЕ БАРАЈЕВП 

8302399 ЗАКУП- бивща агрп банка 

8302444 ПРЕДСЕДНИК 

8301966 ППШТИНА БАРАЈЕВП ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ БАРАЈЕВП 

8302117 ППШТИНА БАРАЈЕВП ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ БАРАЈЕВП 

8302125 ППШТИНА БАРАЈЕВП ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ БАРАЈЕВП 

8302254 ППШТИНА БАРАЈЕВП ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ БАРАЈЕВП 

8302272 ППШТИНА БАРАЈЕВП ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ БАРАЈЕВП 

8302388 ППШТИНА БАРАЈЕВП ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ БАРАЈЕВП 

8302598 ППШТИНА БАРАЈЕВП ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ БАРАЈЕВП 

8302637 ППШТИНА БАРАЈЕВП ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ БАРАЈЕВП 

8302712 ППШТИНА БАРАЈЕВП ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ БАРАЈЕВП 

7872160 ППШТИНА БАРАЈЕВП ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ БАРАЈЕВП 

7872161 ППШТИНА БАРАЈЕВП ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ БАРАЈЕВП 

7872170 ППШТИНА БАРАЈЕВП ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ БАРАЈЕВП 

8302105 ППШТИНА БАРАЈЕВП ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ БАРАЈЕВП 

7872167 ППШТИНА БАРАЈЕВП ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ БАРАЈЕВП 

7872165 ППШТИНА БАРАЈЕВП ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ БАРАЈЕВП 

7872166 ППШТИНА БАРАЈЕВП ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ БАРАЈЕВП 

7872223 СП БАРАЈЕВП ВПЈНИ БРПЈ 

8301277 ППШТИНА БАРАЈЕВП ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ БАРАЈЕВП 
 
                                         
8301550 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БПЖДАРЕВАЦ 

2560306 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НАСЕЉЕ ГАЈ ППШТИНЕ БАРАЈЕВП 

8332030 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВРАНИЋ ППШТИНЕ БАРАЈЕВП 

8301707 MESNA ZAJEDNICA LISOVID 

8321486 MESNA ZAJEDNICA MANID 

8354044 MESNA ZAJEDNICA ŠILJAKOVAC OPŠTINE BARAJEVO 

8354148 MESNA KANCELARIJA VELIKI BORAK 
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8302628 OPŠTINA BARAJEVO OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BARAJEVO 

8340030 MESNA ZAJEDNICA MELJAK 
 

8321030 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БЕЉИНА ППШТИНЕ БАРАЈЕВП 

8321041 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА АРНАЈЕВП 

8321042 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА РПЖАНЦИ 

 
 
 
Управа ГП Барајевп кпристи 50 телефпнских  прикљушака 
 
 
 
 

 
Местп и Датум:_______________         М.П                        Ппнуђаш:________________ 
 
 
 
 
 
Наппмена: 
Укпликп Ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група Ппнуђача мпже да се ппредели да 
спецификацију пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група 
ппнуђача мпже да пдреди једнпг Ппнуђача из групе кпји ће пптписивати и печатпм  
пверавати дату спецификацију.Овлашћени представник Ппнуђача пптписује и пверава 
печатпм дату спецификацију. 
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  Пбразац бр.1/2 
 
 

1. Врста услуга 
Партија 2: Услуге мпбилне  телефпније 
 
 
2. Технишке карактеристике, кплишина и ппис услуга 
Детаљан ппис и разрада предмета набавке садржана је у Технишкпј спецификацији у 
пквиру пбрасца структуре цена, кпја се налази у делу VII и саставни је деп пве 
кпнкурсне дпкументације. 
 
 
3. Нашин спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђиваоа гаранције квалитета 

Кпнтрпла  изврщених услуга се  врщи  пд  стране Нарушипца пценпм да ли су 
изврщене услуге у складу са технишкпм спецификацијпм и пбрасцем ппнуде. Квалитет 
услуга мпра бити у складу са правилима прпфесије, стандардима и нпрмативима за 
предметну услугу.  

Пптенцијалнп најппвпљнији Ппнуђаш – Дпбављаш услуге је дужан да предметне услуге 
пбавља струшнп и квалитетнп, придржавајући се стандарда, прпписа и правила струке 
кпји важе за ту врсту услуге кап и дпбрих ппслпвних пбишаја, у складу са Закпнпм п 
електрпнским кпмуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13 – УС и 62/14, 
у даљем тексту: Закпн), Правилникпм п параметрима квалитета јавнп дпступних 
електрпнских кпмуникаципних услуга и спрпвпђеоу кпнтрпле пбављаоа делатнпсти 
електрпнских кпмуникација ("Службени гласник РС“, брпј 73/2011, 3/2014), кап и  
Правилникпм п ппщтим услпвима за пбављаое делатнпсти електрпнских 
кпмуникација пп режиму ппщтег пвлащћеоа"Службени гласник РС", брпј 58/18) 

Пптенцијалнп најппвпљнији ппнуђаш – Дпбављаш услуге је дужан да гарантује 

квалитет изврщених услуга.  

 

 
Рекламација  

У слушају утврђених недпстатака у квалитету и пбиму изврщене услуге, Дпбављаш 
услуге мпра у рпку пд 15 (петнаест) дана, пд дана пријаве рекламације да се писменп 
изјасни на навпде из рекламације. 

 
 
4. Рпк изврщеоа услуга 
 12 (дванаест) месеци пд дана закљушеоа  угпвпра. Дпбављаш услуге се пбавезује да 
пмпгући нарушипцу пренпс претплатнишких брпјева кпд другпг пператера, укпликп се 
за тп буде указала ппреба, а у складу са шланпм 79. Закпна п електрпнским 
кпмуникацијама. 
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Брпј претплатнишких брпјева је 95 уз мпгућнпст накнаднпг ппвећаоа или смаоеоа. 

 
Местп и Датум:_______________       М.П                        Ппнуђаш:________________ 
 
Наппмена: 
Укпликп Ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група Ппнуђача мпже да се ппредели да 
спецификацију пптписују и печатпм пверавају сви Ппнуђачи из групе Ппнуђача или група 
Ппнуђача мпже да пдреди једнпг Ппнуђача из групе кпји ће пптписивати и печатпм  
пверавати дату спецификацију. Овлашћени представник Ппнуђача пптписује и пверава 
печатпм дату спецификацију.                  
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                                         Пбразац бр.1/3 
1. Врста услуга 
Партија 3: Услуге интернета 
 
2. Технишке карактеристике, кплишина и ппис услуга 
Детаљан ппис и разрада предмета набавке садржана је у Технишкпј спецификацији у 
пквиру пбрасца структуре цена, кпја се налази у делу VII и саставни је деп пве 
кпнкурсне дпкументације. 
 
3. Нашин спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђиваоа гаранције квалитета 

Кпнтрпла  изврщених услуга се  врщи  пд  стране Нарушипца пценпм да ли су 
изврщене услуге у складу са технишкпм спецификацијпм и пбрасцем ппнуде. Квалитет 
услуга мпра бити у складу са правилима прпфесије, стандардима и нпрмативима за 
предметну услугу.  

Пптенцијалнп најппвпљнији Ппнуђаш – Дпбављаш услуге је дужан да предметне 
услуге пбавља струшнп и квалитетнп, придржавајући се стандарда, прпписа и правила 
струке кпји важе за ту врсту услуге кап и дпбрих ппслпвних пбишаја, у складу са 
Закпнпм п електрпнским кпмуникацијама и Правилникпм п параметрима квалитета 
јавнп дпступних електрпнских кпмуникаципних услуга и спрпвпђеоу кпнтрпле 
пбављаоа делатнпсти електрпнских кпмуникација ("Службени гласник РС“, брпј 
73/2011, 3/2014), кап и  Правилникпм п ппщтим услпвима за пбављаое делатнпсти 
електрпнских кпмуникација пп режиму ппщтег пвлащћеоа"Службени гласник РС", 
брпј 58/18) 
Пптенцијалнп најппвпљнији ппнуђаш – Дпбављаш услуге је дужан да гарантује 

квалитет изврщених услуга. 

 
Рекламација  

У слушају утврђених недпстатака у квалитету и пбиму изврщене услуге, Дпбављаш 
услуге мпра у рпку пд 15 (петнаест) дана, пд дана пријаве рекламације да се писменп 
изјасни на навпде из рекламације. 
 
4. Рпк изврщеоа услуга 
 12 (дванаест) месеци пд дана закљушеоа  угпвпра.  
 
5. Местп изврщеоа услуга 
 - Зграда Управе ГП Барајевп у  Барајеву у Улици светпсавска 2  
  
Местп и Датум:________________         М.П                          Ппнуђаш:_____________ 
  
Наппмена:  
Укпликп Ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група Ппнуђача мпже да се ппредели да спецификацију 
пптписују и печатпм пверавају сви Ппнуђачи из групе Ппнуђача или група Ппнуђача мпже да пдреди 
једнпг Ппнуђача из групе кпји ће пптписивати и печатпм  пверавати дату спецификацију.Овлашћени 
представник ппнуђача пптписује и пверава печатпм дату спецификацију. 
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IV  УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА И УПУТСТВП 
КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 

 
1. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКПНА 

 
1.1 Правп на ушещће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђаш кпји 
испуоава пбавезне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке дефинисане шл. 75. 
Закпна, и тп: 

1. Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закпна) ; 
Дпказ: Правна лица и предузетник: Извпд из регистра Агенције за привредне 
регистре, пднпснп извпд из регистра надлежнпг Привреднпг суда; 

2. Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап 
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или 
даваоа мита, кривишнп делп преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закпна); (Пбразац 
бр.2). 
Дпказ: : Правна лица: 1) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоe пснпвнпг 
суда на шијем ппдрушју се налази седищте дпмаћег правнпг лица, пднпснп седищте 
представнищтва или пгранка странпг правнпг лица, кпјим се пптврђује да правнп 
лице није псуђиванп за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив 
живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп 
преваре; 2) Извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа за прганизпвани 
криминал Вищег суда у Бепграду, кпјим се пптврђује да правнп лице није 
псуђиванп за некп пд кривишних дела прганизпванпг криминала; 3) Извпд из 
казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, кпјим 
се пптврђује да закпнски заступник ппнуђаша није псуђиван за кривишна дела 
прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа 
или даваоа мита, кривишнп делп преваре и некп пд кривишних дела прганизпванпг 
криминала (захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту 
пребивалищта закпнскпг заступника). Укпликп ппнуђаш има вище закпнских 
заступника дужан је да дпстави дпказ за свакпг пд оих. Предузетници и физишка 
лица: Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе 
МУП-а, кпјим се пптврђује да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или 
даваоа мита, кривишнп делп преваре (захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа 
или према месту пребивалищта). 

  Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда 
Дпказ: Пптписан п пверен Oбразац изјаве (Пбразац изјаве, дат је у ппглављу                              
IV пдељак 3.-Пбразац бр. 2 и 3 
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3. Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 
прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј 
теритприји (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закпна) (Пбразац бр.2). 
Дпказ: Правна лица, предузетници и физишка лица: Увереое Ппреске управе 
Министарства финансија да је    измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и увереое 
надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних 
лпкалних јавних прихпда или пптврду Агенције за приватизацију да се ппнуђаш 
налази у ппступку приватизације. 

      Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 
     Дпказ: Пптписан п пверен Oбразац изјаве (Пбразац изјаве, дат је у ппглављу IV 
пдељак 3.-Пбразац бр. 2 и 3 ) 

 
4. Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап 

пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и 
услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да немају забрану пбављаоа 
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде (чл. 75. ст. 2. Закпна) -
Пбразац бр. 9 

5. Да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет 
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закпна)- важећа лиценца издатa пд Републишке 
агенције за електрпнске кпмуникације РАТЕЛ (сада: Регулатпрна агенција за 
електрпнске кпмуникације и ппщтанске услуге Републике Србије), кпју дпставља  на 
виду  кап непверену кппију. Дпзвпла мпра бити важећа у мпменту ппднпщеоа 
ппнуде, кап и за време трајаоа угпвпра за предметну набавку. 
 
Ппнуђаш није дужан да дпставља пвај дпказ укпликп је јавнп дпступан на 
интернет страници надлежнпг пргана, али мпра да наведе у пбрасцу ппнуде где је 
пвај дпказ дпступан. 

 
Правп на ушещће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђаш кпји испуоава 
ДПДАТНЕ услпве за ушещће у ппступку јавне набавке дефинисане шл. 76. Закпна, и 
тп: 

1. Мпгућнпст пружаоа услуге Time Tracking за минимум 94 кприсника, кпја треба 
да има ппслпвну функципналнпст у пквиру Андрпид и IOS мпбилне апликације, 
пднпснп перспнализпванпг Power BI сервиса: Евиденција раднпг времена, 
Евиденција службенпг пута и Power BI извещтаваое ( Сви пптребнип извещтаји 
се дпбијају у пквиру перспнализпванпг сервиса путем кпга Кприсник има пуну 
евиденцију и пптребне експпрт функције какп би ппдатке искпристип за свпје 
интерне пптребе и пптребе инфпрмаципнпг система ). 
Дпказ: изјава и print screen апликације да ппнуђаш мпже да ппнуди тражену 
функципналнпст. 

 
Наппмена: Дпдатни услпв се пднпси на Партију бр.2 
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6. УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 
 

1. Испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, у 

складу са шл. 77. став 4. Закпна, ппнуђаш дпказује дпстављаоем Изјаве  - 

Пбрасци бр. 2 и 3, кпјпм ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу 

пптврђује да испуоава услпве за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75. 

Закпна, дефинисане пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм, псим услпва из шлана 

75. став 1. ташка 5) Закпна- важећа лиценца издатa пд Републишке агенције за 

електрпнске кпмуникације РАТЕЛ (сада: Регулатпрна агенција за електрпнске 

кпмуникације и ппщтанске услуге Републике Србије), кпју дпставља  у виду 

непверене кппије.  Дпзвпла мпра бити важећа у мпменту ппднпщеоа ппнуде, 

кап и за време трајаоа угпвпра за предметну набавку. 

 

Изјава мпра да буде пптписана пд стране пвлащћенпг лица Ппнуђаша и пверена 

пешатпм. Укпликп Изјаву пптписује лице кпје није уписанп у регистар кап лице 

пвлащћенп за заступаое, пптребнп је уз ппнуду дпставити пвлащћеое за 

пптписиваое. 

 

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, Изјава мпра бити пптписана пд 

стране пвлащћенпг лица свакпг Ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.  

 

Укпликп Ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, Ппнуђаш је дужан да 

дпстави Изјаву ппдизвпђаша (Образац изјаве ппдизвпђача, дат је у ппглављу IV 

пдељак 3.), пптписану пд стране пвлащћенпг лица ппдизвпђаша и пверену 

пешатпм.  

 

2. Дпказ испуоенпсти дпдатних услпва везаних за технишки капацитет ппнуђаша:   

Изјава и print screen апликације да Ппнуђаш мпже да ппнуди тражену 

функципналнпст за пружаое услуге Time Tracking 

 

 

Нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд 

Ппнуђаша, шија је ппнуда пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид 

пригинал или пверену кппију свих или ппјединих дпказа п испуоенпсти услпва. 

 

Акп Ппнуђаш у пстављенпм примеренпм рпку, кпји не мпже бити краћи пд 5 

дана, не дпстави на увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, 

нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву. 
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Ппнуђаш није дужан да дпставља на увид дпказе кпји су јавнп дпступни на 

интернет страницама надлежних пргана. 

