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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,  
14/2015, 68/2015. У даљем тексту: Закон), Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. Гласник РС” бр. 29/2013 и „Сл. Гласник РС” 86/2015, 41/19), 
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број VIII-02-404-71-1/2020 и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку мале вредности VIII-02-404-71-2/2020, 
припремљена је: 
 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности обликовану по партијама – Електронске 

комуникационе услуге- Услуге фиксне телефоније, мобилне телефоније и интернета 

ЈН бр. VIII 02 404-71/2020 

 

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 3 

 
 
 
 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 
опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења 
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, 
евентуалне додатне услуге и сл. (обрасци бр. 1/1, 1/2, 1/3) 

4-8 

 
 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова. (Образац изјаве о ипуњености обавезних  за 
учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са 
чл. 77. став 4. Закона, (Образац изјаве понуђача, дат је у 
поглављу IV одељак 3, - Обрасци 2 и 3. Важећа лиценца 
за обављање делатности која је предмет јавне набавке, 

коју доставља у виду неоверене копије. 

9-13 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Управа ГО Барајево 

Адреса: Светосавска бр. 2, 11460 Барајево 

Интернет страница www.barajevo.org.rs одакле можете преузети конкурсну 

документацију, исту можете преузети и са портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности 

обликоване попартијама у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују 

јавне набавке. 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број VIII 02 404-71/2020 су  (услуге) – Електронске 

комуникационе услуге - услуге фиксне телефоније, мобилне телефоније и услуге 

интернета. 

Јавна набавка је обликована по партијама и то: 

Партија бр.1 - услуге фиксне телефоније 

Партија бр.2  - услуге мобилне телефоније 

Партија бр.3 - услуге интернета 

4. Циљ поступка 

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

5. Контакт (лице или служба)  

Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде, заинтересовано 
лице може тражити у писаном облику, путем поште, на адресу наручиоца: Управа ГО 

Барајево, Светосавска бр. 2, 11460 Барајево, или путем електронске поште на e-mail: 
javne.nabavke@barajevo.org.rs, сваког радног дана (понедељак-петак), у периоду од 
07,30-15,30 часова. 
Електронска пошта која буде примљена после 15,30 часова, сматраће се да је 
примљена следећег радног дана. 
Лице (или служба) за контакт:  Jелена Стевановић, службеник за јавне набавке 
                                                            Сузана Вујић, дипл.економиста 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број VIII 02 404-71/2020  су  (услуге) – Електронске 

комуникационе услуге - услуге фиксне телефоније, мобилне телефоније и услуге 

интернета. 

Oзнаке из општег речника набавки:  

Партија 1_ 64211000 – Услуге фиксне телефоније 

Партија 2_64212000 – Услуге мобилне телефоније 

Партија 3_ 72400000 – Услуге интернета 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И 

СЛ. 

Образац 1/1.                                                                                                         

1. Врста услуга 

Партија 1: Услуге фиксне телефоније 
 
2. Техничке карактеристике, количина и опис услуга 

Детаљан опис и разрада предмета набавке садржана је у Техничкој спецификацији у 
оквиру обрасца структуре цена, која се налази у делу VII и саставни је део ове 
конкурсне документације. 
 

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

Контрола  извршених услуга се  врши  од  стране наручиоца оценом да ли су 
извршене услуге у складу са техничком спецификацијом и обрасцем понуде. Квалитет 
услуга мора бити у складу са правилима професије, стандардима и нормативима за 
предметну услугу.  

Потенцијално најповољнији Понуђач – Добављач услуге је дужан да предметне услуге 
обавља стручно и квалитетно, придржавајући се стандарда, прописа и правила струке 
који важе за ту врсту услуге као и добрих пословних обичаја, у складу са Законом о 
електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13 – УС и 62/14, 
у даљем тексту: Закон) и Правилником о параметрима квалитета јавно доступних 
електронских комуникационих услуга и спровођењу контроле обављања делатности 
електронских комуникација ("Службени гласник РС“, број 73/2011, 3/2014), као и  
Правилником о општим условима за обављање делатности електронских 
комуникација по режиму општег овлашћења"Службени гласник РС", број 58/18) 

Потенцијално најповољнији Понуђач – Добављач услуге је дужан да гарантује 
квалитет извршених услуга. 
Рекламација  

У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршене услуге, Добављач 
услуге мора у року од 15 (петнаест) дана, од дана пријаве рекламације да се писмено 
изјасни на наводе из рекламације. 

 
 

4. Рок извршења услуга 

 12 (дванаест) месеци од дана закључења  уговора.  
 

5. Место извршења услуга 

Зграда ГО Барајево у  Барајеву у Улици Светосавска 2: 

8300301 ОПШТИНА БАРАЈЕВО ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 
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8300310 ПРЕДСЕДНИК 

8300385 ОПШТИНА БАРАЈЕВО ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

8300387 ОПШТИНА БАРАЈЕВО ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

8300391 ПРЕДСЕДНИК 

8301307 ЦЕНТАР ЗА ОБАВЕШТАВАЊЕ И УЗБУЊИВАЊЕ 

8301308 СИТУАЦИОНИ ЦЕНТАР 

8301316 ОПШТИНА БАРАЈЕВО ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

8301382 ОПШТИНА БАРАЈЕВО ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

8301569 ОПШТИНА БАРАЈЕВО ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

8301985 ОПШТИНА БАРАЈЕВО ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

8302115 ЦЕНТРАЛА 

8302118 ПРЕДСЕДНИК 

8302126 ЦЕНТРАЛА 

8302144 ОПШТИНА БАРАЈЕВО ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

8302146 СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ 

8302169 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЋЕВАЦ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

8302399 ЗАКУП- бивша агро банка 

8302444 ПРЕДСЕДНИК 

8301966 ОПШТИНА БАРАЈЕВО ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

8302117 ОПШТИНА БАРАЈЕВО ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

8302125 ОПШТИНА БАРАЈЕВО ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

8302254 ОПШТИНА БАРАЈЕВО ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

8302272 ОПШТИНА БАРАЈЕВО ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

8302388 ОПШТИНА БАРАЈЕВО ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

8302598 ОПШТИНА БАРАЈЕВО ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

8302637 ОПШТИНА БАРАЈЕВО ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

8302712 ОПШТИНА БАРАЈЕВО ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

7872160 ОПШТИНА БАРАЈЕВО ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

7872161 ОПШТИНА БАРАЈЕВО ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

7872170 ОПШТИНА БАРАЈЕВО ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

8302105 ОПШТИНА БАРАЈЕВО ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

7872167 ОПШТИНА БАРАЈЕВО ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

7872165 ОПШТИНА БАРАЈЕВО ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

7872166 ОПШТИНА БАРАЈЕВО ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

7872223 СО БАРАЈЕВО ВОЈНИ БРОЈ 

8301277 ОПШТИНА БАРАЈЕВО ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 
 
                                        
8301550 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БОЖДАРЕВАЦ 

2560306 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НАСЕЉЕ ГАЈ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