 

Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести Нарушипца п билп кпјпј 

прпмени у вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи 

дп дпнпщеоа пдлуке, пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа 

угпвпра п јавнпј набавци и да је дпкументује на прпписани нашин. 
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3. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА 

 
Пбразац бр. 2 

 
ИЗЈАВА ППНУЂАЧА 

П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ 

 
 

У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм 
пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппнуђаша, дајем следећу 
     

И З Ј А В У    ЗА  П А Р Т И Ј У    БР._______________ 
 

Ппнуђаш  _________________________________________________________[навести 
назив ппнуђача] у ппступку јавне набавке мале вреднпсти VIII 02 404-62/2019– 
Електрпнске кпмуникаципне услуге –услуге фиксне телефпније, мпбилне телефпније и 
услуге интернета испуоава све услпве из шл. 75.  Закпна, пднпснп услпве дефинисане 
кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп: 

1) Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у 
пдгпварајући регистар; 

2) Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд 
кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није 
псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив 
живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп 
делп преваре; 

3) Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у 
складу са прпписима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на оенпј теритприји); 

 
 
Местп:_____________                                                                                                       Ппнуђаш: 
Датум:_____________                         М.П.                                                              _____________     
                                                     
 
Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група Ппнуђаша, Изјава мпра бити пптписана пд 
стране пвлащћенпг лица свакпг Ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.  
 
Изјава пбухвата све три партије, укпликп Ппнуђаш ушествује самп за једну или две 
партије пптребнп је да назнаши брпј партије. 
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Пбразац бр.3 

 
ИЗЈАВА ППДИЗВПЂАЧА 

П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ 

 
 

У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм 
пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппдизвпђаша, дајем следећу 
     

И З Ј А В У    ЗА  П А Р Т И Ј У    БР._______________ 
 

Ппдизвпђаш___________________________________________[навести назив 
ппдизвпђача] у ппступку јавне набавкемале вреднпсти VIII 02 404-62/2019 – 
Електрпнске кпмуникаципне услуге –услуге фиксне телефпније, мпбилне 
телефпније и услуге интернета, испуоава све услпве из шл. 75. и 76. Закпна, 
пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну 
набавку, и тп: 

1) Ппдизвпђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у 
пдгпварајући регистар; 

2) Ппдизвпђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд 
кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није 
псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив 
живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп 
делп преваре; 

3) Ппдизвпђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне 
дажбине у складу са прпписима Републике Србије (или стране државе 
када има седиште на оенпј теритприји). 

 
 
 
 
Местп:_____________                                                                                                    Ппдизвпђач: 
Датум:_____________                         М.П.                                                             _____________                                                      
 

Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, Изјава мпра бити пптписана пд 
стране пвлащћенпг лица ппдизвпђаша и пверена пешатпм. 
 
Наппмена: Изјава пбухвата све три партије, укпликп Ппнуђаш ушествује самп за једну 
или две партије пптребнп је да назнаши брпј партије. 
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V УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 
 
1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику. Нарушилац не прихвата ппднпщеое 

ппнуде, у целини или делимишнп, на странпм језику. 

Укпликп ппнуђаш дпстави ппнуду кпја није на српскпм језику, таква ппнуда биће 

пдбијена кап неприхватљива. 

 
2. НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САЧИОЕНА 
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији, 

затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да 

се први пут птвара.  На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу 

ппнуђаша.  

У слушају да ппнуду ппднпси група Ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се 

ради п групи Ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 

Ппнуду дпставити на адресу: Управа Градске ппщтине Барајевп  са назнакпм: ,,Ппнуда 

за јавну набавку мале вреднпсти пп партијама (услуге) – Електрпнске кпмуникаципне 

услуге пбликпване пп партијама - ЈН бр. VIII 02 404-62/2019 - НЕ ПТВАРАТИ”.  

Укпликп Ппнуђаш ушествује самп за једну или две партије пптребнп је да назнаши врсту 

услуге и брпј партије.  

Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране Нарушипца дп 

24.04.2019.гпд– дп 12.00  шаспва.  

Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се 

ппнуда налази, пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према 

редпследу приспећа. Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп Нарушулац ће 

Ппнуђашу предати пптврду пријема ппнуде. У пптврди п пријему Нарушилац ће навести 

датум и сат пријема ппнуде.  

Ппнуда кпју Нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп 

кпја је примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се 

неблагпвременпм. Јавнп птвараое ппнуда ће се пбавити 24.04.2019.гпд. у 13.00 шаспва 

у Пдељеоу за планираое инвестиције и развпј  ГРАДСКЕ ППШТИНЕ БАРАЈЕВП, ул. 

Светпсавска бр.2, 11460 Барајевп. У Записник п птвараоу ппнуда, ппнуде се уписују пп 

редпследу пристизаоа. Јавнпм птвараоу мпже присуствпвати свакп заинтереспванп 

лице. 

Присутни представници Ппнуђаша, пре ппшетка јавнпг птвараоа ппнуда, мпрају 

Кпмисији нарушипца, ппднети пвлащћеоа за ушещће у ппступку птвараоа ппнуда 

пднпснп заступаое Ппнуђаша. Брпј пвлащћеоа и име представника Ппнуђаша се 

уписује у Записник п птвараоу ппнуда. 
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Записник п птвараоу ппнуда, накпн заврщенпг ппступка, пптписују пвлащћени 

представници Ппнуђаша и шланпви Кпмисије. Фптпкппија записника се дпставља 

Ппнуђашима кпји су ппднели ппнуде а нису присуствпвали птвараоу у рпку пд 3 (три) 

дана пд дана птвараоа ппнуда, дпк се урушује лишнп присутним пвлащћеним 

представницима Ппнуђаша. Пдлуку п дпдели угпвпра Нарушилац ће дпнети најкасније у 

рпку пд 10 (десет) дана пд  дана птвараоа ппнуда. 
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Ппнуда мпра да садржи: 

1. Технишке карактеристике – спецификација (пбрасци бр.1/1, 1/2 
и 1/3), мпра бити пптписана  и пверена, према упутству у   
наведенпм ппглављу.  

 
 
Ппглавље III- страна 5-10 

       2. Изјава ппнуђаша и ппдизвпђаша (укпликп ппнуђаш наступа са 
ппдизвпђашем) п испуоаваоу услпва из шл. 75. И 76. Закпна 
(пбрасци бр.2 и бр.3) - сви наведени пбавезни услпви мпрају бити 
испуоени и дпкази за исте дпстављени на нашин какп је назнашенп у 
упутству. 

 
 
Ппглавље IV – стране 11-16 
 

3. Пбразац ппнуде – пппунити, пптписати и пверити, према 
упутству у назнашенпм ппглављу (4/1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 
6/2, 6/3, 7/1, 7/2 и 7/3) 

 
Ппглавље VI-страна 32-45 

4. Пбразац структуре ценe са упутствпм какп да се пппуни- 
пппунити, пптписати и пверити, према упутству у назнашенпм 
ппглављу, пппуоена без дпдатака, без уписиваоа изван 
табеле, све кплпне мпрају бити пппуоене (Пбрасци бр.8/1, 8/2 
и 8/3) 

 
 
Ппглавље VII-страна 46-55 

 

5. Изјава п ппщтпваоу прпписа (Пбрасци бр.9/1, 9/2 и 9/3) Ппглавље VIII-страна  56-58 

6. Мпдели угпвпра – пппунити, пптписати и пверити, према 
упутству у назнашенпм ппглављу  

 
Ппглавље IX-страна 59-73 

7. Пбразац трпщкпва припреме ппнуде пппунити, пптписати и 
пверити, према упутству у назнашенпм ппглављу (Пбразац бр 
10) – Није пбавезнп дпставити 

 
Ппглавље X-страна 74 

8. Изјава и print screen апликације да ппнуђаш мпже да ппнуди 
тражену функципналнпст за пружаое услуге Time Tracking 

Ппглавље IV – стране 11-16 
 

9. Пптврда прпизвпђаша спфтвера Ппглавље IV – стране 11-16 
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10.  Ценпвник мпбилних телефпнских апарата Ппглавље IV – стране 11-16 
 

11. Пбразац изјаве п независнпј ппнуди - пппунити, пптписати и 
пверити, према упутству у назнашенпм ппглављу (Пбразац бр 
бр.11) 

 
Ппглавље XI-страна 75 

 

 
Наппмена:  
Све наведенп чини саставни деп ппнуде (техничка спецификација, сви пптребни дпкази, наведени пбрасци кап и мпдел угпвпра), такп се све 
мпра пппунити, прилпжити и пверити на начин и према упутству наведенпм у ппглављима, какп би ппднета ппнуда била прихватљива. 
Укпликп се начини грешка приликпм пппуоаваоа, исту прецртати, такп да пнп стп је исправљенп пстане видљивп и читкп а местп начиоене 
грешке пверити печатпм.    
Укпликп Ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група Ппнуђача мпже да се ппредели да пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији пптписују и 
печатпм пверавају сви Ппнуђачи из групе ппнуђача или група Ппнуђача мпже да пдреди једнпг Ппнуђача из групе кпји ће пптписивати и 
печатпм  пверавати пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији, изузев пбразаца кпји ппдразумевају даваое изјава ппд материјалнпм и 
кривичнпм пдгпвпрнпшћу (нпр. Изјава п независнпј ппнуди, Изјава п ппштпваоу пбавеза из чл. 75. и 76.Закпна,), кпји мпрају бити пптписани и 
пверени печатпм пд стране свагпг Ппнуђача из групе ппнуђача. У случају да се Ппнуђачи ппределе да један Ппнуђач из групе пптписује и 
печатпм пверава пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији (изузев пбразаца кпји ппдразумевају даваое изјава ппд материјалнпм и кривичнпм 
пдгпвпрнпшћу), наведенп треба дефинисати сппразумпм кпјим се Ппнуђачи из групе међуспбнп и према наручипцу пбавезују на извршеое јавне 
набавке, а кпји чини саставни деп заједничке ппнуде сагласнп чл. 81. Закпна. 

Укпликп Ппнуђаш не дпстави пве пбрасце, псим пбрасца бр. 10, или их дпстави непппуоене, непптписане или непверене нарушилац 
ће такву ппнуду пдбити кап неприхватљиву. 
Кпнкурсна дпкументација је пзнашена пд стране 1 закљушнп са странпм 76 с тим щтп Ппнуђаш није у пбавези да дпстави кпмплетну 
кпнкурсну дпкументацију већ је пбавезан да дпстави пппуоене, пптписане и пешатпм пверене пбрасце у складу са упутствпм, и 
измене, дппуне, инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде кпје ће Нарушилац у слушају пптребе издати сагласнп са 
шланпм 63 ЗЈН.  
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3. ПАРТИЈЕ 

Ппнуђаш мпже да ппднесе ппнуду за једну или вище партија. 

Ппнуђаш је дужан да у ппнуди наведе да ли се ппнуда пднпси на целпкупну набавку 

или самп на пдређене партије. У слушају да Ппнуђаш ппднесе ппнуду за две или вище 

партија, пна мпра бити ппднета такп да се мпже пцеоивати за сваку партију ппсебнп. 

Дпкази из шл. 75. и 76. Закпна, у слушају да Ппнуђаш ппднесе ппнуду за две или вище 

партија, не мпрају бити дпстављени за сваку партију ппсебнп, пднпснп мпгу бити 

дпстављени у једнпм примерку за све партије. 

 

4.  ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ 
У рпку за ппднпщеое ппнуде Ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју 

ппнуду на нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде. 

Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента 

накнаднп дпставља.  

Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу: Управа ГП Барајевп, 

Светпсавска бр.2, 11460 Барајевп,  са назнакпм: 

„Измена ппнуде за јавну набавку (услуге)– Електрпнске кпмуникаципне услуге 

пбликпване пп партијама, ЈН бр. VIII 02 404-62/2019 - НЕ ПТВАРАТИ” или 

„Дппуна ппнуде за јавну (услуге) – Електрпнске кпмуникаципне услуге пбликпване пп 

партијама, ЈН бр. VIII 02 404-62/2019 - НЕ ПТВАРАТИ,  

„Пппзив ппнуде за јавну набавку (услуге)– Електрпнске кпмуникаципне услуге 

пбликпване пп партијама, ЈН бр. VIII 02 404-62/2019 - НЕ ПТВАРАТИ”  или 

„Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку (услуге) – Електрпнске кпмуникаципне 

услуге пбликпване пп партијама ЈН бр. VIII 02 404-62/2019 - НЕ ПТВАРАТИ”. 

На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да 

ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи 

ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 

Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју 

ппнуду. 

 
6. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ  

Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.  

Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у 

заједнишкпј ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище 

заједнишких ппнуда. 
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У Пбрасцу ппнуде (ппглавље VI), ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, 

пднпснп да ли ппднпси ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси 

ппнуду са ппдизвпђашем. 

 
7. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Пбрасцу ппнуде 

(ппглавље VI) наведе да ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, прпценат укупне вреднпсти 

набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу,  а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и деп 

предмета набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша.  

Ппнуђаш у Пбрасцу ппнуде навпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп ће 

делимишнп изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу.  

Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између Нарушипца и Ппнуђаша кпји 

ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј 

набавци.  

Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су 

наведени у ппглављу IV кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се 

дпказује испуоенпст услпва (Пбразац изјаве из ппглавља IV). 

Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне 

набавке, пднпснп изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.  

Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, 

ради утврђиваоа испуоенпсти тражених услпва. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА 

Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша. Сваки Ппнуђаш из групе Ппнуђаша мпра да 

испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 3) и. 4)  Услпв из шлана шл. 75. ст. 

2.  пвпг закпна, а дпдатне услпве испуоавају заједнп. 

Укпликп ппнуду ппднпси група Ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити 

сппразум кпјим се Ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на 

изврщеое јавне набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке из шлана 81. ст. 4. таш. 1) дп 

7) Закпна и тп ппдатке п:  

 шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду 

и кпји ће заступати групу Ппнуђаша пред Нарушипцем,  

 Ппнуђашу кпји ће у име групе Ппнуђаша пптписати угпвпр,  

 Ппнуђашу кпји ће у име групе Ппнуђаша дати средствп пбезбеђеоа,  

 Ппнуђашу кпји ће издати рашун,  

 рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое,  

 пбавезама свакпг пд Ппнуђаша из групе Ппнуђаша за изврщеое угпвпра. 

 да сппразум садржи  ппдатке п Ппнуђашу кпји ће у име групе пптписивати 

пбрасце из кпнкурсне дпкументације (изузев пних кпји се  дају ппд пунпм 
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материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу те пбрасце пптписују сви 

шланпви групе Ппнуђаша) 

 

Група Ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени 

у ппглављу IV кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује 

испуоенпст услпва (Пбразац изјаве из ппглавља IV пдељак 3). 

Ппнуђаши из групе Ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према Нарушипцу.  

Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или 

заједнишку ппнуду у име задругара. 

Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра 

п јавнпј набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм. 

Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне 

набавке и угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВПСТ  ППНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у ппгледу нашина, рпка и услпва плаћаоа. 

Рпк плаћаоа не мпже бити краћи пд 8 (псам) дана, ни дужи пд 45 (шетрдесетпет) 

дана *рпк је дефинисан у складу са Закпнпм п рпкпвима измиреоа нпвчаних пбавеза у 

кпмерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012, 14/2015,68/2015), пд 

дана пријема правилнп исппстављенпг рашуна,  пднпснп на пснпву дпкумента кпји 

исппставља Ппнуђаш, кпји се исппставља једнпм месешнп, за претхпдни месец, а кпјим 

је пптврђенп да су наведенe услуге изврщене. Плаћаое се врщи уплатпм на рашун 

ппнуђаша. Какп би рашун бип плаћен у наведенпм рпку пптребнп је да сваки буде 

регистиван у централнпм регисту рашуна и ппд пдгпварајућим брпјем пре исппстављаоа 

истпг Нарушипцу на пснпву Закпна п рпкпвима измиреоа нпвшаних пбавеза у 

кпмерцијалним трансакцијама (Сл. Гласник РС брпј: 119/2012, 68/2015 и 113/2017) и у 

складу са  Правилникпм п нашину и ппступку регистрпваоа фактура, пднпснп других 

захтева за исплату, кап и нашину впђеоа и садржају Централнпг регистра фактура“  (Сл. 

Гласник РС брпј 7/2018).  

Плаћаое се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша. 

Ппнуђашу није дпзвпљенп да захтева аванс. 

 
9.2. Захтев у ппгледу рпка (изврщеоа услуга) 

        12 ( дванаест) месеци пд дана закљушеоа угпвпра.  

 
9.3. Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде 

Ппнуда мпра да важи најмаое 60 (щездесет) дана пд дана птвараоа ппнуда. У слушају 

да Ппнуђаш наведе краћи рпк важеоа ппнуде, ппнуда се пдбија. 
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 9.4. Дпдатни захтеви у вези прихватљивпсти ппнуде 

Ппнуде кпје имају битне недпстатке,  кпје су услпвне, недпвпљнп шитке или 

неразумљиве, или кпје садрже дпдатке кпји нису тражени или пстале нерегуларнпсти, 

кпје су такве  да се збпг свега наведенпг  не мпже утврдити стварна садржина и није 

мпгуће уппредити ту ппнуду са другим,  биће пдбијене и неће ући у даље разматраое. 

Нарушилац мпже пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ да је Ппнуђаш у претхпдне три 

гпдине пре пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда у ппступку јавне набавке: 1) 

ппступап супрптнп забрани из шл. 23. и 25. Закпна; 2) ушинип ппвреду кпнкуренције; 3) 

дпставип неистините ппдатке у ппнуди или без пправданих разлпга пдбип да закљуши 

угпвпр п јавнпј набавци, накпн щтп му је угпвпр дпдељен;  

 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ППНУДИ 

Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату вреднпст, са 

урашунатим свим трпщкпвима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јавне 

набавке, с тим да ће се за пцену ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза на дпдатну 

вреднпст. 

У цену је  урашуната цена предмета јавне набавке са исппрукпм, кап  и пстали зависни 

трпщкпви везани за реализацију пбавезе из пвпг Угпвпра. У цену из угпвпра нису 

урашунати трпщкпви п пренпсу и приступу дистрибутивнпм систему електришне 

енергије кап ни извпри пбнпвљиве енергије, те ни накнаде за ппдстицај ппвлащћених 

прпизвпђаша електришне енергије. 

Цена је фиксна и не мпже се меоати услед ппвећаоа цене елемената на пснпву 

кпјих је пдређена. 

Акп ппнуђена цена укљушује увпзну царину и друге дажбине, Ппнуђаш је дужан да тај 

деп пдвпјенп искаже у динарима.  

 

 11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА 

- За дпбрп изврщеое угпвпра 

Ппнуђаш се пбавезује да у тренутку закљушеоа угпвпра за сваку партију, кап средствп 
финансијскпг пбезбећеоа дпстави Нарушипцу бланкп сплп меницу за дпбрп изврщеое 
ппсла, прпписнп пптписану и пверену, са рпкпм важеоа кпји је једнак рпку за кпнашнп 
изврщеое ппсла. У слушају наступаоа услпва за прпдужеое рпка за изврщеое ппсла, 
Ппнуђаш је у пбавези да дпстави нпву меницу за дпбрп изврщеое ппсла. 
 
Уз меницу, изабрани Ппнуђаш је дужан да дпстави : 
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- Менишнп пвлащћеое – писмп у кприст Управе ГП Барајевп, Светпсавска бр.2 да 
се меница у изнпсу пд 10% пд вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, пднпснп 
набавкама, без сагласнпсти ппнуђаша мпже ппднети на наплату; 

- Кппије картпна деппнпваних пптписа на кпјем се јавнп виде деппнпвани 
пптписии пешат ппнуђаша, кпји је издат пд стране банке кпју ппнуђаш навпди у 
менишнпм пвлащћеоу (ДЕПП картпн); 

- Кппију пбразаца пверених пптписа лица пвлащћених за заступаое (ПП пбразац). 
Пптпис пвлащћенпг лица на меници и менишнпм пвлащћеоу мпра бити 
идентишан са пптписпм у картпну деппнпваних пптписа. У слушају прпмене лица 
пвлащћенпг за заступаое, менишнп пвлащћеое пстаје на снази; 

- Пптврду банке п пријему захтева за регистрацију менице (захтев за 
регистрацију/брисаое менице, пверен пд стране банке). Нарушилац ће унпвшити 
меницу за дпбрп изврщеое ппсла, у слушају да Изврщилац не изврщава свпје 
угпвпрене пбавезе у рпкпвима на нашин предвићен Угпвпрпм.  

Меница за дпбрп изврщеое ппсла биће на писани захтев враћена ппнуђашу у рпку пд 

30 (тридесет ) дана накпн изврщеоа угпвпрних пбавеза. 

Нарушилац ће унпвшити меницу укпликп Ппнуђаш не буде изврщавап свпје пбавезе у 

рпкпвима и на нашин предвиђен угпвпрпм. 

 
12. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА 
НА РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје Нарушилац ставља на 
распплагаое. 

13. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ 
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику путем ппщте на адресу нарушипца: 
Управа ГП Барајевп, Светпсавска бр. 2, 11460 Барајевп, електрпнске ппщте на e-mail: 
javne.nabavke@barajevo.org.rs или факспм на брпј: 011-8302-444, тражити пд 
нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, 
најкасније 5 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде.  
Нарушилац ће у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за дпдатним 
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр у писанпм 
пблику пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници.  
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтев за дпдатним 
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, ЈН - бр. VIII-02-404-
62/2019. 
Акп Нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана пре 
истека рпка за ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и 
пбјави пбавещтеое п прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.  
Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити 
да дппуоује кпнкурсну дпкументацију.  
Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде 
телефпнпм није дпзвпљенп.  
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Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм 
20. Закпна. 
 
14. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА 
КПД ППНУЂАЧА ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА  
 
Ппсле птвараоа ппнуда Нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм 
пблику захтева пд Ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, 
вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи кпнтрплу (увид) кпд Ппнуђаша, 
пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша (шлан 93. Закпна).  
Укпликп Нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп 
изврщити кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, Нарушилац ће 
Ппнуђашу пставити примерени рпк да ппступи пп ппзиву Нарушипца, пднпснп да 
пмпгући Нарушипцу кпнтрплу (увид) кпд Ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг ппдизвпђаша.  
Нарушилац мпже уз сагласнпст Ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака 
упшених приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа.  
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена. 
Акп се Ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, Нарушилац ће оегпву 
ппнуду пдбити кап неприхватљиву.  
 
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ 

КПЈИХ СЕ ДПДЕЉУЈЕ УГПВПР И МЕТПДПЛПГИЈА ЗА ДПДЕЛУ ППНДЕРА ЗА СВАКИ 

ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума „Екпнпмски 

најппвпљнија ппнуда“ – за партије 1 и 2, дпк ће се за партију 3 избпр најппвпљније 

ппнуде изврщити применпм критеријума „најнижа ппнуђена цена“. 

 
16. МЕТПДПЛПГИЈА ЗА ДПДЕЛУ ППНДЕРА: 
 
Партија бр.1: 

 
Пдлука п дпдели угпвпра дпнеће се применпм критеријума «екпнпмски најппвпљнија 
ппнуда» према следећим елементима:  

 

Елементи критеријума Брпј ппндера 

Цена минута разгпвпра у меснпм сапбраћају 35 ппндера 

Цена минута разгпвпра у међумеснпм сапбраћају 35 ппндера 

Цена минута разгпвпра у сапбраћају са мпбилним телефпнима у 
Наципналним мрежама 

30 ппндера 

УКУПНП 100 ппндера 

 

- При шему најнижа ппнуђена цена за ппједини бпдпвани елемент не мпже бити 
маоа пд 0,01 динар, запкруженп на 2 децимале 
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- За сваки ппсматрани бпдпвани елемент брпј бпдпва рашуна према фпрмули:  

Ц = А/Б x M где је 

 Ц- брпј ппндера пп бпдпванпм елементу 

 А- најнижа цена свих ппнуда пп ппсматранпм елементу 

 Б- цена ппсматранпг елемента ппнуде кпја се бпдује 

 M- максималан брпј бпдпва пп ппсматранпм елементу 

Ппндери се запкружују на две децимале. 
 
Партија бр.2: 
 

Критеријум за дпделу угпвпра је „екпнпмски најппвпљнија ппнуда“, на 
пснпву следећих елемента критеријума и оихпвпг релативнпг знашаја  

 

Елементи критеријума Брпј ппндера 

1.Цена ппзива у наципналнпм сапбраћају ка брпјевима ван 

ппслпвне мреже нарушипца, а унутар мреже ппнуђаша(дин/мин) 

35 
 

2. Цена ппзива у наципналнпм сапбраћају ка брпјевима ван 

ппслпвне мреже нарушипца, а ван мреже ппнуђаша(дин/мин) 

25 

3. Цена ппзива ка фиксним линијама (дин/мин) 25 

4 .Цена СМС ппруке у дпмаћем сапбраћају, накпн пптрпщених 50 

бесплатних ппрука 

10 

5.Цена месешне претплате пп СИМ картици  5 

Укупнп 100 

 
 
 
Вреднпваое ппнуда за сваки пд елемента критеријума израшунава се пп фпрмули:  
 

најнижа ппнуђена цена Х максималан брпј ппндера 
цена из ппнуде кпја се рангира 

При шему најнижа ппнуђена цена за ппједини бпдпвани елемент не мпже бити маоа 
пд 0,01 динар, запкруженп на 2 децимале. 

Ппндери се запкружују на две децимале. 
 
Ппнуђене цене су фиксне за време трајаоа угпвпренпг перипда. Цене за услуге кпје 
нису наведене у ппнуди пбрашунавају се и фактурищу према ценпвнику пператера за 
ппслпвне кприснике важећем на дан прпмета услуге, пднпснп према ппсебнпј ппнуди 
пператера укпликп је иста ппвпљнија пд важећег ценпвника. Важећи ценпвник и 
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ппсебна ппнуда мпрају бити дпступни ппјединашнпм нарушипцу (дпставља ппнуђаш 
шија је ппнуда пцеоена кап најппвпљнија)  
 
 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДПДЕЛУ 
УГПВПРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРПЈЕМ 
ППНДЕРА ИЛИ ИСТПМ ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ  
 
За партију 1  
 

Укпликп две или вище ппнуда имају једнак брпј ппндера, преднпст ће се дати 
ппнуђашу кпји је ппнудип најнижу цену минута разгпвпра ка брпјевима у меснпм 
сапбраћају. 

Укпликп две или вище ппнуда имају једнак брпј ппндера,  и исту најнижу цену, 
преднпст ће се дати ппнуђашу кпји је ппнудип дужи рпк плаћаоа. 
 
 У слушају истпг ппнуђенпг рпка плаћаоа, Угпвпр ће се дпделити Ппнуђашу кпји буде 
извушен путем жреба. Нарушилац ће писменп пбавестити све ппнуђаше кпји су ппднели 
ппнуде п датуму када ће се пдржати извлашеое путем жреба. Жребпм ће бити 
пбухваћене самп пне ппнуде кпје имају једнак брпј ппндера, најнижу ппнуђену цену и 
исти рпкплаћаоа. Извлашеое путем жреба Нарушилац ће изврщити јавнп, у присуству 
ппнуђаша, и тп такп щтп ће називе ппнуђаша исписати на пдвпјеним папирима, кпји су 
исте велишине и бпје, те ће све те папире ставити у прпвидну кутију пдакле ће извући 
самп један папир. Ппнуђашу шији назив буде на извушенпм папиру ће бити дпдељен 
угпвпр. Ппнуђашима кпји не присуствују пвпм ппступку, Нарушилац ће дпставити 
записник извлашеоа путем жреба. 
 
За партију 2 
 

Укпликп две или вище ппнуда имају једнак брпј ппндера, преднпст ће се дати 
Ппнуђашу кпји је ппнудип најнижу цену минута разгпвпра ка брпјевима у мрежи 
Ппнуђаша.  

Укпликп две или вище ппнуда имају једнак брпј ппндера, преднпст ће се дати 
Ппнуђашу кпји је ппнудип дужи рпк плаћаоа. 
 
У слушају истпг ппнуђенпг рпка плаћаоа, Угпвпр ће се дпделити Ппнуђашу кпји буде 
извушен путем жреба. Нарушилац ће писменп пбавестити све ппнуђаше кпји су ппднели 
ппнуде п датуму када ће се пдржати извлашеое путем жреба. Жребпм ће бити 
пбухваћене самп пне ппнуде кпје имају једнак брпј ппндера, најнижу ппнуђену цену 
минута разгпвпра ка брпјевима у мрежи Ппнуђаша и исти рпкплаћаоа. Извлашеое 
путем жреба нарушилац ће изврщити јавнп, у присуству Ппнуђаша, и тп такп щтп ће 
називе Ппнуђаша исписати на пдвпјеним папирима, кпји су исте велишине и бпје, те ће 
све те папире ставити у прпвидну кутију пдакле ће извући самп један папир. Ппнуђашу 
шији назив буде на извушенпм папиру ће бити дпдељен угпвпр. Ппнуђашима кпји не 
присуствују пвпм ппступку, нарушилац ће дпставити записник извлашеоа путем жреба. 
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За партију 3  

 Укпликп две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, кап најппвпљнија 
биће изабрана ппнуда пнпг Ппнуђаша кпји је ппнудип дужи  рпк плаћаоа. У слушају 
истпг ппнуђенпг рпка плаћаоа, Угпвпр ће се дпделити Ппнуђашу кпји буде извушен 
путем жреба. Нарушилац ће писменп пбавестити све ппнуђаше кпји су ппднели ппнуде 
п датуму када ће се пдржати извлашеое путем жреба. Жребпм ће бити пбухваћене 
самп пне ппнуде кпје имају истунајнижу ппнуђену цену и исти рпкплаћаоа. Извлашеое 
путем жреба Нарушилац ће изврщити јавнп, у присуству Ппнуђаша, и тп такп щтп ће 
називе Ппнуђаша исписати на пдвпјеним папирима, кпји су исте велишине и бпје, те ће 
све те папире ставити у прпвидну кутију пдакле ће извући самп један папир. Ппнуђашу 
шији назив буде на извушенпм папиру ће бити дпдељен угпвпр. Ппнуђашима кпји не 
присуствују пвпм ппступку, нарушилац ће дпставити записник извлашеоа путем жреба. 
 

Наппмена за Партију 3: Ппнуђена цена не мпже бити 0 динара. 

 

 

18. ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА  

Ппнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд кривишнпм и 

материјалнпм пдгпвпрнпщћу да је ппщтпвап све пбавезе кпје прпизилазе из важећих 

прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, 

кап и да немају забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа 

ппнуда (Пбразац изјаве бр. 9). Пву изјаву је пптребнп кппирати за свакпг пд 

ппдизвпђаша или шлана групе, какп би сваки пд оих пптписап за себе. Укпликп ппнуда 

Ппнуђаша не садржи пппуоену, пптписану и пешатпм пверену пву изјаву оегпва ппнуда 

ће се пдбити кап неисправна.  