8332030 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВРАНИЋ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

8301707 MESNA ZAJEDNICA LISOVIĆ 

8321486 MESNA ZAJEDNICA MANIĆ 

8354044 MESNA ZAJEDNICA ŠILJAKOVAC OPŠTINE BARAJEVO 
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8354148 MESNA KANCELARIJA VELIKI BORAK 
8302628 OPŠTINA BARAJEVO OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BARAJEVO 

8340030 MESNA ZAJEDNICA MELJAK 
 

8321030 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БЕЉИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

8321041 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА АРНАЈЕВО 

8321042 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА РОЖАНЦИ 

 
 
 
Управа ГО Барајево користи 50 телефонских  прикључака 

 

 

 

 

 

Место и Датум:_______________         Понуђач:________________ 
 
 
 
 
 
Напомена: 

Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група Понуђача може да се определи да 

спецификацију потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног Понуђача из групе који ће потписивати дату спецификацију.Овлашћени 

представник Понуђача потписује дату спецификацију. 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

  Образац бр.1/2 

1. Врста услуга 

Партија 2: Услуге мобилне  телефоније 
 
2. Техничке карактеристике, количина и опис услуга 

Детаљан опис и разрада предмета набавке садржана је у Техничкој спецификацији у 
оквиру обрасца структуре цена, која се налази у делу VII и саставни је део ове 
конкурсне документације. 
 

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

Контрола  извршених услуга се  врши  од  стране Наручиоца оценом да ли су 
извршене услуге у складу са техничком спецификацијом и обрасцем понуде. Квалитет 
услуга мора бити у складу са правилима професије, стандардима и нормативима за 
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предметну услугу.  

Потенцијално најповољнији Понуђач – Добављач услуге је дужан да предметне услуге 
обавља стручно и квалитетно, придржавајући се стандарда, прописа и правила струке 
који важе за ту врсту услуге као и добрих пословних обичаја, у складу са Законом о 
електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13 – УС и 62/14, 
у даљем тексту: Закон), Правилником о параметрима квалитета јавно доступних 
електронских комуникационих услуга и спровођењу контроле обављања делатности 
електронских комуникација ("Службени гласник РС“, број 73/2011, 3/2014), као и  
Правилником о општим условима за обављање делатности електронских 
комуникација по режиму општег овлашћења"Службени гласник РС", број 58/18) 

Потенцијално најповољнији понуђач – Добављач услуге је дужан да гарантује 

квалитет извршених услуга.  

 
Рекламација  

У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршене услуге, Добављач 
услуге мора у року од 15 (петнаест) дана, од дана пријаве рекламације да се писмено 
изјасни на наводе из рекламације. 
 

4. Рок извршења услуга 

 12 (дванаест) месеци од дана закључења  уговора. Добављач услуге се обавезује да 
омогући наручиоцу пренос претплатничких бројева код другог оператера, уколико се 
за то буде указала пореба, а у складу са чланом 79. Закона о електронским 
комуникацијама. 
 

Број претплатничких бројева је 95 уз могућност накнадног повећања или смањења. 
 

Место и Датум:_______________                               Понуђач:________________ 

 

Напомена: 

Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група Понуђача може да се определи да 

спецификацију потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног Понуђача из групе који ће потписивати дату спецификацију.Овлашћени 

представник Понуђача потписује дату спецификацију                                                                                                                           

Образац бр.1/3 

1. Врста услуга 

Партија 3: Услуге интернета 
 
2. Техничке карактеристике, количина и опис услуга 

Детаљан опис и разрада предмета набавке садржана је у Техничкој спецификацији у 
оквиру обрасца структуре цена, која се налази у делу VII и саставни је део ове 
конкурсне документације. 
 

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 
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Контрола  извршених услуга се  врши  од  стране Наручиоца оценом да ли су 
извршене услуге у складу са техничком спецификацијом и обрасцем понуде. Квалитет 
услуга мора бити у складу са правилима професије, стандардима и нормативима за 
предметну услугу.  

Потенцијално најповољнији Понуђач – Добављач услуге је дужан да предметне 
услуге обавља стручно и квалитетно, придржавајући се стандарда, прописа и правила 
струке који важе за ту врсту услуге као и добрих пословних обичаја, у складу са 
Законом о електронским комуникацијама и Правилником о параметрима квалитета 
јавно доступних електронских комуникационих услуга и спровођењу контроле 
обављања делатности електронских комуникација ("Службени гласник РС“, број 
73/2011, 3/2014), као и  Правилником о општим условима за обављање делатности 
електронских комуникација по режиму општег овлашћења"Службени гласник РС", 
број 58/18) 
Потенцијално најповољнији понуђач – Добављач услуге је дужан да гарантује 

квалитет извршених услуга. 

 
Рекламација  

У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршене услуге, Добављач 
услуге мора у року од 15 (петнаест) дана, од дана пријаве рекламације да се писмено 
изјасни на наводе из рекламације. 
 

4. Рок извршења услуга 

 12 (дванаест) месеци од дана закључења  уговора.  
 

5. Место извршења услуга 

 - Зграда Управе ГО Барајево у  Барајеву у Улици светосавска 2  
  
Место и Датум:________________                                Понуђач:_____________ 

  
Напомена:  

Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група Понуђача може да се определи да 

спецификацију потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног Понуђача из групе који ће потписивати дату спецификацију.Овлашћени 

представник Понуђача потписује дату спецификацију 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА 

 

1.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. 
Закона, и то: 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона) ; 

Доказ: Правна лица и предузетник: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; 

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

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

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

давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); (Образац 

бр.2). 

Доказ: : Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног 

суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно 
лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из 
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка 
лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта). 

  Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 

Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу                              
IV одељак 3.-Образац бр. 2 и 3 
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона) (Образац бр.2). 
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Доказ: Правна лица, предузетници и физичка лица: Уверење Пореске управе 
Министарства финансија да је    измирио доспеле порезе и доприносе и уверење 
надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач 
налази у поступку приватизације. 

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

     Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу IV 
одељак 3.-Образац бр. 2 и 3 ) 

 

4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

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

условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона) -

Образац бр. 9 
5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона)- важећа лиценца издатa од Републичке 
агенције за електронске комуникације РАТЕЛ (сада: Регулаторна агенција за 
електронске комуникације и поштанске услуге Републике Србије), коју доставља  на 

виду  као неоверену копију. Дозвола мора бити важећа у моменту подношења 

понуде, као и за време трајања уговора за предметну набавку. 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. Понуђачи који су регистровани у регистру који води 
Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет 
страници Агенције за привредне регистре. 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 

страницу (линк) на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ 
доставља у изворном електронском облику. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени 
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци 
и да је документује на прописани начин 
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6. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 

складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве  - 

Обрасци бр. 2 и 3, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 

Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 

75. став 1. тачка 4) Закона- важећа лиценца издатa од Републичке агенције за 

електронске комуникације РАТЕЛ (сада: Регулаторна агенција за електронске 

комуникације и поштанске услуге Републике Србије), коју доставља  у виду 

неоверене копије.  Дозвола мора бити важећа у моменту подношења понуде, 

као и за време трајања уговора за предметну набавку. 