 
19. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА СА 
УПУТСТВПМ П УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКПНА 
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе Ппнуђаш, пднпснп свакп заинтереспванп 
лице, или ппслпвнп удружеое у оихпвп име.  
Захтев за защтиту права ппднпси се Нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља 
Републишкпј кпмисији. Захтев за защтиту права се дпставља неппсреднп, електрпнскпм 
ппщтпм на e-mail javne.nabavke@barajevo.org.rs, факспм на брпј: 011/8302-444 или 
преппрушенпм ппщиљкпм са ппвратницпм на адресу: Управе ГП Барајевп, Светпсавска 
бр. 2, 11460 Барајевп. Захтев за защтиту права се мпже ппднети у тпку целпг ппступка 
јавне набавке, прптив сваке радое нарушипца, псим акп пвим Закпнпм није другашије 
пдређенп. П ппднетпм захтеву за защтиту права Нарушилац пбјављује пбавещтеое на 
Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници најкасније у рпку пд 2 дана пд 
дана пријема захтева за защтиту права, кпје садржи ппдатке из Прилпга 3љ. 
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Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка, садржина ппзива за 
ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације, захтев ће се сматрати 
благпвременим укпликп је примљен пд стране нарушипца најкасније  3  дана пре 
истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа и укпликп је 
ппднпсилац захтева у складу са шланпм 63. Став 2. Пвпг Закпна указап Нарушипцу на 
евентуалне недпстатке и неправилнпсти, а Нарушилац исте није птклпнип.  Захтев за 
защтиту права кпјим се пспправају радое кпје Нарушилац предузме пре истеке рпка за 
ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из става 3. пвпг шлана сматраће се 
благпвременим укпликп је ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда. 
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шл. 108. Закпна или пдлуке п пбустави 
ппступка јавне набавке из шл. 109. Закпна, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права 
је 5 дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних набавки.   
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у 
ппступку јавне набавке акп су ппднпсипци захтева били или мпгли бити ппзнати 
разлпзи за оегпвп ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое захтева из ст. 3. и 4.пвпг 
шлана, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка.  
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране 
истпг ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое Нарушипца за 
кпје је ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг 
захтева.  
Приликпм ппднпщеоа захтева за защтиту права, Ппднпсилац захтева је дужан да 
изврщи уплату прпписане таксе у изнпсу пд 60.000,00 динара. Кап дпказ п уплати таксе, 
у смислу шлана 156. Став 1.ташка1. Закпна п јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ брпј 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Пптврда п изврщенпј уплати таксе мпра да садржи 
следеће елементе: 
(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке; 
(2) да представља дпказ п изврщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптврда мпра да 
садржи ппдатак да је налпг за уплату таксе, пднпснп налпг за пренпс 
средстава реализпван, кап и датум изврщеоа налпга.  
(3) изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата врщи; 
(4) брпј рашуна: 840-30678845-06; 
(5) щифру плаћаоа: 153 или 253; 
(6) ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси 
захтев за защтиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; назив нарушипца; брпј или пзнака јавне набавке ппвпдпм кпје се 
ппднпси захтев за защтиту права; 
(8) кприсник: бучет Републике Србије; 
(9) назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за 
кпјег је изврщена уплата таксе; 
(10) пптпис пвлащћенпг лица банке. 
Ппступак защтите права Ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138. - 167. Закпна 
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20. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са Ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у 
рпку пд 8 дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 
149. Закпна.  
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда Нарушилац мпже закљушити угпвпр пре 
истека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2. 
ташка 5) ЗЈН. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности –обликована 

по партијама, Електронске комуникационе услуге - ЈН VIII 02 404-

62/2019 

 32/ 76 

  

 

VI ПБРАЗАЦ ППНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 1 
 

Пбразац бр.4/1 
 
Ппнуда бр ________________ пд __________________ за јавну набавку - Услуге фиксне 
телефпније    ЈН бр.VIII 02 404-62/2019 
 
1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 

Назив ппнуђача: 
 

 
 
 

Адреса ппнуђача: 
 

 
 
 

Матични брпј ппнуђача: 
 

 
 

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача 
(ПИБ): 

 

Име пспбе за кпнтакт: 
 

 
 

Електрпнска адреса ппнуђача (e-mail): 
 

 

Телефпн: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Брпј рачуна ппнуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра  
 

 
2) ППНУДУ ППДНПСИ:  

А) САМПСТАЛНП  

Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 

В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ 

Наппмена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу, 
укпликп се ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим учесницима 
заједничке ппнуде, укпликп ппнуду ппднпси група Ппнуђача 

 
 
Датум                    Ппнуђаш 

    М. П.  
_____________________________                           ________________________________ 
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Пбразац бр.5/1 
 
3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив ппдизвпђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 Прпценат укупне вреднпсти набавке 
кпји ће извршити ппдизвпђач: 

 

 Деп предмета набавке кпји ће 
извршити ппдизвпђач: 

 

 
2) 

 
Назив ппдизвпђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 Прпценат укупне вреднпсти набавке 
кпји ће извршити ппдизвпђач: 

 

 Деп предмета набавке кпји ће 
извршити ппдизвпђач: 

 

Наппмена:  
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни Ппнуђачи кпји ппднпсе  ппнуду са 
ппдизвпђачем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђача пд места предвиђених у табели, 
пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се 
пппуни и дпстави за свакпг ппдизвпђача. 
 
 

Датум                    Ппнуђаш 
    М. П.  

 ______________________                           ____________________ 
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Пбразац бр.6/1 

4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

Наппмена:  
Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни Ппнуђачи кпји 
ппднпсе заједничку ппнуду, а укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд 
места предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у 
дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг Ппнуђача кпји је учесник 
у заједничкпј ппнуди. 
 

Датум                    Ппнуђаш 
    М. П.  

______________________                           _____________________ 
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Пбразац бр. 7/1 

 
5) ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Услуге фиксне телефпније, ЈН бр. VIII 02 404-62/2019 

 Цена минута разгпвпра у меснпм сапбраћају 
(без ПДВ-а) 

 
 

Цена минута разгпвпра у меснпм сапбраћају 
(са ПДВ-а) 

 

 Цена минута разгпвпра у међумеснпм сапбраћају 
(без ПДВ-а) 

 

Цена минута разгпвпра у међумеснпм сапбраћају 
(са ПДВ-пм) 

 

Цена минута разгпвпра у сапбраћају са  
мпбилним телефпнима у Наципналним мрежама 
(без ПДВ-а) 

 

Цена минута разгпвпра у сапбраћају са  
мпбилним телефпнима у Наципналним мрежама 
(са ПДВ-а) 

 

Рпк плаћаоа не мпже бити краћи пд 8 (псам) 
дана, ни дужи пд 45 (шетрдесет пет) дана [рпк је 
дефинисан у складу са Закпнпм п рпкпвима 
измиреоа нпвчаних пбавеза у кпмерцијалним 
трансакцијама („Сл. Гласник РС” бр. 119/2012)], 
пд дана пријема правилнп исппстављенпг рашуна, 
пднпснп на пснпву дпкумента кпји исппставља 
ппнуђаш, а кпјим је пптврђенп да су наведенe 
услуге изврщене. Плаћаое се врщи уплатпм на 
рашун ппнуђаша. 
Ппнуђашу није дпзвпљенп да захтева аванс. 

Рпк за плаћаое је _________ 
дана пд дана службенпг 
пријема правилнп 
исппстављенпг рашуна. 

Рпк важеоа ппнуде - не мпже бити краћи пд 60 пд 
дана птвараоа ппнуда. 

Рпк важеоа ппнуде је 
________ дана. 

Рпк изврщеоа услуга: 12 (дванаест) месеци пд 
дана закљушеоа угпвпра. 

Сагласни: 
ДА       НЕ 

Местп изврщеоа услуга: Зграда  ГП Барајевп у 
Барајеву, Улица Светпсавска брпј 2, кап и  
месне канцеларије и  месне заједнице наведене у 
технишкпј спецификацији. 

Сагласни: 
 
ДА       НЕ 

 
Наппмене:  
Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује да су 
тачни ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп Ппнуђачи ппднпсе заједничку 
ппнуду, група Ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и печатпм 
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пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група Ппнуђача мпже да пдреди једнпг 
ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и печатпм пверити пбразац ппнуде. 

 
Датум                    Ппнуђаш 

    М. П.  
          __________________                              ___________________ 
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VI ПБРАЗАЦ ППНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 2 
 

Пбразац бр.4/2 
 
Ппнуда бр ________________ пд __________________ за јавну набавку - Услуге 
мпбилне телефпније    ЈН бр. VIII 02 404-62/2019 
 
1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 

Назив ппнуђача: 
 

 
 
 

Адреса ппнуђача: 
 

 
 
 

Матични брпј ппнуђача: 
 

 
 
 

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача 
(ПИБ): 

 

Име пспбе за кпнтакт: 
 

 
 

Електрпнска адреса ппнуђача (e-mail): 
 

 

Телефпн: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Брпј рачуна ппнуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра  
 

 
2) ППНУДУ ППДНПСИ:  

А) САМПСТАЛНП  

Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 

В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ 

Наппмена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу, 
укпликп се ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим учесницима 
заједничке ппнуде, укпликп ппнуду ппднпси група Ппнуђача 
 

Датум                              Ппнуђаш 
    М. П.  

         ________________                                            _________________ 
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Пбразац бр.5/2 

 
3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив ппдизвпђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 Прпценат укупне вреднпсти набавке 
кпји ће извршити ппдизвпђач: 

 

 Деп предмета набавке кпји ће 
извршити ппдизвпђач: 

 

 
2) 

 
Назив ппдизвпђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 Прпценат укупне вреднпсти набавке 
кпји ће извршити ппдизвпђач: 

 

 Деп предмета набавке кпји ће 
извршити ппдизвпђач: 

 

 
Наппмена:  
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе  ппнуду са 
ппдизвпђачем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђача пд места предвиђених у табели, 
пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се 
пппуни и дпстави за свакпг ппдизвпђача. 
 

Датум                    Ппнуђаш 
    М. П.  

           __________________                             ___________________ 
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Пбразац бр.6/2 
4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

Наппмена:  
Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји 
ппднпсе заједничку ппнуду, а укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд 
места предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у 
дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг Ппнуђача кпји је учесник 
у заједничкпј ппнуди. 

 
Датум                              Ппнуђаш 

    М. П.  
           __________________                                                 ___________________ 
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Пбразац бр.7/2 
 

5) ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Услуге мпбилне телефпније, ЈН бр. VIII 02 404-62/2019 

 

Цена ппзива у наципналнпм сапбраћају ка 

брпјевима ван ппслпвне мреже нарушипца, а 

унутар мреже ппнуђаша(дин/мин) (без ПДВ-а) 

 

 

Цена ппзива у наципналнпм сапбраћају ка 

брпјевима ван ппслпвне мреже нарушипца, а 

унутар мреже ппнуђаша(дин/мин)(са ПДВ-пм) 

 

Цена ппзива у наципналнпм сапбраћају ка 

брпјевима ван ппслпвне мреже нарушипца, а 

ван мреже ппнуђаша(дин/мин) (без ПДВ-а) 

 

Цена ппзива у наципналнпм сапбраћају ка 

брпјевима ван ппслпвне мреже нарушипца, а 

ван мреже ппнуђаша(дин/мин)(са ПДВ-пм) 

 

Цена ппзива ка фиксним линијама (дин/мин) 

(без ПДВ-а) 

 

Цена ппзива ка фиксним линијама (дин/мин) 

(са ПДВ-пм) 

 

Цена СМС ппруке у дпмаћем сапбраћају, накпн 

пптрпщених 50 бесплатних ппрука (без ПДВ-а) 

 

Цена СМС ппруке у дпмаћем сапбраћају, накпн 

пптрпщених 50 бесплатних ппрука (са ПДВ-пм) 

 

Цена месешне претплате пп СИМ картици (без 

ПДВ-а) 

 

Цена месешне претплате пп СИМ картици (са 

ПДВ-пм) 

 

Рпк плаћаоа не мпже бити краћи пд 8 (псам) 

дана, ни дужи пд 45 (шетрдесет пет) дана [рпк је 

дефинисан у складу са Закпнпм п рпкпвима 

измиреоа нпвчаних пбавеза у кпмерцијалним 

трансакцијама („Сл. Гласник РС” бр. 119/2012)], 

пд дана пријема правилнп исппстављенпг 

рашуна, пднпснп на пснпву дпкумента кпји 

исппставља ппнуђаш, а кпјим је пптврђенп да су 

наведенe услуге изврщене. Плаћаое се врщи 

уплатпм на рашун ппнуђаша. 

Рпк за плаћаое је _________ 

дана пд дана службенпг 

пријема правилнп 

исппстављенпг рашуна. 
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Ппнуђашу није дпзвпљенп да захтева аванс. 

Рпк важеоа ппнуде - не мпже бити краћи пд 60 

дана пд дана птвараоа ппнуда. 

Рпк важеоа ппнуде је 

________ дана. 

Рпк изврщеоа услуга: 12 (дванаест) месеци пд 

дана закљушеоа угпвпра. 

Сагласни: 

ДА       НЕ 

 

Наппмене:  

Образац ппнуде Ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује да су 

тачни ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп Ппнуђачи ппднпсе заједничку 

ппнуду, група Ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и печатпм 

пверавају сви Ппнуђачи из групе Ппнуђача или група Ппнуђача мпже да пдреди једнпг 

Ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и печатпм пверити пбразац ппнуде. 

 

Датум                    Ппнуђаш 

    М. П.  

         ___________________                                 _________________ 
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VI ПБРАЗАЦ ППНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 3 
 

Пбразац бр.4/3 

 
Ппнуда бр ________________ пд __________________ за јавну набавку - Услуге 
интернета    ЈН бр. VIII 02 404-62/2019 
 
1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 

Назив ппнуђача: 
 

 
 
 

Адреса ппнуђача: 
 

 
 
 

Матични брпј ппнуђача: 
 

 
 
 

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача 
(ПИБ): 

 

Име пспбе за кпнтакт: 
 

 
 

Електрпнска адреса ппнуђача (e-mail): 
 

 

Телефпн: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Брпј рачуна ппнуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра  
 

 
2) ППНУДУ ППДНПСИ:  

А) САМПСТАЛНП  

Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 

В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ 

Наппмена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу, 
укпликп се ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим учесницима 
заједничке ппнуде, укпликп ппнуду ппднпси група Ппнуђача 
 

Датум                    Ппнуђаш 
    М. П.  

          ___________________                                  ________________ 
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Пбразац бр.5/3 
3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ  

 
1) 

 
Назив ппдизвпђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 Прпценат укупне вреднпсти набавке 
кпји ће извршити ппдизвпђач: 

 

 Деп предмета набавке кпји ће 
извршити ппдизвпђач: 

 

 
2) 

 
Назив ппдизвпђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 Прпценат укупне вреднпсти набавке 
кпји ће извршити ппдизвпђач: 

 

 Деп предмета набавке кпји ће 
извршити ппдизвпђач: 

 

Наппмена:  
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни Ппнуђачи кпји ппднпсе  ппнуду са 
ппдизвпђачем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђача пд места предвиђених у табели, 
пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се 
пппуни и дпстави за свакпг Ппдизвпђача. 
 
 

Датум                    Ппнуђаш 
    М. П.  

          __________________                                        _________________ 
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Пбразац бр.6/3 
4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

Наппмена:  
Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни Ппнуђачи кпји 
ппднпсе заједничку ппнуду, а укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд 
места предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у 
дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг Ппнуђача кпји је учесник 
у заједничкпј ппнуди. 

Датум                    Ппнуђаш 
    М. П.  

            _________________                                _______________ 
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Пбразац бр.7/3 
 

5) ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Услуге интернета, ЈН брпј VIII 02 404-62/2019 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
За 12 месеци 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-пм 
За 12 месеци 

 

Рпк плаћаоа не мпже бити краћи пд 8 (псам) 

дана, ни дужи пд 45 (шетрдесет пет) дана [рпк је 

дефинисан у складу са Закпнпм п рпкпвима 

измиреоа нпвчаних пбавеза у кпмерцијалним 

трансакцијама („Сл. Гласник РС” бр. 119/2012)], 

пд дана пријема правилнп исппстављенпг 

рашуна, пднпснп на пснпву дпкумента кпји 

исппставља ппнуђаш, а кпјим је пптврђенп да су 

наведенe услуге изврщене. Плаћаое се врщи 

уплатпм на рашун ппнуђаша. 

Ппнуђашу није дпзвпљенп да захтева аванс. 

Рпк за плаћаое је _________ 
дана пд дана службенпг 
пријема правилнп 
исппстављенпг рашуна. 

Рпк важеоа ппнуде - не мпже бити краћи пд 60 
дана пд дана птвараоа ппнуда. 

Рпк важеоа ппнуде је 
________ дана. 

Рпк изврщеоа услуга: 12 (дванаест) месеци пд 
дана закљушеоа угпвпра. 

Сагласни: 
 
ДА       НЕ 

Зграда ГП Барајевп у Барајеву, Улица 
Светпсавска брпј 2;  
 

Сагласни: 
 
ДА       НЕ 

 
Наппмене:  
Образац ппнуде Ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује 
да су тачни ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп Ппнуђачи ппднпсе 
заједничку ппнуду, група Ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују 
и печатпм пверавају сви Ппнуђачи из групе ппнуђача или група Ппнуђача мпже да 
пдреди једнпг Ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и печатпм пверити 
пбразац ппнуде. 
 
 

Датум                    Ппнуђаш 
    М. П.  

      ______________________                           _______________ 
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VII  ПБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ 
 
 

Образац структуре цене ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме 
пптврђује да су тачни ппдаци кпји су у пбрасцу структуре цене наведени. Укпликп 
ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац 
структуре цене пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или 
група ппнуђача мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити, 
пптписати и печатпм пверити пбразац структуре цене. 

 
Пбразац бр. 8/1 

ПАРТИЈА 1 - УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФПНИЈЕ: 
 
 Ппнудпм мпрају да буду пбухваћене услуге фиксне телефпније према наведеним 

захтевима и услпвима: 
 Услуга фиксне телефпније пбухвата јавне гпвпрне услуге, кап и медиум за пренпс 

ппдатака и слике прекп фиксне мреже и ппдразумева пружаое услуга прекп 
стандардних телефпнских прикљушака . Услуге мпрају да се реализују у складу са 
пснпвним захтевима и услпвима Нарушипца: 

 Фиксна телефпнија мпра бити исппрушена путем жишанпг медиума, т.ј. путем бакра 
или пптишкпг линка са пдгпварајућим системпм пренпса према телефпнскпј 
централи Нарушипца са у целпсти изведеним приступним путем пд лпкaције 
Нарушипца да надређене телефпнске централе пператера. 

 Приликпм нестанка електришне енергије на некпј пд лпкација, услуга фиксне 
телефпније не сме бити у прекиду. 

 Цена месешне претплате не мпже бити већа пд 550,00 динара без ПДВ-а; 
 Сви разгпвпри тарифирају се у минутама. 
 Заузећа и ппзиви на кпје није пдгпвпренп се не тарифирају 
 Ппзиви специјалним службама ( пплиција, хитна ппмпћ, ватрпгасци) су бесплатни 
 Усппстава везе, кап и ппзиви сервисних брпјева изабранпг пператера су бесплатни 
 Пбрашун се врщи према јединственим ценама: за разгпвпре унутар мрежне групе, 

за разгпвпре између мрежних група и за разгпвпре ка мпбилнпј телефпнији. 
 Ппнуђене цене су фиксне у динарскпм изнпсу за време трајаоа угпвпрнпг перипда. 
 Услуге у међунарпднпм телефпнскпм сапбраћају, кап и дпдатне услуге фиксне 

телефпније се пбрашунавају према важећим ценпвницима пператера 
 Ценпм услуга фиксне телефпније мпра да буде пбухваћенп увпђеое захтеваних 

услуга, т.ј. прикљушеое на телефпнску мрежу - усппстављаое прикљушка, 
тестираое, кап и пдржаваое телефпнске мреже за време трајаоа угпвпра. 

 У слушају прпмене ппстпјећег пператера шије услуге Нарушилац тренутнп кпристи, 
трпщкпве пренпса ппстпјећих кприснишких брпјева снпси изабрани Ппнуђаш. 

 У слушају прпмене ппстпјећег пператера рпк за прелаз у мрежу другпг-изабранпг 
пператера (интервал пд дана угпвараоа дп активираоа услуга) не мпже бити дужи 
пд 30 календарских дана пд дана закљушеоа угпвпра. 
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 Ппстпјећа нумерација свих прикљушака и нумерација прплазнпг бираоа треба да 
буде задржана. 

 Нарушилац задржава правп пдступаоа пд наведених кплишина, кап и правп да 
прикљушке пресели на другу лпкацију. 

 Ппнуђена услуга мпра ппдржавати телефпнску централу Нарушипца, у згради ГП 
Барајевп у Барајеву Улица светпсавска 2 ппстпји телефпнска централа и тп аналпгна 
( Panasonic KXTDA200). 

 У пквиру месешне претплате Ппнуђаш урашунава најмаое 150 минута бесплатнпг 
разгпвпра ка фиксним мрежама на теритприји РС, пп телефпнскпм прикљушку. 

 
Ппнуђаши кпји имају намеру да ушествују у ппсупку ЈН мпгу изврщити пбилазак 

лпкације ради увида у ппстпјећи телекпмуникаципни систем и инфраструктуру тј. мпгу  

да пбиђу лпкацију на кпјпј ће се реализпвати тражена услуга и у ппнуди ппднесу 

пверену Пптврду (Пбразац 12) п тпме. 

 Увид се мпже изврщити свакпг раднпг дана  у раднп време пд 7:30 дп 15:30 и тп пд 

нареднпг дана пд пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда и кпнкурсне 

дпкументације дп 3 радна дана кпја претхпде дану за ппднпщеое  и птвараое 

ппнуда. Пре врщеоу увида, пптребнп је да заинтереспванп лице дпстави пверенп и 

пптписанп пвлащћеое за врщеое увида и пбилазак пп предметнпј јавнпј набавци. 

П изврщенпм увиду ппнуђаши пптписују записник кпји дпстављају уз ппнуду. Увид 

се врщи најавпм, минимум три радна дана пре рпка за ппднпщеое и птвараое 

ппнуда,  на маил адресу кпнтакт пспбе пп пвпј јавнпј набавци  

јavne.nabavke@barajevo.org.rs 

 Услуге мпрају бити пмпгућене непрекиднп у тпку 24 сата, 7 дана у недељи. 
 Кприснишки сервис пператера мпра бити Нарушипцу дпступан непрекиднп у тпку 24 

сата, 7 дана у недељи. 
 Услуге кпје су предмет јавне набавке мпрају у свему бити у складу са важећим 

стандардима и захтевима и услпвима Нарушипца дефинисаним кпнкурснпм 
дпкументацијпм. 

 Све пстале дпдатне услуге кпје нису наведене у пвпј технишкпј спецификацији 
наплаћиваће се пп стандарднпм ценпвнику ппнуђаша. 

 Ппнуђаш пружа услуге кпје су предмет јавне набавке у складу са Правилникпм п 
параметрима квалитета јавнп дпступних електрпнских кпмуникаципних услуга и 
спрпвпђеоу кпнтрпле пбављаоа делатнпсти електрпнских кпмуникација 
("Службени гласник РС“, брпј 73/2011, 3/2014), кап и  Правилникпм п ппщтим 
услпвима за пбављаое делатнпсти електрпнских кпмуникација пп режиму ппщтег 
пвлащћеоа"Службени гласник РС", брпј 58/18). 

 Ппнуде кпје не испуоавају најмаое претхпднп дефинисане захтеве и услпве 
сматраће се непдгпварајућим и неће се разматрати. 
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Услуга 

Цена без 
ПДВ-а 

За један 
минут  

ПДВ 
За један 
минут 

Цена са ПДВ-
пм 

За један 
минут 

Цена минута разгпвпра у меснпм  
сапбраћају 

 
  

Цена минута разгпвпра у  
међумеснпм сапбраћају 

 
  

Цена минута разгпвпра у сапбраћају са мпбилним телефпнима у 
Наципналним мрежама 

 
  

Цене су изражене у динарима  са и без урашунатпг ПДВ-а, фиксне су, непрпмеоиве и 
кпнашне- са урашунатим свим зависним трпщкпвима и евентуалним пппустима. 

1. Рпк плаћаоа је  _________ дана пд дана пријема исправнп исппстављене 
фактуре кпја се исппставља једнпм месешнп, за претхпдни месец- пбрашунски 
перипд. 

2. Рпк за птклаоаое рекламација је ____ дана пд дана сашиоаваоа записника п 
рекламацији.  

3. Ппнуда важи ______ дана пд дана птвараоа ппнуда. 

 
 
 
 
Наппмена: 
Образац структуре цене ппнуђач мпра да пппуни, пптпише и пвери печатпм, чиме 
пптврђује да су тачни ппдаци кпји су у пбрасцу наведени. Укпликп ппнуђачи ппднпсе 
заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац структуре цене 
пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача 
мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и пверити 
печатпм пбразац структуре цене. 

 
 
 
 
 
 
 
 

            Датум и Местп                             Ппнуђаш 
                  М. П.  

    __________________________                           ____________________ 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности –обликована 

по партијама, Електронске комуникационе услуге - ЈН VIII 02 404-

62/2019 

 49/ 76 

  

 

 

ПАРТИЈА 2: Услуге мпбилне телефпније 

                                                                                             

    Пбразац бр. 8/2 

 

 

 Врста услуге  Цена без 

ПДВ-а 

ПДВ Цена са  

ПДВ-пм 

1. Цена ппзива у наципналнпм сапбраћају ка 

брпјевима ван ппслпвне мреже нарушипца, а 

унутар мреже ппнуђаша(дин/мин) 

   

2. Цена ппзива у наципналнпм сапбраћају ка 

брпјевима ван ппслпвне мреже нарушипца, а ван 

мреже ппнуђаша(дин/мин) 

   

3.  Цена ппзива ка фиксним линијама (дин/мин)    

4. Цена СМС ппруке у дпмаћем сапбраћају, накпн 

пптрпщених 50 бесплатних Ппрука 

   

5. Цена месешне претплате пп СИМ картици    

 

 

У складу са захтевима и пптребама Нарушипца неппхпднп је пбезбедити следеће:  

 

1. Тарифираое свих разгпвпра у секундама (1/1), без запкружеоа на минуте;   

2. Заузећа ппзива и ппзиви на кпје није пдгпвпренп се не тарифирају;  

3. Тарифираое ппзива у кприснишкпј мрежи нарушипца са 0,00 динара, без 

пгранишеоа;  

4. Бесплатне ппзиве специјалних служби (пплиција, хитна ппмпћ, 

ватрпгасци...);  

5. Бесплатне ппзиве кприснишкпм сервису ппнуђаша (мпбилнпг пператера);  

6. Упућиваое ппзива ка свим дестинацијама унутар Републике Србије, без 

рестрикција;  

7.  Задржаваое свих ппстпјећих брпјева нарушипца, укљушујући и префикс са 

ппцијпм скраћенпг бираоа брпјева са 4  (шетири) ппследое цифре у 

ппслпвнпј мрежи нарушипца, без дпдатних трпщкпва;  

 8. 50 бесплатних СМС ппрука пп свакпм брпју  

 9. 100 MB пренпса ппдатака бесплатних, пп свакпм брпју, пп максималнпј брзини, а 

накпн утрпщених 100 МВ , пренпс ппдатака  се  врщи пп смаоенпј брзини и бесплатнп, 

шија је максимална вреднпст 64 kB/s * 
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10. Мпгућнпст активираоа дпдатних услуга ппнуђаша према важећем ценпвнику 

ппнуђаша  

11. У слушају прпмене пператера, трпщкпви пренпса брпјева падају на терет изабранпг 

пператера;  

12. У складу са пптребама нарушипца, кприщћеое рпминг услуге и активираое исте на 

захтев нарушипца, без уплате аванса. Рпминг  услугу је на захтев нарушипца пптребнп 

пмпгућити ппјединашнп (пдређенпм претплатнишкпм брпју) и у тим слушајевима исту је       

      пптребнп приказати крпз спецификацију сапбраћаја;  

13. Лимитираое разгпвпра у земљи   

14. У складу са пптребама и захтевима нарушипца, кприщћеое дпдатних услуга 

(BlackBerry, тарифни дпдаци...);  

15. Дпступнпст кприснишкпг сервиса ппнуђаша (пператера) према нарушипцу 24 сата, 

365 дана у гпдини;  

16. Бучет за бенефицирану набавку телефпнских апарата (1,00 дин без ПДВ- а /кпмад) 

за време трајаоа угпвпрне пбавезе у изнпсу пд  600.000,00 динара са ПДВ-пм, а пп 

прилпженпм важећем ценпвнику апарата са пуним ценама;   

17. Мпгућнпст пружаоа услуге Time Tracking за минимум 94 кприсника, кпја треба да 
има ппслпвну функципналнпст у пквиру Андрпид и IOS мпбилне апликације, пднпснп 
перспнализпванпг Power BI сервиса: Евиденција раднпг времена, Евиденција 
службенпг пута и Power BI извещтаваое ( Сви пптребнип извещтаји се дпбијају у 
пквиру перспнализпванпг сервиса путем кпга Кприсник има пуну евиденцију и 
пптребне експпрт функције какп би ппдатке искпристип за свпје интерне пптребе и 
пптребе инфпрмаципнпг система ). 
18. Неисправни мпбилни телефпн је мпгуће предати на сервис у ппслпвници 

пператера, где ће се дпнпсипцу дпделити заменски    апарат за перипд трајаоа 

сервисираоа. 

19. Неисправни мпбилни телефпн је мпгуће предати и/или кпд пвлащћенпг сервисера. 

20. Пдгпварајуће кприснишке картице у 3 велишине (sim, micro и nano). 

 

Брпј кприсника  

 

Тренутни брпј неппсредних кприсника кпд нарушипца пквирнп изнпси 95. Нарушилац 

задржава правп да кпригује (ппвећа или смаои) брпј кприснишких брпјева у пквиру 

ппслпвне групе , кап и дпдатне услуге кпје кпристи, у складу са сппственим пптребама 

и мпгућнпстима 

 

Наппмена: 
Образац структуре цене ппнуђач мпра да пппуни, пптпише и пвери печатпм, чиме 
пптврђује да су тачни ппдаци кпји су у пбрасцу наведени. Укпликп ппнуђачи ппднпсе 
заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац структуре цене 
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пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из групеппнуђача или група ппнуђача 
мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и пверити 
печатпм пбразац структуре цене. 

 
 
 
 
Датум и Местп                      Ппнуђаш 

                  М. П.  
                ________________________                           _________________ 
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Партија бр. 3 – Услуге интернета 

Пбразац бр. 8/3 

Редн

и брпј 

Прптпк 

Интернета 

Адреса/лпкација Цена без 

ПДВ-а 

За месец 

дана 

 

ПДВ 

Цена са 

ПДВ-пм 

За месец 

дана 

1. Интернет  брзине 

100/100 Мb/s  

Зграда ГП Барајевп у  

Барајеву у Улици 

Светпсавска брпј 2 

   

 УКУПНП:     

   

Сервис за лпкацију брпј 1 мпра бити реализпван прекп oптишкпг кабла са медиа 

кпнвертпрпм (optika/еthernet). 

За реализацију Интернет сервиса за редни брпј 1. у табели пптребнп је да Ппнуђаш 

пбезбеди рутер. 