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица Понуђача и оверена 

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 

овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 

потписивање. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког Понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, Понуђач је дужан да 

достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV 

одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 

печатом.  

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 

Понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

Ако Понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 

дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 

наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

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

интернет страницама надлежних органа. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 

до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 

уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
 

Образац бр. 2 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     

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

 
Понуђач  _________________________________________________________[навести 

назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности VIII 02 404-71/2020– 

Електронске комуникационе услуге –услуге фиксне телефоније, мобилне телефоније и 
услуге интернета испуњава све услове из чл. 75.  Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији); 
 
 
Место:_____________                                                                                                       Понуђач: 
Датум:_____________                                                                                              _____________     
                                                     
 

Напомена: Уколико понуду подноси група Понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког Понуђача из групе понуђача.  
 
Изјава обухвата све три партије, уколико Понуђач учествује само за једну или две 

партије потребно је да назначи број партије. 
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Образац бр.3 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
     

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

 
Подизвођач___________________________________________[навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности VIII 02 404-71/2020 – 

Електронске комуникационе услуге –услуге фиксне телефоније, мобилне 
телефоније и услуге интернета, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 
то: 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе 

када има седиште на њеној територији). 
 
 
 
 
Место:_____________                                                                                                    Подизвођач: 
Датум:_____________                         .                                                             _____________                                                     
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача. 
 

Напомена: Изјава обухвата све три партије, уколико Понуђач учествује само за једну 

или две партије потребно је да назначи број партије. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Наручилац не прихвата подношење 

понуде, у целини или делимично, на страном језику. 

Уколико понуђач достави понуду која није на српском језику, таква понуда биће 

одбијена као неприхватљива. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

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

се први пут отвара.  На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу 

понуђача.  

У случају да понуду подноси група Понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи Понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Управа Градске општине Барајево  са назнаком: ,,Понуда 

за јавну набавку мале вредности по партијама (услуге) – Електронске комуникационе 

услуге обликоване по партијама - ЈН бр. VIII 02 404-71/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.  

Уколико Понуђач учествује само за једну или две партије потребно је да назначи врсту 

услуге и број партије.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 

22.04.2020.год– до 12.00  часова.  

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

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручулац ће 

Понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести 

датум и сат пријема понуде.  

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

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

неблаговременом. Јавно отварање понуда ће се обавити 22.04.2020.год. у 13.00 часова 

у Одељењу за планирање инвестиције и развој  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО, ул. 

Светосавска бр.2, 11460 Барајево. У Записник о отварању понуда, понуде се уписују по 

редоследу пристизања. Јавном отварању може присуствовати свако заинтересовано 

лице. 

Присутни представници Понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају 

Комисији наручиоца, поднети овлашћења за учешће у поступку отварања понуда 

односно заступање Понуђача. Број овлашћења и име представника Понуђача се 

уписује у Записник о отварању понуда. 
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Записник о отварању понуда, након завршеног поступка, потписују овлашћени 

представници Понуђача и чланови Комисије. Фотокопија записника се доставља 

Понуђачима који су поднели понуде а нису присуствовали отварању у року од 3 (три) 

дана од дана отварања понуда, док се уручује лично присутним овлашћеним 

представницима Понуђача. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети најкасније у 

року од 10 (десет) дана од  дана отварања понуда. 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности –обликована 

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

71/2020 

 16/ 71 

  

 

Понуда мора да садржи: 

1. Техничке карактеристике – спецификација (обрасци бр.1/1, 1/2 
и 1/3), мора бити потписана  према упутству у   наведеном 
поглављу.  

 
 
Поглавље III- страна 4-8 

       2. Изјава понуђача и подизвођача (уколико понуђач наступа са 
подизвођачем) о испуњавању услова из чл. 75. Закона (обрасци бр.2 
и бр.3) - сви наведени обавезни услови морају бити испуњени и 
докази за исте достављени на начин како је назначено у упутству. 

 
 
Поглавље IV – стране 9-13 
 

3. Образац понуде – попунити и  потписати према упутству у 
назначеном поглављу (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) 

 
Поглавље VI-страна 29-41 

4. Образац структуре ценe са упутством како да се попуни- 
попунити и  потписати према упутству у назначеном 
поглављу, попуњена без додатака, без уписивања изван 
табеле, све колоне морају бити попуњене (Обрасци бр.8/1, 8/2 
и 8/3) 

 
 
Поглавље VII-страна 42-50 

 

5. Изјава о поштовању прописа (Обрасци бр.9/1, 9/2 и 9/3) Поглавље VIII-страна  51-53 

6. Модели уговора – попунити, потписати према упутству у 
назначеном поглављу  

 
Поглавље IX-страна 54-68 

7. Образац трошкова припреме понуде попунити и  потписати, 
према упутству у назначеном поглављу (Образац бр 10) – Није 

обавезно доставити 

 
Поглавље X-страна 69 

8. Образац изјаве о независној понуди – попунити и потписати 
према упутству у назначеном поглављу (Образац бр бр.11) 

 
Поглавље XI-страна 70 
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Напомена:  

Све наведено чини саставни део понуде (техничка спецификација, сви потребни докази, наведени обрасци као и модел уговора), тако се све 

мора попунити и приложити на начин и према упутству наведеном у поглављима, како би поднета понуда била прихватљива. Уколико се 

начини грешка приликом попуњавања, исту прецртати, тако да оно сто је исправљено остане видљиво и читко.    

Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група Понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви 

Понуђачи из групе понуђача или група Понуђача може да одреди једног Понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у конкурсној 

документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној 

понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. и 76.Закона,), који морају бити потписани од стране свагог Понуђача из групе понуђача. У 

случају да се Понуђачи определе да један Понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који 

подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се Понуђачи из 

групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

Уколико Понуђач не достави ове обрасце, осим обрасца бр. 10, или их достави непопуњене и  непотписане наручилац ће такву 

понуду одбити као неприхватљиву. 
Конкурсна документација је означена од стране 1 закључно са страном 71 с тим што Понуђач није у обавези да достави комплетну 
конкурсну документацију већ је обавезан да достави попуњене и  потписане обрасце у складу са упутством, и измене, допуне, 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде које ће Наручилац у случају потребе издати сагласно са чланом 63 ЗЈН.  
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3. ПАРТИЈЕ 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку 

или само на одређене партије. У случају да Понуђач поднесе понуду за две или више 

партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да Понуђач поднесе понуду за две или више 

партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити 

достављени у једном примерку за све партије. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Управа ГО Барајево, 

Светосавска бр.2, 11460 Барајево,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку (услуге)– Електронске комуникационе услуге 

обликоване по партијама, ЈН бр. VIII 02 404-71/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну (услуге) – Електронске комуникационе услуге обликоване по 

партијама, ЈН бр. VIII 02 404-71/2020 - НЕ ОТВАРАТИ,  

„Опозив понуде за јавну набавку (услуге)– Електронске комуникационе услуге 

обликоване по партијама, ЈН бр. VIII 02 404-71/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку (услуге) – Електронске комуникационе 

услуге обликоване по партијама ЈН бр. VIII 02 404-71/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

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

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

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

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 
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У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

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

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

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

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и Понуђача који 

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

набавци.  