Ппнуђаши кпји имају намеру да ушествују у ппсупку ЈН мпгу изврщити пбилазак 

лпкације, ради увида у ппстпјећи телекпмуникаципни систем и инфраструктуру, на 

кпјпј ће се реализпвати тражена услуга и у ппнуди ппднесу пверен Записник (Пбразац) 

п тпме. 

Увид се мпже изврщити свакпг раднпг дана  у раднп време 7:30 дп 15:30 , и тп пд 

нареднпг дана пд пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда и кпнкурсне 

дпкументације дп 3 радна дана кпја претхпде дану за ппднпщеое  и птвараое ппнуда. 

Пре врщеоа увида, пптребнп је да заинтереспванп лице дпстави пверенп и пптписанп 

пвлащћеое за врщеое увида и пбилазак пп предметнпј јавнпј набавци. П изврщенпм 

увиду ппнуђаши пптписују записник кпји дпстављају уз ппнуду. Увид се врщи најавпм, 

минимум три радна дана пре рпка за ппднпщеое и птвараое ппнуда, на адресу 

кпнтакт пспбе пп пвпј јавнпј набавци: javne.nabavke@barajevo.org.rs  

Захтевани Интернет прптпци су без пгранишеоа кплишине сапбраћаја. Ппнуђаш је 

дужан да пбезбеди стални нивп прптпка ппдатака у целпм перипду трајаоа исппруке 

услуге, без дељеоа ресурса са другим кприсницима. 

 

Услуге интернет приступа са пдгпварајућпм защтитпм пд DoS и DDoS напада 

Защтиту пд DoS и DDoS напада пптребнп је применити самп за сервис Интернета, 

брзине 100/100 Мb/s на лпкацији Зграда ГП Барајевп у  Барајеву у улици Светпсавска 

брпј 2. 

Услуга ппдразумева услугу сталнпг приступа интернету симетришним и асиметришним 

прикљушкпм путем пптишкпг кабла, без пгранишеоа кплишине сапбраћаја, са 

укљушенпм защтитпм пд DoS и DDoS напада. 
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Защтита пд DoS и DDoS напада 

Ппнуђаш је дужан да пбезбеди кпнстантну защтиту линка и мреже нарушипца пд DoS и 

DDoS напада наменским уређајем/системпм за детекцију, митигацију (спрешаваое) и 

извещтаваое п нападима. Уређај за защтиту мпра да пмпгући филтрираое DoS и DDoS  

сапбраћаја пре негп щтп се интернет линк загущи, тј. Защтита пд DoS и DDoS напада 

ппдразумева пмпгућаваое рада нарушипца ппд нападпм, накпн детекције пд стране 

ппнуђаша или пбавещтаваоа пд стране нарушипца.Систем треба да ппдржи  

прппустнпст сапбраћаја пд минимум 10 Gbps. Уређај/систем за защтиту мпра имати 

линкпве већег капацитета пд 1 Gbps. 

Ппд детекцијпм се ппдразумева кпнстантнп надгледаое сапбраћаја на интернет линку 

нарушипца и мпгућнпст преппзнаваоа анпмалија у интернет сапбраћају кпје се мпгу 

класификпвати кап DoS и DDoS напади. Уређај за защтиту треба да има мпгућнпст и 

аутпматскпг и рушнпг укљушиваоа митигације накпн детекције напада. Аутпматскп 

иницираое/укљушиваое митигације ппдразумева да уређај/систем има мпгућнпст 

дефинисаоа гранишних услпва ппд кпјима ће детектпвани DoS и DDoS напад ппкренути 

аутпматски пдгпвпр , тј.  Аутпматску иницијацију митигације, пднпснп защтите пд 

напада. Рушнп укљушиваое митигације ппдразумева да, када је систем/уређај 

идентификпвап дпгађај класификпван кап пптенцијални DoS и DDoS напад, 

пдгпварајуће струшнп лице из технишке ппдрщке ппнуђаша, задуженп за систем защтите 

пд DoS и DDoS напада, ће аутпматски бити пбавещтенп, и на пснпву садржаја 

нптификаципне ппруке дпнети пдлуку да ли се митигација, пднпснп защтита пд напада 

примеоује или не. 

Защтита пд напада не сме да се заснива на примени ACL за прппущтаое и/или 

пдбациваое сапбраћаја, и несме да се заснива на упптреби пбишнпг или statefull 

firewall уређаја. Уређај за защтиту мпра да ппседује напредне функције кап щтп 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 функципналнпст.  

Уређај за защтиту мпра да ппседује мпгућнпст напредне анализе сапбраћаја, пднпснп 

да упптребпм пптписа или другпг вида инфпрмација кпје се кпнстантнп ажурирају, 

детектује и спреши напреднеDoS и DDoS нападе, кап щтп 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, защтитупд fragmentation напада, 

Smurf, Worm Outbreaks, Teardrop напади, Ping of death напади, Spoofed/Reflected 

напади, Slowlorisнапади, 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, 
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IP timestamp option напади, IP route record option напади, Land напади, Fraggleнапади, 

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 защтиту, host behaviouralзащтиту, anti-spoofing, configurable flow 

expression филтрираое, payload expression-based филтрираое, permanent and dynamic 

blacklists/whitelists, traffic shaping, connection limiting, APT (Advanced Persistent Threat) 

защтиту. 

Уређај за защтиту несме физишки бити ппстављен на путаои интернет линка (in-line). За 

време митигације напада, интернет сапбраћај мпже се прерутирати на уређај за 

защтиту. За време митигације напада, уређај за защтиту несме ппстављати пгранишеое 

у брпју TCP/UDP кпнекција, пднпснп уређај за защтиту мпра радити кап stateless уређај. 

Такпђе, завреме митигације напада, не сме дпћи дп пдбациваоа регуларнпг 

сапбраћаја. Ппјава асиметришнпг сапбраћаја несме да утише на уређај за защтиту, тј 

уређај за защтиту мпра да ради без нарущаваоа квалитета защтите и у слушају 

асимтеришнпг сапбраћаја. 

Ппнуђаш је дужан да у Табели упище назив и мпдел уређаја за детекцију и защтиту пд 

DoS и DDoS напада кпјим распплаже. 

 

Табела 

Редни 

брпј 

Назив  уређаја и мпдел 

 

 

1. 

 

 

 

Ппнуђаш је дужан да дпстави у ппнуди: 

 - технишку спецификацију уређаја/система за защтиту кпјим распплаже,  

 - фптпкппију фактуре или угпвпра п куппвини уређаја. На дпкументацији  није 

пбавезнп да стпји вреднпст пп кпјпј је уређај купљен.  

 

Уређај/Систем за защтиту треба да има мпгућнпст скупљаоа и шуваоа ппдатака 

релевантних за генерисаое извещтаја. Извещтај мпра да сдржи следеће минималне 

ппдатке: извприщне и дестинаципне адресе напада, извприщни и дестинаципни ппрт, 

прптпкпл 4. слпја OSI мпдела (tcpилиudp), разлика у пднпсу на упбишајени сапбраћај у 

кплишини и у прпцентима, време када је евентуални напад ппшеп и кпликп је трајап, 

графишки приказ тпка напада и успещнпсти защтите у разлишитим бпјама за прппущтен 

и пдбашен сапбраћај кап и за сваки пд напредних филтера кпјије тпкпм напада 
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пдстраоивап неппжељни сапбраћај. Ппнуђаш је дужан да DoS и DDoS нападе 

дпкументује извещтајима са уређаја за детекцију и защтиту уз прппратнп пбјащоеое 

службе за ппдрщку ппнуђаша.  

 

Извещтаваое 

Ппнуђаш је дужан да на месешнпм нивпу, уз рашун, дпставља нарушипцу извещтаје п 

сапбраћају на линку ка нарушипцу (traffic reports), п нападима на мрежу нарушипца и 

извещтаје п спрешаваоу напада (mitigation reports). 

 

 

Наппмена: 

Образац структуре цене ппнуђач мпра да пппуни, пптпише и пвери печатпм, чиме 

пптврђује да су тачни ппдаци кпји су у пбрасцу наведени. Укпликп ппнуђачи ппднпсе 

заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац структуре цене 

пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача 

мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и пверити 

печатпм пбразац структуре цене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум и Местп                   Ппнуђаш 

                  М. П.  

                ____________________                           ____________________
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VIII  ИЗЈАВА П ППШТПВАОУ ПРППИСА 

 
Oбразац бр. 9/1 

 
 
 

 
ИЗЈАВА П ППШТПВАОУ ПРППИСА  

ЗА ПАРТИЈУ БР. 1 – УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФПНИЈЕ 
 
 

У вези са Ппзивпм за ппднпщеое ппнуда, за јавну набавку електрпнских 
кпмуникаципних услуга, пп партијама, за пптребе Градске ппщтине Барајевп, брпј VIII 
02 404-62/2019 изјављујемп ппд пунпм кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу, да 
смп кап ппнуђаш при састављаоу свпје ппнуде ппщтпвали пбавезе кпје прпизилазе из 
важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне 
средине, кап и да немамп забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време 
ппднпщеоа ппнуде. (Чл75. Ст.2). 
 
 
 
 
 
 
Наппмена: 
 Ову изјаву је пптребнп кппирати за свакпг пд ппдизвпђача или члана групе, какп би 
сваки пд оих пптписап за себе. Укпликп ппнуда не садржи пппуоену, пптписану и 
печатпм пверену пву изјаву оегпва ппнуда ће се пдбити кап неисправна. 
 

 
 
 
 
 
 
Датум                                  Ппнуђаш 

               М. П.  
                 ________________                                                                          _________________
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Oбразац бр. 9/2 
 
 

 
ИЗЈАВА П ППШТПВАОУ ПРППИСА  

ЗА ПАРТИЈУ БР. 2 – УСЛУГЕ МПБИЛНЕ ТЕЛЕФПНИЈЕ 
 
 
 
 

У вези са Ппзивпм за ппднпщеое ппнуда, за јавну набавку електрпнских 
кпмуникаципних услуга, пп партијама, за пптребе Градске ппщтине Барајевп, брпј VIII 
02 404-62/2019 изјављујемп ппд пунпм кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу, да 
смп кап ппнуђаш при састављаоу свпје ппнуде ппщтпвали пбавезе кпје прпизилазе из 
важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне 
средине, кап и да немамп забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време 
ппднпщеоа ппнуде. (Чл75. Ст.2). 
 
 
 
 
 
Наппмена: 
 Ову изјаву је пптребнп кппирати за свакпг пд ппдизвпђача или члана групе, какп би 
сваки пд оих пптписап за себе. Укпликп ппнуда не садржи пппуоену, пптписану и 
печатпм пверену пву изјаву оегпва ппнуда ће се пдбити кап неисправна. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Датум                                       Ппнуђаш 
    М. П.  

_____________________                                         ____________________ 
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Oбразац бр. 9/3 

 
ИЗЈАВА П ППШТПВАОУ ПРППИСА  

ЗА ПАРТИЈУ БР. 3 – УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА 
 
 
 

У вези са Ппзивпм за ппднпщеое ппнуда, за јавну набавку електрпнских 
кпмуникаципних услуга, пп партијама, за пптребе Градске ппщтине Барајевп, брпј VIII 
02 404-62/2019 изјављујемп ппд пунпм кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу, да 
смп кап ппнуђаш при састављаоу свпје ппнуде ппщтпвали пбавезе кпје прпизилазе из 
важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне 
средине, кап и да немамп забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време 
ппднпщеоа ппнуде. (Чл75. Ст.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наппмена: 
 Ову изјаву је пптребнп кппирати за свакпг пд ппдизвпђача или члана групе, какп би 
сваки пд оих пптписап за себе. Укпликп ппнуда не садржи пппуоену, пптписану и 
печатпм пверену пву изјаву оегпва ппнуда ће се пдбити кап неисправна. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Датум                    Ппнуђаш 

    М. П.  
______________________                           _________________________ 
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IX  МПДЕЛ УГПВПРА ЗА ПАРТИЈУ БР.1  
 

У Г П В П Р 
П JАВНПЈ НАБАВЦИ ЕЛЕКТРПНСКЕ КПМУНИКАЦИПНЕ УСЛУГЕ – Партија бр.1- УСЛУГА 

ФИКСНЕ ТЕЛЕФПНИЈЕ бр. VIII-02- 404-62-8-1/2019 

Мпдел угпвпра ппнуђаш мпра да пппуни, пвери пешатпм и пптпище, шиме пптврђује да 
прихвата све елементе мпдела угпвпра.  
У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде пднпснп ппнуде са ппдизвпђашем у мпделу 
угпвпра навести и све ппнуђаше из групе ппнуђаша  пднпснп све ппдизвпђаше. Група 
ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће пппунити, пптписати и 
пешатпм пверити мпдел угпвпра, щтп је наведенп у сппразуму кпји је сасатавни деп 
заједнишке ппнуде, а кпд ппнуде са ушещћем ппдизвпђаша мпдел угпвпра пптписује 
ппнуђаш.  
Празна  ппља се мпрају пппунити пд стране Ппнуђаша ( изузев датума закљушеоа кап и 
брпја и датума пдлуке п дпдели угпвпра) 

 
Закљушен дана ………………. гпдине између: 
 

1. Нарушипца, УПРАВЕ ГП БАРАЈЕВП 
Са седищтем у Барајеву, улица: Светпсавска бр. 2,11460 Барајевп, ПИБ: 101954875, 
МБ: 07001126 
Брпј рашуна: 840-74640-84. Назив банке: Изврщеое бучета ГП Барајевп, Управа за 
трезпр  
Телефпн:011/ 8302-388, Телефакс: 011/8302-444 
кпју заступа  Заменик Нашелника Управе  ГП Барајевп  Тихпмир Јелић  ( у даљем 
тексту: нарушилац ),  

 
2. Дпбављаша ______________________________________________________ 
Са седищтем у _______________________ улица: _______________________, 
 ПИБ: ____________________________, МБ: ____________________________ 
Брпј рашуна:___________________Назив банке:________________________ 
Телефпн:___________________________, Телефакс:_____________________ 
кпга заступа  ____________________________________________ ( у даљем тексту: 
Дпбављаш ),  

(дпое црте пппуоавају самп ппнуђаши кпји ппднпсе заједнишку ппнуду пднпснп ппнуду 
са ушещћем ппдизвпђаша, такп щтп уписују називе свих ушесника заједнишке ппнуде 
пднпснп свих  
ппдизвпђаша)  
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Члан 1. 
ПСНПВ УГПВПРА 

 
Пснпв Угпвпра је јавна набавка услуга кпја се спрпвпди у ппступку јавне набавке мале 
вреднпсти пп партијама и тп: Набавка услуга фиксне телефпније, евидентирана ппд 
брпјем ЈН VIII-02-404-62/2019, за кпју је пдлука п дпдели угпвпра дпнета 
дана__________________, а на пснпву ппнуде Дпбављаша бр.________________пд 
___________________________(у даљем тексту ппнуда).  

 
Члан 2. 

ПРЕДМЕТ УГПВПРА 
 

Предмет пвпг Угпвпра је набавка услуга – Набавка услуга фиксне телефпније, у свему 
према технишкпј спецификацији кпнкурсне дпкументације за ЈН VIII-02- 404-62/2019, 
пбрасцем структуре цена, ппнудпм, кпја је саставни деп пвпг Угпвпра. 
 

Члан 3. 
УГПВПРЕНА ВРЕДНПСТ – ЦЕНА 

 
Вреднпст угпвпра тражене услуге изнпси................................................ динара без ПДВ-а 
(слпвима...................................................................................................................................) 
пднпснп ..................................................................................................... динара са ПДВ-пм 
(слпвима....................................................................................................................................) 
 
Накпн закљушеоа угпвпра није дпзвпљена прпмена цене, нити других битних 
елемената угпвпра. 
Цена је фиксна и не мпже се меоати услед ппвећаоа цене елемената на пснпву кпјих 
је пдређена. У слушају неслагаоа имеђу цене исказане брпјевима и пне исписане 
слпвима, биће мерпдавна пна исписана слпвима. 
 

 
Члан 4. 

РПК И НАЧИН ПЛАЋАОА 
 

Нарушилац ће изврщену услугу  пп пвпм Угпвпру платити у рпку _________дана 
рашунајући пд дана службенпг пријема  правилнп исппстављенпг рашуна, кпји 
Изврщилац услуге дпставља Нарушипцу  за предметне набавку Плаћаое се врщи 
уплатпм на рашун ппнуђаша. Какп би рашун бип плаћен у наведенпм рпку пптребнп је да 
сваки буде регистиван у централнпм регисту рашуна и ппд пдгпварајућим брпјем пре 
исппстављаоа истпг Нарушипцу на пснпву Закпна п рпкпвима измиреоа нпвшаних 
пбавеза у кпмерцијалним трансакцијама (Сл. Гласник РС брпј: 119/2012, 68/2015 и 
113/2017) и у складу са  Правилникпм п нашину и ппступку регистрпваоа фактура, 
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пднпснп других захтева за исплату, кап и нашину впђеоа и садржају Централнпг 
регистра фактура“  (Сл. Гласник РС брпј 7/2018). 
 

Члан 5. 
ПБАВЕЗЕ НАРУЧИПЦА 

 
Нарушилац се пбавезује да - благпвременп у складу са пдредбама пвпг Угпвпра, изврщи 
пверу и плаћаое правилнп исппстављенпг рашуна. 
 

Члан 6. 
ПБАВЕЗЕ ДАВАПЦА УСЛУГА 

 
Дпбављаш услуге гарантује Нарушпцу да ће услуге кпје су предмет угпвпра врщити 
квалитетнп, савеснп и у складу са прпписима и правилима прпфесије.  

Дпбављаш издаје Нарушипцу рашун за изврщене услуге, кпји садржи исказану цену, 
пбрашунски перипд, кап и накнаде прпписане закпнпм, ппрезе и пстале пбавезе. 
 

 
Члан 7. 

РЕКЛАМАЦИЈА 
 

У слушају утврђених недпстатака у квалитету и пбиму изврщене услуге, Дпбављаш 

услуге мпра у рпку пд 15 (петнаест) дана, пд дана пријаве рекламације да се писменп 

изјасни на навпде из рекламације. 

 

Члан 8. 
РЕАЛИЗАЦИЈА УГПВПРА 

 
Лице пдгпвпрнп за праћеое и кпнтрплисаое изврщеоа угпвпрних пбавеза је Срђан 
Михаилпвић, заппслен у Управи градске ппщтине Барајевп.  
Лице из става 1. пвпг шлана је дужнп да прати изврщеое свих пбавеза утврђених пвим 
угпвпрпм. 
 

Члан 9. 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА 

 
Дпбављаш се пбавезује да у тренутку закљушеоа угпвпра, кап средствп финансијскпг 
пбезбеђеоа дпстави Нарушипцу бланкп сплп меницу за дпбрп изврщеое ппсла, 
прпписнп пптписану и пверену, са рпкпм важеоа кпји је једнак рпку за кпнашнп 
изврщеое ппсла. У слушају наступаоа услпва за прпдужеое рпка за изврщеое ппсла, 
Дпбављаш је у пбавези да дпстави нпву меницу за дпбрп изврщеое ппсла. 
  
Уз меницу, Дпбављаш је дужан да дпстави : 
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- Менишнп пвлащћеое – писмп у кприст Управе ГП Барајевп,Светпсавска бр.2 да 
се меница у изнпсу пд 10% пд вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, пднпснп 
набавкама, без сагласнпсти ппнуђаша мпже ппднети на наплату; 

- Кппије картпна деппнпваних пптписа на кпјем се јавнп виде деппнпвани 
пптписии пешат ппнуђаша, кпји је издат пд стране банке кпју ппнуђаш навпди у 
менишнпм пвлащћеоу (ДЕПП картпн); 

- Кппију пбразаца пверених пптписа лица пвлащћених за заступаое (ПП пбразац). 
Пптпис пвлащћенпг лица на меници и менишнпм пвлащћеоу мпра бити 
идентишан са пптписпм у картпну деппнпваних пптписа. У слушају прпмене лица 
пвлащћенпг за заступаое, менишнп пвлащћеое пстаје на снази; 

- Пптврду банке п пријему захтева за регистрацију менице (захтев за 
регистрацију/брисаое менице, пверен пд стране банке). Нарушилац ће унпвшити 
меницу за дпбрп изврщеое ппсла, у слушају да Изврщилац не изврщава свпје 
угпвпрене пбавезе у рпкпвима на нашин предвићен Угпвпрпм.  

Меница за дпбрп изврщеое ппсла биће на писани захтев враћена Дпбављашу у рпку пд 

30 (тридесет ) дана накпн изврщеоа угпвпрних пбавеза. 

 
 

Члан 10. 
РАСКИД УГПВПРА 

 
Свака пд угпвпрних страна мпже тражити раскид угпвпра у слушају када друга страна не 
испуоава или неблагпвременп испуоава свпје угпвпрпм преузете пбавезе. 
Птказни рпк изнпси 15 (петнаест) дана и ппшиое да теше пд дана пријема писанпг 
пбавещтеоа п раскиду угпвпра. У слушају једнпстранпг раскида Угпвпра, страна кпја је 
скривила раскид, дужна је да другпј угпвпрнпј страни надпкнади щтету. 
 
 
 
 

Члан 11. 
ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

 
За све щтп није регулисанп пвим угпвпрпм, примеоиваће се пдредбе Закпна п 
пблигаципним пднпсима. Угпвпрне стране су сагласне да ће све евентуалне сппрпве 
кпји прпистекну из Угпвпра рещавати сппразумнп.  
У слушају да настали сппр није мпгуће рещити сппразумпм и укпликп је Дпбављаш 
дпмаће лице, угпвпрне стране су сагласне да ће за оихпвп рещаваое бити надлежан 
Привредни суд у Бепграду. Укпликп Дпбављаш није дпмаће лице за рещаваое 
међуспбних сппрпва биће надлежна Сппљнптргпвинска арбитража Привредне кпмпре 
Србије у Бепграду. 
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Члан 12.  

 
Пвај угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа____________ и важи 12 (дванаест) 
месеци.  
 

Члан 13. 
 

Прилпг и саставни деп пвпг Угпвпра је: Ппнуда Дпбављаша  

 
 
 

 
Члан 14. 

 
Пвај угпвпр је сашиоен у 6 (щест) истпветних  примерка, пд кпјих свака угпвпрна страна  
задржава пп 3 (три) примерка. 
 
 
НАРУЧИЛАЦ:                                                                                                   ДПБАВЉАЧ: 
Заменик  Нашелника   
Управе ГП Барајевп        ______________________ 
____________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Тихпмир Јелић 
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IX МПДЕЛ УГПВПРА ЗА ПАРТИЈУ БР.2  
 

У Г П В П Р 
П JАВНПЈ НАБАВЦИ ЕЛЕКТРПНСКЕ КПМУНИКАЦИПНЕ УСЛУГЕ – Партија бр.2  УСЛУГЕ 

МПБИЛНЕ ТЕЛЕФПНИЈЕ бр. VIII-02- 404-62-8-2/2019 

Мпдел угпвпра ппнуђаш мпра да пппуни, пвери пешатпм и пптпище, шиме пптврђује да 
прихвата све елементе мпдела угпвпра.  
У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде пднпснп ппнуде са ппдизвпђашем у мпделу 
угпвпра навести и све ппнуђаше из групе ппнуђаша  пднпснп све ппдизвпђаше. Група 
ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће пппунити, пптписати и 
пешатпм пверити мпдел угпвпра, щтп је наведенп у сппразуму кпји је сасатавни деп 
заједнишке ппнуде, а кпд ппнуде са ушещћем ппдизвпђаша мпдел угпвпра пптписује 
ппнуђаш.  
Празна  ппља се мпрају пппунити пд стране Ппнуђаша ( изузев датума закљушеоа кап и 
брпја и датума пдлуке п дпдели угпвпра) 

 
Закљушен дана ………………. гпдине између: 
 

3. Нарушипца, УПРАВЕ ГП БАРАЈЕВП 
Са седищтем у Барајеву, улица: Светпсавска бр. 2,11460 Барајевп, ПИБ: 101954875, 
МБ: 07001126 
Брпј рашуна: 840-74640-84. Назив банке: Изврщеое бучета ГП Барајевп, Управа за 
трезпр  
Телефпн:011/ 8302-388, Телефакс: 011/8302-444 
кпју заступа  Заменик Нашелника Управе  ГП Барајевп  Тихпмир Јелић  ( у даљем 
тексту: нарушилац ),  

 
4. Дпбављаша ________________________________________________________ 
Са седищтем у _______________________ улица: __________________________,  
ПИБ: ________________________, МБ: ________________________ 
Брпј рашуна:_______________________Назив банке:_________________________ 
Телефпн:___________________________, 
Телефакс:_________________________________ 
кпга заступа  ______________________________ ( у даљем тексту: Дпбављаш ),  

(дпое црте пппуоавају самп ппнуђаши кпји ппднпсе заједнишку ппнуду пднпснп ппнуду 
са ушещћем ппдизвпђаша, такп щтп уписују називе свих ушесника заједнишке ппнуде 
пднпснп свих  
ппдизвпђаша)  
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Члан 1. 

ПСНПВ УГПВПРА 
 

Пснпв Угпвпра је јавна набавка услуга кпја се спрпвпди у ппступку јавне набавке мале 
вреднпсти пп партијама и тп: Набавка услуга мпбилне телефпније, евидентирана ппд 
брпјем ЈН VIII-02-404-62/2019, за кпју је пдлука п дпдели угпвпра дпнета 
дана__________________, а на пснпву ппнуде Дпбављаша бр.________________пд 
___________________________(у даљем тексту ппнуда).  

 
Члан 2. 

ПРЕДМЕТ УГПВПРА 
 

Предмет пвпг Угпвпра је набавка услуга – Набавка услуга мпбилне телефпније, у свему 
према технишкпј спецификацији кпнкурсне дпкументације за ЈН VIII-02-404-62/2019, 
пбрасцем структуре цена, ппнудпм, кпја је саставни деп пвпг Угпвпра. 
 

Члан 3. 
УГПВПРЕНА ВРЕДНПСТ – ЦЕНА 

 
Вреднпст угпвпра тражене услуге изнпси................................................ динара без ПДВ-а 
(слпвима...................................................................................................................................) 
пднпснп ..................................................................................................... динара са ПДВ-пм 
(слпвима....................................................................................................................................) 
 
Накпн закљушеоа угпвпра није дпзвпљена прпмена цене, нити других битних 
елемената угпвпра. 
Цена је фиксна и не мпже се меоати услед ппвећаоа цене елемената на пснпву кпјих 
је пдређена. У слушају неслагаоа имеђу цене исказане брпјевима и пне исписане 
слпвима, биће мерпдавна пна исписана слпвима. 
 

 
Члан 4. 

РПК И НАЧИН ПЛАЋАОА 
 

Нарушилац ће изврщену услугу  пп пвпм Угпвпру платити у рпку ________дана 
рашунајући пд дана службенпг пријема  правилнп исппстављенпг рашуна, кпји 
Дпбављаш услуге дпставља Нарушипцу  за предметне набавку Плаћаое се врщи 
уплатпм на рашун ппнуђаша. Какп би рашун бип плаћен у наведенпм рпку пптребнп је да 
сваки буде регистиван у централнпм регисту рашуна и ппд пдгпварајућим брпјем пре 
исппстављаоа истпг Нарушипцу на пснпву Закпна п рпкпвима измиреоа нпвшаних 
пбавеза у кпмерцијалним трансакцијама (Сл. Гласник РС брпј: 119/2012, 68/2015 и 
113/2017) и у складу са  Правилникпм п нашину и ппступку регистрпваоа фактура, 
пднпснп других захтева за исплату, кап и нашину впђеоа и садржају Централнпг 
регистра фактура“  (Сл. Гласник РС брпј 7/2018). 
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Члан 5. 
ПБАВЕЗЕ НАРУЧИПЦА 

 
Нарушилац се пбавезује да - благпвременп у складу са пдредбама пвпг Угпвпра, изврщи 
пверу и плаћаое правилнп исппстављенпг рашуна. 
 

Члан 6. 
ПБАВЕЗЕ ДАВАПЦА УСЛУГА 

 
Дпбављаш услуге гарантује Нарушпцу да ће услуге кпје су предмет угпвпра врщити 
квалитетнп, савеснп и у складу са прпписима и правилима прпфесије.  

Дапбављаш издаје Нарушипцу рашун за изврщене услуге, кпји садржи исказану цену, 
пбрашунски перипд, кап и накнаде прпписане закпнпм, ппрезе и пстале пбавезе. 
 

Члан 7. 
РАСКИД УГПВПРА 

 
Свака пд угпвпрних страна мпже тражити раскид угпвпра у слушају када друга страна не 
испуоава или неблагпвременп испуоава свпје угпвпрпм преузете пбавезе. 
Птказни рпк изнпси 15 (петнаест) дана и ппшиое да теше пд дана пријема писанпг 
пбавещтеоа п раскиду угпвпра. У слушају једнпстранпг раскида Угпвпра, страна кпја је 
скривила раскид, дужна је да другпј угпвпрнпј страни надпкнади щтету. 
 

Члан 8. 
РЕКЛАМАЦИЈА 

 

У слушају утврђених недпстатака у квалитету и пбиму изврщене услуге, Дпбављаш 

услуге мпра у рпку пд 15 (петнаест) дана, пд дана пријаве рекламације да се писменп 

изјасни на навпде из рекламације.  

 
Члан 9. 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА 
 
Дпбављаш се пбавезује да у тренутку закљушеоа угпвпра, кап средствп финансијскпг 
пбезбеђеоа дпстави Нарушипцу бланкп сплп меницу за дпбрп изврщеое ппсла, 
прпписнп пптписану и пверену, са рпкпм важеоа кпји је једнак рпку за кпнашнп 
изврщеое ппсла. У слушају наступаоа услпва за прпдужеое рпка за изврщеое ппсла, 
Дпбављаш је у пбавези да дпстави нпву меницу за дпбрп изврщеое ппсла. 
  
Уз меницу,  Дпбављаш је дужан да дпстави : 

- Менишнп пвлащћеое – писмп у кприст Управе ГП Барајевп,Светпсавска бр.2 да 
се меница у изнпсу пд 10% пд вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, пднпснп 
набавкама, без сагласнпсти ппнуђаша мпже ппднети на наплату; 
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- Кппије картпна деппнпваних пптписа на кпјем се јавнп виде деппнпвани 
пптписии пешат ппнуђаша, кпји је издат пд стране банке кпју ппнуђаш навпди у 
менишнпм пвлащћеоу (ДЕПП картпн); 

- Кппију пбразаца пверених пптписа лица пвлащћених за заступаое (ПП пбразац). 
Пптпис пвлащћенпг лица на меници и менишнпм пвлащћеоу мпра бити 
идентишан са пптписпм у картпну деппнпваних пптписа. У слушају прпмене лица 
пвлащћенпг за заступаое, менишнп пвлащћеое пстаје на снази; 

- Пптврду банке п пријему захтева за регистрацију менице (захтев за 
регистрацију/брисаое менице, пверен пд стране банке). Нарушилац ће унпвшити 
меницу за дпбрп изврщеое ппсла, у слушају да Изврщилац не изврщава свпје 
угпвпрене пбавезе у рпкпвима на нашин предвићен Угпвпрпм.  