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

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

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

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. Сваки Понуђач из групе Понуђача мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) и. 4)  Услов из члана чл. 75. ст. 

2.  овог закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

Уколико понуду подноси група Понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се Понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 

7) Закона и то податке о:  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 

и који ће заступати групу Понуђача пред Наручиоцем,  

• Понуђачу који ће у име групе Понуђача потписати уговор,  

• Понуђачу који ће у име групе Понуђача дати средство обезбеђења,  

• Понуђачу који ће издати рачун,  

• рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

• обавезама сваког од Понуђача из групе Понуђача за извршење уговора. 

• да споразум садржи  податке о Понуђачу који ће у име групе потписивати 

обрасце из конкурсне документације (изузев оних који се  дају под пуном 
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материјалном и кривичном одговорношћу те обрасце потписују сви 

чланови групе Понуђача) 

 

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

у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3). 

Понуђачи из групе Понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања не може бити краћи од 8 (осам) дана, ни дужи од 45 (четрдесетпет) 

дана [рок је дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

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

дана пријема правилно испостављеног рачуна,  односно на основу документа који 

испоставља Понуђач, који се испоставља једном месечно, за претходни месец, а којим 

је потврђено да су наведенe услуге извршене. Плаћање се врши уплатом на рачун 

понуђача. Како би рачун био плаћен у наведеном року потребно је да сваки буде 

регистиван у централном регисту рачуна и под одговарајућим бројем пре испостављања 

истог Наручиоцу на основу Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 

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

складу са  Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других 

захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура“  (Сл. 

Гласник РС број 7/2018).  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
9.2. Захтев у погледу рока (извршења услуга) 

        12 ( дванаест) месеци од дана закључења уговора.  

 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Понуда мора да важи најмање 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. У случају 

да Понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија. 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности –обликована 

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

71/2020 

 21/ 71 

  

 

 

 

 9.4. Додатни захтеви у вези прихватљивости понуде 

Понуде које имају битне недостатке,  које су условне, недовољно читке или 

неразумљиве, или које садрже додатке који нису тражени или остале нерегуларности, 

које су такве  да се због свега наведеног  не може утврдити стварна садржина и није 

могуће упоредити ту понуду са другим,  биће одбијене и неће ући у даље разматрање. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је Понуђач у претходне три 

године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 1) 

поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 2) учинио повреду конкуренције; 3) 

доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

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

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 

набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додатну 

вредност. 

У цену је  урачуната цена предмета јавне набавке са испоруком, као  и остали зависни 

трошкови везани за реализацију обавезе из овог Уговора.  

 Јединична цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на 

основу којих је одређена. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, Понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима.  

 

 11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

- За добро извршење уговора 

Понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора за сваку партију, као средство 
финансијског обезбећења достави Наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење 
посла, прописно потписану и оверену, са роком важења који је једнак року за коначно 
извршење посла. У случају наступања услова за продужење рока за извршење посла, 
Понуђач је у обавези да достави нову меницу за добро извршење посла. 
 
Уз меницу, изабрани Понуђач је дужан да достави : 

- Менично овлашћење – писмо у корист Управе ГО Барајево, Светосавска бр.2 да 
се меница у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, односно 
набавкама, без сагласности понуђача може поднети на наплату; 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности –обликована 

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

71/2020 

 22/ 71 

  

 

- Копије картона депонованих потписа на којем се јавно виде депоновани 
потписии печат понуђача, који је издат од стране банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу (ДЕПО картон); 

- Копију образаца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац). 
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 
идентичан са потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица 
овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази; 

- Потврду банке о пријему захтева за регистрацију менице (захтев за 
регистрацију/брисање менице, оверен од стране банке). Наручилац ће уновчити 
меницу за добро извршење посла, у случају да Извршилац не извршава своје 
уговорене обавезе у роковима на начин предвићен Уговором.  

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена понуђачу у року од 

30 (тридесет ) дана након извршења уговорних обавеза. 

Наручилац ће уновчити меницу уколико Понуђач не буде извршавао своје обавезе у 

роковима и на начин предвиђен уговором. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 

НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: 
Управа ГО Барајево, Светосавска бр. 2, 11460 Барајево, електронске поште на e-mail: 
javne.nabavke@barajevo.org.rs или факсом на број: 011-8302-444, тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор у писаном 
облику објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН - бр. VIII-02-404-

71/2020. 
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити 
да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. Закона. 
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14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 

КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код Понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће 
Понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да 
омогући Наручиоцу контролу (увид) код Понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 

КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ 

ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски 

најповољнија понуда“ – за партије 1 и 2, док ће се за партију 3 избор најповољније 

понуде извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“. 

 

16. МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА: 

 

Партија бр.1: 

 
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума «економски најповољнија 
понуда» према следећим елементима:  

 

Елементи критеријума Број пондера 

Цена минута разговора у месном саобраћају 35 пондера 

Цена минута разговора у међумесном саобраћају 35 пондера 

Цена минута разговора у саобраћају са мобилним телефонима у
Националним мрежама 

30 пондера 

УКУПНО 100 пондера 

 

- При чему најнижа понуђена цена за поједини бодовани елемент не може бити 
мања од 0,01 динар, заокружено на 2 децимале 

- За сваки посматрани бодовани елемент број бодова рачуна према формули:  

Ц = А/Б x M где је 
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• Ц- број пондера по бодованом елементу 

• А- најнижа цена свих понуда по посматраном елементу 

• Б- цена посматраног елемента понуде која се бодује 

• M- максималан број бодова по посматраном елементу 

Пондери се заокружују на две децимале. 
 