Меница за дпбрп изврщеое ппсла биће на писани захтев враћена Дпбављашу  у рпку 

пд 30 (тридесет ) дана накпн изврщеоа угпвпрних пбавеза. 

 
 

Члан 10. 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГПВПРА 
 

Лице пдгпвпрнп за праћеое и кпнтрплисаое изврщеоа угпвпрних пбавеза је Срђан 
Михаилпвић, заппслен у Управи градске ппщтине Барајевп.  
Лице из става 1. пвпг шлана је дужнп да прати изврщеое свих пбавеза утврђених пвим 
угпвпрпм. 
 
 

Члан 11. 
 

ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
 

За све щтп није регулисанп пвим угпвпрпм, примеоиваће се пдредбе Закпна п 
пблигаципним пднпсима. Угпвпрне стране су сагласне да ће све евентуалне сппрпве 
кпји прпистекну из Угпвпра рещавати сппразумнп.  
 
У слушају да настали сппр није мпгуће рещити сппразумпм и укпликп је Дпбављаш 
дпмаће лице, угпвпрне стране су сагласне да ће за оихпвп рещаваое бити надлежан 
Привредни суд у Бепграду. Укпликп Дпбављаш  није дпмаће лице за рещаваое 
међуспбних сппрпва биће надлежна Сппљнптргпвинска арбитража Привредне кпмпре 
Србије у Бепграду. 
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Члан 12. 
 

Пвај угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа_____________ и важи 12 (дванаест) 
месеци.  
 
 

Члан 13. 
 

Прилпг и саставни деп пвпг Угпвпра је: Ппнуда Дпбављаша 
 
 
 

Члан 14. 
 

Пвај угпвпр је сашиоен у 6 (щест) истпветних  примерка, пд кпјих свака угпвпрна страна  
задржава пп 3 (три) примерка. 
 
 
НАРУЧИЛАЦ:                                                                                                   ДПБАВЉАЧ: 
Заменик  Нашелника  __________________ 
Управе ГП Барајевп  
____________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Тихпмир Јелић 
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IX  МПДЕЛ УГПВПРА ЗА ПАРТИЈУ БР.3  
 

У Г П В П Р 
П JАВНПЈ НАБАВЦИ УСЛУГА ЕЛЕКТРПНСКЕ КПМУНИКАЦИЈЕ – Партија бр.3 УСЛУГА 

ИНТЕРНЕТА бр. VIII-02- 404-62-8-3/2019 

Мпдел угпвпра ппнуђаш мпра да пппуни, пвери пешатпм и пптпище, шиме пптврђује да 
прихвата све елементе мпдела угпвпра.  
У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде пднпснп ппнуде са ппдизвпђашем у мпделу 
угпвпра навести и све ппнуђаше из групе ппнуђаша  пднпснп све ппдизвпђаше. Група 
ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће пппунити, пптписати и 
пешатпм пверити мпдел угпвпра, щтп је наведенп у сппразуму кпји је сасатавни деп 
заједнишке ппнуде, а кпд ппнуде са ушещћем ппдизвпђаша мпдел угпвпра пптписује 
ппнуђаш.  
Празна  ппља се мпрају пппунити пд стране ппнуђаша ( изузев датума закљушеоа кап и 
брпја и датума пдлуке п дпдели угпвпра) 

 
Закљушен дана ………………. гпдине између: 
 

5. Нарушипца, УПРАВЕ ГП БАРАЈЕВП 
Са седищтем у Барајеву, улица: Светпсавска бр. 2,11460 Барајевп, ПИБ: 101954875, 
МБ: 07001126 
Брпј рашуна: 840-74640-84. Назив банке: Изврщеое бучета ГП Барајевп, Управа за 
трезпр  
Телефпн:011/ 8302-388, Телефакс: 011/8302-444 
кпју заступа  Заменик Нашелника Управе  ГП Барајевп  Тихпмир Јелић  ( у даљем 
тексту: нарушилац ),  

 
6. Дпбављаша _______________________________________________________ 
Са седищтем у ________________________ улица: _____________________,  
ПИБ: ________________________, МБ: ________________________ 
Брпј рашуна:______________________Назив банке:_________________________ 
Телефпн:___________________________, 
Телефакс:_________________________________ 
кпга заступа  ____________________________________________ ( у даљем тексту: 
Дапбављаш),  

(дпое црте пппуоавају самп ппнуђаши кпји ппднпсе заједнишку ппнуду пднпснп ппнуду 
са ушещћем ппдизвпђаша, такп щтп уписују називе свих ушесника заједнишке ппнуде 
пднпснп свих  ппдизвпђаша)  
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Члан 1. 
ПСНПВ УГПВПРА 

 
Пснпв Угпвпра је јавна набавка услуга кпја се спрпвпди у ппступку јавне набавке мале 
вреднпсти пп партијама и тп: Набавка услуга интернета, евидентирана ппд брпјем ЈН 
VIII-02-404-62/2019, за кпју је пдлука п дпдели угпвпра дпнета дана 
__________________, а на пснпву ппнуде Дпбављаша бр.________________пд 
___________________________(у даљем тексту ппнуда).  
 

Члан 2. 
ПРЕДМЕТ УГПВПРА 

 
Предмет пвпг Угпвпра је набавка услуга – Набавка услуга интернета, у свему према 
технишкпј спецификацији кпнкурсне дпкументације за ЈН VIII-02-404-62/2019, пбрасцем 
структуре цена, ппнудпм, кпја је саставни деп пвпг Угпвпра. 
 

Члан 3. 
УГПВПРЕНА ВРЕДНПСТ – ЦЕНА 

 
Укупна угпвпрена вреднпст услуга изнпси...................................................... динара без 
ПДВ-а 
(слпвима.....................................................................................................................................
......) пднпснп 
......................................................................................................................................... 
динара са ПДВ-пм 
(слпвима...............................................................................................................) 
Накпн закљушеоа угпвпра није дпзвпљена прпмена цене, нити других битних 
елемената угпвпра. 
Цена је фиксна и не мпже се меоати услед ппвећаоа цене елемената на пснпву кпјих 
је пдређена. У слушају неслагаоа имеђу цене исказане брпјевима и пне исписане 
слпвима, биће мерпдавна пна исписана слпвима. 
 

Члан 4. 
РПК И НАЧИН ПЛАЋАОА 

 
Нарушилац ће изврщену услугу  пп пвпм Угпвпру платити у рпку _____________дана 
рашунајући пд дана службенпг пријема  правилнп исппстављенпг рашуна, кпји 
Дпбављаш услуге дпставља Нарушипцу  за предметне набавку Плаћаое се врщи 
уплатпм на рашун ппнуђаша. Какп би рашун бип плаћен у наведенпм рпку пптребнп је да 
сваки буде регистиван у централнпм регисту рашуна и ппд пдгпварајућим брпјем пре 
исппстављаоа истпг Нарушипцу на пснпву Закпна п рпкпвима измиреоа нпвшаних 
пбавеза у кпмерцијалним трансакцијама (Сл. Гласник РС брпј: 119/2012, 68/2015 и 
113/2017) и у складу са  Правилникпм п нашину и ппступку регистрпваоа фактура, 
пднпснп других захтева за исплату, кап и нашину впђеоа и садржају Централнпг 
регистра фактура“  (Сл. Гласник РС брпј 7/2018). 
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Члан 5. 

ПБАВЕЗЕ НАРУЧИПЦА 
 

Нарушилац се пбавезује да - благпвременп у складу са пдредбама пвпг Угпвпра, изврщи 
пверу и плаћаое правилнп исппстављенпг рашуна. 
 

Члан 6. 
ПБАВЕЗЕ ДАВАПЦА УСЛУГА 

 
Дпбављаш услуге гарантује Нарушпцу да ће услуге кпје су предмет угпвпра врщити 
квалитетнп, савеснп и у складу са прпписима и правилима прпфесије.  

Дпбављаш издаје Нарушипцу рашун за изврщене услуге, кпји садржи исказану цену, 
пбрашунски перипд, кап и накнаде прпписане закпнпм, ппрезе и пстале пбавезе. 
 

Члан 7. 
РЕКЛАМАЦИЈА 

 

У слушају утврђених недпстатака у квалитету и пбиму изврщене услуге, Дпбављаш 

услуге мпра у рпку пд 15 (петнаест) дана, пд дана пријаве рекламације да се писменп 

изјасни на навпде из рекламације.  

 
 

Члан 8. 
РЕАЛИЗАЦИЈА УГПВПРА 

 
Лице пдгпвпрнп за праћеое и кпнтрплисаое изврщеоа угпвпрних пбавеза је Срђан 
Михаилпвић, заппслен у Управи градске ппщтине Барајевп.  
Лице из става 1. пвпг шлана је дужнп да прати изврщеое свих пбавеза утврђених пвим 
угпвпрпм. 

Члан 9. 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА 

 
Дпбављаш се пбавезује да у тренутку закљушеоа угпвпра, кап средствп финансијскпг 
пбезбеђеоа дпстави Нарушипцу бланкп сплп меницу за дпбрп изврщеое ппсла, 
прпписнп пптписану и пверену, са рпкпм важеоа кпји је једнак рпку за кпнашнп 
изврщеое ппсла. У слушају наступаоа услпва за прпдужеое рпка за изврщеое ппсла, 
Дпбављаш је у пбавези да дпстави нпву меницу за дпбрп изврщеое ппсла. 
  
Уз меницу,  Дпбављаш је дужан да дпстави : 

- Менишнп пвлащћеое – писмп у кприст Управе ГП Барајевп,Светпсавска бр.2 да 
се меница у изнпсу пд 10% пд вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, пднпснп 
набавкама, без сагласнпсти ппнуђаша мпже ппднети на наплату; 
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- Кппије картпна деппнпваних пптписа на кпјем се јавнп виде деппнпвани 
пптписии пешат ппнуђаша, кпји је издат пд стране банке кпју ппнуђаш навпди у 
менишнпм пвлащћеоу (ДЕПП картпн); 

- Кппију пбразаца пверених пптписа лица пвлащћених за заступаое (ПП пбразац). 
Пптпис пвлащћенпг лица на меници и менишнпм пвлащћеоу мпра бити 
идентишан са пптписпм у картпну деппнпваних пптписа. У слушају прпмене лица 
пвлащћенпг за заступаое, менишнп пвлащћеое пстаје на снази; 

- Пптврду банке п пријему захтева за регистрацију менице (захтев за 
регистрацију/брисаое менице, пверен пд стране банке). Нарушилац ће унпвшити 
меницу за дпбрп изврщеое ппсла, у слушају да Изврщилац не изврщава свпје 
угпвпрене пбавезе у рпкпвима на нашин предвићен Угпвпрпм.  

Меница за дпбрп изврщеое ппсла биће на писани захтев враћена Дпбављашу у рпку пд 

30 (тридесет ) дана накпн изврщеоа угпвпрних пбавеза. 

 
 

Члан 10. 
РАСКИД УГПВПРА 

 
Свака пд угпвпрних страна мпже тражити раскид угпвпра у слушају када друга страна не 
испуоава или неблагпвременп испуоава свпје угпвпрпм преузете пбавезе. 
Птказни рпк изнпси 15 (петнаест) дана и ппшиое да теше пд дана пријема писанпг 
пбавещтеоа п раскиду угпвпра. У слушају једнпстранпг раскида Угпвпра, страна кпја је 
скривила раскид, дужна је да другпј угпвпрнпј страни надпкнади щтету. 
 
 

Члан 11. 
ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

 
За све щтп није регулисанп пвим угпвпрпм, примеоиваће се пдредбе Закпна п 
пблигаципним пднпсима. Угпвпрне стране су сагласне да ће све евентуалне сппрпве 
кпји прпистекну из Угпвпра рещавати сппразумнп.  
 
У слушају да настали сппр није мпгуће рещити сппразумпм и укпликп је Дпбављаш 
дпмаће лице, угпвпрне стране су сагласне да ће за оихпвп рещаваое бити надлежан 
Привредни суд у Бепграду. Укпликп Дпбављаш  није дпмаће лице за рещаваое 
међуспбних сппрпва биће надлежна Сппљнптргпвинска арбитража Привредне кпмпре 
Србије у Бепграду. 
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Члан 12. 
 

Пвај угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа_______________ и важи 12 (дванаест) 
месеци.  
 

Члан 13. 
 

Прилпг и саставни деп пвпг Угпвпра је: Ппнуда Дпбављаша 
 

Члан 14. 
 

Пвај угпвпр је сашиоен у 6 (щест) истпветних  примерка, пд кпјих свака угпвпрна страна  
задржава пп 3 (три) примерка. 
 
 
НАРУЧИЛАЦ:                                                                                                   ДПБАВЉАЧ: 
Заменик  Нашелника  _________________ 
Управе ГП Барајевп  
____________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Тихпмир Јелић 
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                                                                                                                          Пбразац бр.10 
 
 

X ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БР.___________ 
 
 

 
У складу са шланпм 88. став 1. Закпна, Ппнуђаш__________________________ *навести 
назив ппнуђача], дпставља укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде, 
какп следи у табели: 

ВРСТА ТРПШКА ИЗНПС ТРПШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА 
ППНУДЕ 

 

 
Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп Ппнуђаш и не мпже 
тражити пд Нарушипца накнаду трпщкпва. 
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни Нарушипца, 
Нарушилац је дужан да Ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп 
су израђени у складу са технишким спецификацијама Нарушипца и трпщкпве 
прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је Ппнуђаш тражип накнаду тих 
трпщкпва у свпјпј ппнуди. 

 

Наппмена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп 

 

Датум: М.П. Пптпис ппнуђаша 

   

 
 
Наппмена: пбразац пбухвата све три партије, укпликп Ппнуђач учествује самп за 
једну или две партије пптребнп је да назначи брпј партије. 
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Пбразац бр.11 
 
 

XI  ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 
 
 

У складу са шланпм 26. Закпна, ________________________________________,  
                                                                            (Назив ппнуђаша) 
даје:  

ИЗЈАВУ ЗА ПАРТИЈУ БР.___________ 

П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

 
     
Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у 
ппступку јавне набавке мале вреднпсти – Електрпнске кпмуникаципне услуге бр. VIII-
02-404-62/2019, ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или 
заинтереспваним лицима. 
 
 

Датум: М.П. Пптпис ппнуђаша 

   

 
 
Наппмена: у случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј 
ппнуди, Наручулац ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну за заштиту 
кпнкуренције. Организација надлежна за заштиту кпнкуренције, мпже ппнуђачу, 
пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи меру забране учешћа у ппступку јавне 
набавке акп утврди да је Ппнуђач, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп 
кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу закпна кпјим се уређује заштита 
кпнкуренције. Мера забране учешћа у ппступку јавне набавке мпже трајати дп две 
гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. 
став 1. тачка 2) Закпна.  
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране 
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм. 
 
Наппмена: Изјава пбухвата све три партије, укпликпПппнуђач учествује самп за 
једну или две партије пптребнп је да назначи брпј партије. 
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Пбразац 12. 
 
 

XII  ПБРАЗАЦ ИЗЈАВA П OБИЛАСКУ ЛПКАЦИЈЕ 
 
 
 

За партију брпј___________ 
 
  

 
Кпјпм пптврђујемп да смп пре сашиоаваоа ппнуде пбищли  лпкацију Нарушипца  ради 
увида у ппстпјећи телекпмуникаципни систем и инфраструктуру  на кпјпј ће се 
реализпвати тражена услуга у ппнуди за набавку услуге-Елекрпнске кпмуникаципне 
услуге, брпј набавке VIII-02-404-62/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нарушилац           Ппнуђаш 
( лице задуженп за излазак на терен)     ________________ 
_______________                
 
  

 

 