Партија бр.2: 

 

Критеријум за доделу уговора је „економски најповољнија понуда“, на 
основу следећих елемента критеријума и њиховог релативног значаја  

 

Елементи критеријума Број пондера 

1.Цена позива у националном саобраћају ка бројевима ван 

пословне мреже наручиоца, а унутар мреже понуђача(дин/мин) 

35 
 

2. Цена позива у националном саобраћају ка бројевима ван 

пословне мреже наручиоца, а ван мреже понуђача(дин/мин) 

25 

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

4 .Цена СМС поруке у домаћем саобраћају, након потрошених 50 

бесплатних порука 

10 

5.Цена месечне претплате по СИМ картици  5 

Укупно 100 

 
 
 
Вредновање понуда за сваки од елемента критеријума израчунава се по формули:  
 

најнижа понуђена цена Х максималан број пондера 
цена из понуде која се рангира 

При чему најнижа понуђена цена за поједини бодовани елемент не може бити мања 
од 0,01 динар, заокружено на 2 децимале. 

Пондери се заокружују на две децимале. 
 

Понуђене цене су фиксне за време трајања уговореног периода. Цене за услуге које 
нису наведене у понуди обрачунавају се и фактуришу према ценовнику оператера за 
пословне кориснике важећем на дан промета услуге, односно према посебној понуди 
оператера уколико је иста повољнија од важећег ценовника. Важећи ценовник и 
посебна понуда морају бити доступни појединачном наручиоцу (доставља понуђач 
чија је понуда оцењена као најповољнија)  
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17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 

УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ 

ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

За партију 1  

 

Уколико две или више понуда имају једнак број пондера, предност ће се дати 
понуђачу који је понудио најнижу цену минута разговора ка бројевима у месном 
саобраћају. 

Уколико две или више понуда имају једнак број пондера,  и исту најнижу цену, 
предност ће се дати понуђачу који је понудио дужи рок плаћања. 
 

 У случају истог понуђеног рока плаћања, Уговор ће се доделити Понуђачу који буде 
извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели 
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 
обухваћене само оне понуде које имају једнак број пондера, најнижу понуђену цену и 
исти рокплаћања. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству 
понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су 
исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући 
само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен 
уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити 
записник извлачења путем жреба. 
 

За партију 2 

 

Уколико две или више понуда имају једнак број пондера, предност ће се дати 
Понуђачу који је понудио најнижу цену минута разговора ка бројевима у мрежи 
Понуђача.  

Уколико две или више понуда имају једнак број пондера, предност ће се дати 
Понуђачу који је понудио дужи рок плаћања. 
 

У случају истог понуђеног рока плаћања, Уговор ће се доделити Понуђачу који буде 
извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели 
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 
обухваћене само оне понуде које имају једнак број пондера, најнижу понуђену цену 
минута разговора ка бројевима у мрежи Понуђача и исти рокплаћања. Извлачење 
путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству Понуђача, и то тако што ће 
називе Понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће 
све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу 
чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не 
присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
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За партију 3  

 Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног Понуђача који је понудио дужи  рок плаћања. У случају 
истог понуђеног рока плаћања, Уговор ће се доделити Понуђачу који буде извучен 
путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде 
о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене 
само оне понуде које имају истунајнижу понуђену цену и исти рокплаћања. Извлачење 
путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству Понуђача, и то тако што ће 
називе Понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће 
све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу 
чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не 
присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
 

Напомена за Партију 3: Понуђена цена не може бити 0 динара. 

 

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуда (Образац изјаве бр. 9). Ову изјаву је потребно копирати за сваког од 

подизвођача или члана групе, како би сваки од њих потписао за себе. Уколико понуда 

Понуђача не садржи попуњену, потписану и печатом оверену ову изјаву његова понуда 

ће се одбити као неисправна.  

 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 

УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА 

Захтев за заштиту права може да поднесе Понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском 
поштом на e-mail javne.nabavke@barajevo.org.rs, факсом на број: 011/8302-444 или 
препорученом пошиљком са повратницом на адресу: Управе ГО Барајево, Светосавска 
бр. 2, 11460 Барајево. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка 
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим Законом није другачије 
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од 
дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3љ. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  3  дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности –обликована 

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

71/2020 

 27/ 71 

  

 

подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог Закона указао Наручиоцу на 
евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.  Захтев за 
заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истеке рока за 
подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 
је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.   
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоци захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4.овог 
члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за 
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 
захтева.  
Приликом подношења захтева за заштиту права, Подносилац захтева је дужан да 
изврши уплату прописане таксе у износу од 60.000,00 динара. Као доказ о уплати таксе, 
у смислу члана 156. Став 1.тачка1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Потврда о извршеној уплати таксе мора да садржи 
следеће елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога.  
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
Поступак заштите права Понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона 
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20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са Понуђачем којем је додељен уговор у 
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 
149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) ЗЈН. 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ: 

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 1 

 

Образац бр.4/1 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку - Услуге фиксне 

телефоније    ЈН бр.VIII 02 404-71/2020 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група Понуђача 
 
 
Датум                    Понуђач 

     
_____________________________                           ________________________________ 
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Образац бр.5/1 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 
1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они Понуђачи који подносе  понуду са 

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

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

попуни и достави за сваког подизвођача. 

 

 

Датум                    Понуђач 
     

 ______________________                           ____________________ 
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Образац бр.6/1 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 
1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они Понуђачи који 

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

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког Понуђача који је учесник 

у заједничкој понуди. 

 

Датум                    Понуђач 
     

______________________                           _____________________ 
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Образац бр. 7/1 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Услуге фиксне телефоније, ЈН бр. VIII 02 404-71/2020 

 Цена минута разговора у месном саобраћају 
(без ПДВ-а) 

 
 

Цена минута разговора у месном саобраћају 
(са ПДВ-ом) 

 

 Цена минута разговора у међумесном саобраћају 
(без ПДВ-а) 

 

Цена минута разговора у међумесном саобраћају 
(са ПДВ-ом) 

 

Цена минута разговора у саобраћају са  
мобилним телефонима у Националним мрежама 
(без ПДВ-а) 

 

Цена минута разговора у саобраћају са  
мобилним телефонима у Националним мрежама 
(са ПДВ-ом) 

 

Рок плаћања не може бити краћи од 8 (осам) дана, ни 
дужи од 45 (четрдесет пет) дана [рок је дефинисан у 

складу са Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. 

Гласник РС” бр. 119/2012)], од дана пријема правилно 
испостављеног рачуна, односно на основу документа 
који испоставља понуђач, а којим је потврђено да су 
наведенe услуге извршене. Плаћање се врши уплатом 
на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Рок за плаћање је _________ 
дана од дана службеног 
пријема правилно 
испостављеног рачуна. 

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

Рок важења понуде је ________ 
дана. 

Рок извршења услуга: 12 (дванаест) месеци од дана 
закључења уговора. 

Сагласни: 
ДА       НЕ 

Место извршења услуга: Зграда  ГО Барајево у 
Барајеву, Улица Светосавска број 2, као и  
месне канцеларије и  месне заједнице наведене у 
техничкој спецификацији. 

Сагласни: 
 
ДА       НЕ 

 

Напомене:  

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

су у обрасцу понуде наведени. Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група Понуђача 

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

Понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац 

понуде. 

 
Датум                    Понуђач 

     
          __________________                              ___________________ 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 2 

 

Образац бр.4/2 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку - Услуге 

мобилне телефоније    ЈН бр. VIII 02 404-71/2020 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група Понуђача 
 

Датум                              Понуђач 
     

         ________________                                            _________________ 
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Образац бр.5/2 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 
1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  

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

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

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

попуни и достави за сваког подизвођача. 

 
Датум                    Понуђач 

           __________________                             ___________________ 
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Образац бр.6/2 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 
1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

Напомена:  

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

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

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког Понуђача који је учесник 

у заједничкој понуди. 

 
Датум                              Понуђач 

     
           __________________                                                 ___________________ 
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Образац бр.7/2 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Услуге мобилне телефоније, ЈН бр. VIII 02 404-71/2020 

 

Цена позива у националном саобраћају ка 

бројевима ван пословне мреже наручиоца, а 

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

 

 

Цена позива у националном саобраћају ка 

бројевима ван пословне мреже наручиоца, а 

унутар мреже понуђача(дин/мин)(са ПДВ-ом) 

 

Цена позива у националном саобраћају ка 

бројевима ван пословне мреже наручиоца, а 

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

 

Цена позива у националном саобраћају ка 

бројевима ван пословне мреже наручиоца, а 

ван мреже понуђача(дин/мин)(са ПДВ-ом) 

 

Цена позива ка фиксним линијама (дин/мин) 

(без ПДВ-а) 

 

Цена позива ка фиксним линијама (дин/мин) 

(са ПДВ-ом) 

 

Цена СМС поруке у домаћем саобраћају, након 

потрошених 50 бесплатних порука (без ПДВ-а) 

 

Цена СМС поруке у домаћем саобраћају, након 

потрошених 50 бесплатних порука (са ПДВ-ом) 

 

Цена месечне претплате по СИМ картици (без 

ПДВ-а) 

 

Цена месечне претплате по СИМ картици (са 

ПДВ-ом) 

 

Рок плаћања не може бити краћи од 8 (осам) 

дана, ни дужи од 45 (четрдесет пет) дана [рок је 

дефинисан у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

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

од дана пријема правилно испостављеног 

рачуна, односно на основу документа који 

испоставља понуђач, а којим је потврђено да су 

наведенe услуге извршене. Плаћање се врши 

Рок за плаћање је _________ 

дана од дана службеног 

пријема правилно 

испостављеног рачуна. 
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уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Рок важења понуде - не може бити краћи од 60 

дана од дана отварања понуда. 

Рок важења понуде је 

________ дана. 

Рок извршења услуга: 12 (дванаест) месеци од 

дана закључења уговора. 

Сагласни: 

ДА       НЕ 

 

Напомене:  

Образац понуде Понуђач мора да попуни и  потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 

који су у обрасцу понуде наведени. Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група 

Понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви Понуђачи из групе Понуђача 

или група Понуђача може да одреди једног Понуђача из групе који ће попунити и  потписати 

образац понуде. 

 

Датум                    Понуђач 

     

         ___________________                                 _________________ 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 3 

 

Образац бр.4/3 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку - Услуге 

интернета    ЈН бр. VIII 02 404-71/2020 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група Понуђача 
 

Датум                    Понуђач 
     

          ___________________                                  ________________ 
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Образац бр.5/3 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 
1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они Понуђачи који подносе  понуду са 

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

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

попуни и достави за сваког Подизвођача. 

 
 

Датум                    Понуђач 
     

          __________________                                        _________________ 
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Образац бр.6/3 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 
1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они Понуђачи који 

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

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког Понуђача који је учесник 

у заједничкој понуди. 

Датум                    Понуђач 
            _________________                                _______________ 
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Образац бр.7/3 
 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Услуге интернета, ЈН број VIII 02 404-71/2020 

 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
За 12 месеци 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
За 12 месеци 

 

Рок плаћања не може бити краћи од 8 (осам) 

дана, ни дужи од 45 (четрдесет пет) дана [рок је 

дефинисан у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

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

од дана пријема правилно испостављеног 

рачуна, односно на основу документа који 

испоставља понуђач, а којим је потврђено да су 

наведенe услуге извршене. Плаћање се врши 

уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Рок за плаћање је _________ 
дана од дана службеног 
пријема правилно 
испостављеног рачуна. 

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

Рок важења понуде је 
________ дана. 

Рок извршења услуга: 12 (дванаест) месеци од 
дана закључења уговора. 

Сагласни: 
 
ДА       НЕ 

Зграда ГО Барајево у Барајеву, Улица 
Светосавска број 2;  
 

Сагласни: 
 
ДА       НЕ 

 

Напомене:  

Образац понуде Понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико Понуђачи подносе заједничку 

понуду, група Понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви 

Понуђачи из групе понуђача или група Понуђача може да одреди једног Понуђача из 

групе који ће попунити, потписати образац понуде. 

 
 

Датум                    Понуђач 
     

      _____________________                                                         ________________ 
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VII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу структуре цене наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене 

потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити и  потписати образац структуре цене. 

 

Образац бр. 8/1 

ПАРТИЈА 1 - УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ: 

 

� Понудом морају да буду обухваћене услуге фиксне телефоније према наведеним 
захтевима и условима: 

� Услуга фиксне телефоније обухвата јавне говорне услуге, као и медиум за пренос 
података и слике преко фиксне мреже и подразумева пружање услуга преко 
стандардних телефонских прикључака . Услуге морају да се реализују у складу са 
основним захтевима и условима Наручиоца: 

� Фиксна телефонија мора бити испоручена путем жичаног медиума, т.ј. путем бакра 
или оптичког линка са одговарајућим системом преноса према телефонској 
централи Наручиоца са у целости изведеним приступним путем од локaције 
Наручиоца да надређене телефонске централе оператера. 

� Приликом нестанка електричне енергије на некој од локација, услуга фиксне 
телефоније не сме бити у прекиду. 

� Цена месечне претплате не може бити већа од 550,00 динара без ПДВ-а; 
� Сви разговори тарифирају се у минутама. 
� Заузећа и позиви на које није одговорено се не тарифирају 
� Позиви специјалним службама ( полиција, хитна помоћ, ватрогасци) су бесплатни 
� Успостава везе, као и позиви сервисних бројева изабраног оператера су бесплатни 
� Обрачун се врши према јединственим ценама: за разговоре унутар мрежне групе, 

за разговоре између мрежних група и за разговоре ка мобилној телефонији. 
� Понуђене цене су фиксне у динарском износу за време трајања уговорног периода. 
� Услуге у међународном телефонском саобраћају, као и додатне услуге фиксне 

телефоније се обрачунавају према важећим ценовницима оператера 
� Ценом услуга фиксне телефоније мора да буде обухваћено увођење захтеваних 

услуга, т.ј. прикључење на телефонску мрежу - успостављање прикључка, 
тестирање, као и одржавање телефонске мреже за време трајања уговора. 

� У случају промене постојећег оператера чије услуге Наручилац тренутно користи, 
трошкове преноса постојећих корисничких бројева сноси изабрани Понуђач. 

� У случају промене постојећег оператера рок за прелаз у мрежу другог-изабраног 
оператера (интервал од дана уговарања до активирања услуга) не може бити дужи 
од 30 календарских дана од дана закључења уговора. 

� Постојећа нумерација свих прикључака и нумерација пролазног бирања треба да 
буде задржана. 
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� Наручилац задржава право одступања од наведених количина, као и право да 
прикључке пресели на другу локацију. 

� Понуђена услуга мора подржавати телефонску централу Наручиоца, у згради ГО 
Барајево у Барајеву Улица светосавска 2 постоји телефонска централа и то аналогна 
( Panasonic KXTDA200). 

� У оквиру месечне претплате Понуђач урачунава најмање 150 минута бесплатног 
разговора ка фиксним мрежама на територији РС, по телефонском прикључку. 

 
Понуђачи који имају намеру да учествују у посупку ЈН могу извршити обилазак 

локације ради увида у постојећи телекомуникациони систем и инфраструктуру тј. могу  

да обиђу локацију на којој ће се реализовати тражена услуга и у понуди поднесу 

Потврду (Образац 12) о томе. 

� Увид се може извршити сваког радног дана  у радно време од 7:30 до 15:30 и то од 

наредног дана од објављивања позива за подношење понуда и конкурсне 

документације до 3 радна дана која претходе дану за подношење  и отварање 

понуда. Пре вршењу увида, потребно је да заинтересовано лице достави потписано 

овлашћење за вршење увида и обилазак по предметној јавној набавци. О 

извршеном увиду понуђачи потписују потврду  који достављају уз понуду. Увид се 

врши најавом, минимум три радна дана пре рока за подношење и отварање 

понуда,  на маил адресу контакт особе по овој јавној набавци  

јavne.nabavke@barajevo.org.rs 

� Услуге морају бити омогућене непрекидно у току 24 сата, 7 дана у недељи. 
� Кориснички сервис оператера мора бити Наручиоцу доступан непрекидно у току 24 

сата, 7 дана у недељи. 
� Услуге које су предмет јавне набавке морају у свему бити у складу са важећим 

стандардима и захтевима и условима Наручиоца дефинисаним конкурсном 
документацијом. 

� Све остале додатне услуге које нису наведене у овој техничкој спецификацији 
наплаћиваће се по стандардном ценовнику понуђача. 

� Понуђач пружа услуге које су предмет јавне набавке у складу са Правилником о 
параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга и 
спровођењу контроле обављања делатности електронских комуникација 
("Службени гласник РС“, број 73/2011, 3/2014), као и  Правилником о општим 
условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег 
овлашћења"Службени гласник РС", број 58/18). 

� Понуде које не испуњавају најмање претходно дефинисане захтеве и услове 
сматраће се неодговарајућим и неће се разматрати. 
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Услуга 

Цена без 
ПДВ-а 

За један 
минут  

ПДВ 
За један 
минут 

Цена са ПДВ-
ом 

За један 
минут 

Цена минута разговора у месном  
саобраћају 

 
  

Цена минута разговора у  
међумесном саобраћају 

 
  

Цена минута разговора у саобраћају са мобилним телефонима у
Националним мрежама 

 
  

Цене су изражене у динарима  са и без урачунатог ПДВ-а, фиксне су, непромењиве и 
коначне- са урачунатим свим зависним трошковима и евентуалним попустима. 

1. Рок плаћања је  _________ дана од дана пријема исправно испостављене 
фактуре која се испоставља једном месечно, за претходни месец- обрачунски 
период. 

2. Рок за отклањање рекламација је ____ дана од дана сачињавања записника о 
рекламацији.  

3. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда. 

 

 

 

 

Напомена: 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују  

сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 

из групе који ће попунити и  потписати образац структуре цене. 

 
 
 
 
 
 
 
 

            Датум и Место                             Понуђач 
                   

    __________________________                           ____________________ 
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ПАРТИЈА 2: Услуге мобилне телефоније 

                                                                                            

    Образац бр. 8/2 

 

 

 Врста услуге  Цена без 

ПДВ-а 

ПДВ Цена са  

ПДВ-ом 

1. Цена позива у националном саобраћају ка 

бројевима ван пословне мреже наручиоца, а 

унутар мреже понуђача(дин/мин) 

   

2. Цена позива у националном саобраћају ка 

бројевима ван пословне мреже наручиоца, а ван 

мреже понуђача(дин/мин) 

   

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

4. Цена СМС поруке у домаћем саобраћају, након 

потрошених 50 бесплатних порука 

   

5. Цена месечне претплате по СИМ картици    

 

У складу са захтевима и потребама Наручиоца неопходно је обезбедити следеће:  

1. Тарифирање свих разговора у секундама (1/1), без заокружења на минуте;   

2. Заузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају;  

3. Успостава везе мора бити бесплатна;  

4. Тарифирање позива у корисничкој мрежи наручиоца са 0,00 динара, без 

ограничења;  

5. Бесплатне позиве специјалних служби (полиција, хитна помоћ, 

ватрогасци...);  

6. Бесплатне позиве корисничком сервису понуђача (мобилног оператера);  

7. Упућивање позива ка свим дестинацијама унутар Републике Србије, без 

рестрикција;  

8.  Задржавање свих постојећих бројева наручиоца, укључујући и префикс са 

опцијом скраћеног бирања бројева са 4  (четири) последње цифре у 

пословној мрежи наручиоца, без додатних трошкова;  

9. 50 бесплатних СМС порука по сваком броју  

10. 100 MB преноса података бесплатних, по сваком броју, по максималној брзини, а 

након утрошених 100 МВ , пренос података  се  врши по смањеној брзини и бесплатно, 

чија је максимална вредност 64 kB/s * 

11. Могућност активирања додатних услуга понуђача према важећем ценовнику 

понуђача  
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12. У случају промене оператера, трошкови преноса бројева падају на терет изабраног 

оператера;  

13. У складу са потребама наручиоца, коришћење роминг услуге и активирање исте на 

захтев наручиоца, без уплате аванса. Роминг  услугу је на захтев наручиоца потребно 

омогућити појединачно (одређеном претплатничком броју) и у тим случајевима исту је       

      потребно приказати кроз спецификацију саобраћаја;  

14. Лимитирање разговора у земљи   

15. У складу са потребама и захтевима наручиоца, коришћење додатних услуга 

(BlackBerry, тарифни додаци...);  

16. Доступност корисничког сервиса понуђача (оператера) према наручиоцу 24 сата, 

365 дана у години;  

17. Буџет за бенефицирану набавку телефонских апарата (1,00 дин без ПДВ- а /комад) 

за време трајања уговорне обавезе у износу од  600.000,00 динара са ПДВ-ом, а по 

приложеном важећем ценовнику апарата са пуним ценама;   

18. Сви корисници предметних пакета морају имати могућност самосталне postpaid 
допуне и уплате услуге интернета, путем ваучера и електронске допуне, а што сами 
надокнађују, односно те услуге не улазе у оквир овог уговора, а плаћају се по ценама 
из важећег, званичног ценовника оператера. 
19. Неисправни мобилни телефон је могуће предати на сервис у пословници 

оператера, где ће се доносиоцу доделити заменски    апарат за период трајања 

сервисирања. 

20. Неисправни мобилни телефон је могуће предати и/или код овлашћеног сервисера. 

21. Одговарајуће корисничке картице у 3 величине (sim, micro и nano). 

Број корисника  

Тренутни број непосредних корисника код наручиоца оквирно износи 95. Наручилац 

задржава право да коригује (повећа или смањи) број корисничких бројева у оквиру 

пословне групе , као и додатне услуге које користи, у складу са сопственим потребама 

и могућностима 

Напомена: 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни и  потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују 

сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 

из групе који ће попунити и  потписати образац структуре цене. 

 

 
Датум и Место                      Понуђач 

                   
                ________________________                           _________________ 
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Партија бр. 3 – Услуге интернета 

Образац бр. 8/3 

Редн

и број 

Проток 

Интернета 

Адреса/локација Цена без 

ПДВ-а 

За месец 

дана 

 

ПДВ 

Цена са 

ПДВ-ом 

За месец 

дана 

1. Интернет  брзине 

100/100 Мb/s  

Зграда ГО Барајево у  

Барајеву у Улици 

светосавска број 2 

   

 УКУПНО:     

   

Сервис за локацију број 1 мора бити реализован преко oптичког кабла са медиа 

конвертором (optika/еthernet). 

За реализацију Интернет сервиса за редни број 1. у табели потребно је да Понуђач 

обезбеди рутер. 

Понуђачи који имају намеру да учествују у посупку ЈН могу извршити обилазак 

локације, ради увида у постојећи телекомуникациони систем и инфраструктуру, на 

којој ће се реализовати тражена услуга и у понуди поднесу потписану потврду (Образац 

12) о томе. 

Увид се може извршити сваког радног дана  у радно време 7:30 до 15:30 , и то од 

наредног дана од објављивања позива за подношење понуда и конкурсне 

документације до 3 радна дана која претходе дану за подношење  и отварање понуда. 

Пре вршења увида, потребно је да заинтересовано лице достави потписано 

овлашћење за вршење увида и обилазак по предметној јавној набавци. О извршеном 

увиду понуђачи достављају потврду  уз понуду. Увид се врши најавом, минимум три 

радна дана пре рока за подношење и отварање понуда, на адресу контакт особе по 

овој јавној набавци: javne.nabavke@barajevo.org.rs  

Захтевани Интернет протоци су без ограничења количине саобраћаја. Понуђач је 

дужан да обезбеди стални ниво протока података у целом периоду трајања испоруке 

услуге, без дељења ресурса са другим корисницима. 

 

 

Услуге интернет приступа са одговарајућом заштитом од DoS и DDoS напада 

Заштиту од DoS и DDoS напада потребно је применити само за сервис Интернета, 

брзине 100/100 Мb/s на локацији Зграда ГО Барајево у  Барајеву у улици Светосавска 

број 2. 
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Услуга подразумева услугу сталног приступа интернету симетричним и асиметричним 

прикључком путем оптичког кабла, без ограничења количине саобраћаја, са 

укљученом заштитом од DoS и DDoS напада. 

 

Заштита од DoS и DDoS напада 

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

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

извештавање о нападима. Уређај за заштиту мора да омогући филтрирање DoS и DDoS  

саобраћаја пре него што се интернет линк загуши, тј. Заштита од DoS и DDoS напада 

подразумева омогућавање рада наручиоца под нападом, након детекције од стране 

понуђача или обавештавања од стране наручиоца.Систем треба да подржи  

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

линкове већег капацитета од 1 Gbps. 

Под детекцијом се подразумева константно надгледање саобраћаја на интернет линку 

наручиоца и могућност препознавања аномалија у интернет саобраћају које се могу 

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

аутоматског и ручног укључивања митигације након детекције напада. Аутоматско 

иницирање/укључивање митигације подразумева да уређај/систем има могућност 

дефинисања граничних услова под којима ће детектовани DoS и DDoS напад покренути 

аутоматски одговор , тј.  Аутоматску иницијацију митигације, односно заштите од 

напада. Ручно укључивање митигације подразумева да, када је систем/уређај 

идентификовао догађај класификован као потенцијални DoS и DDoS напад, 

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

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

нотификационе поруке донети одлуку да ли се митигација, односно заштита од напада 

примењује или не. 

Заштита од напада не сме да се заснива на примени ACL за пропуштање и/или 

одбацивање саобраћаја, и несме да се заснива на употреби обичног или statefull 

firewall уређаја. Уређај за заштиту мора да поседује напредне функције као што је 

примена Black/White листи, филтрацију нерегуларних пакета, TCP conncetion reset, TCP 

SYN аутентификацију, HTTP rate limiting, DNS rate limiting, Zombie детекцију, Payload 

regular expression функционалност.  

Уређај за заштиту мора да поседује могућност напредне анализе саобраћаја, односно 

да употребом потписа или другог вида информација које се константно ажурирају, 

детектује и спречи напреднеDoS и DDoS нападе, као што су UDP flood напади, ICMP 

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

flood, FIN/RST flood, IP fragment flood, DNS Flood, заштитуод fragmentation напада, 

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

напади, Slowlorisнапади, Zero-Day DDoS напади, Connection flood напади, DNS query 
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flood напади, DNS reply flood напади, DNS poisoning напади, DNS amplification напади, 

Top N DNS cache напади, SIP flood напади, HTTPS flood напади, Port scanning напади, 

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

IP timestamp option напади, IP route record option напади, Land напади, 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 заштиту, host behaviouralзаштиту, anti-spoofing, configurable flow 

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

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

заштиту. 

Уређај за заштиту несме физички бити постављен на путањи интернет линка (in-line). За 

време митигације напада, интернет саобраћај може се прерутирати на уређај за 

заштиту. За време митигације напада, уређај за заштиту несме постављати ограничење 

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

Такође, завреме митигације напада, не сме доћи до одбацивања регуларног 

саобраћаја. Појава асиметричног саобраћаја несме да утиче на уређај за заштиту, тј 

уређај за заштиту мора да ради без нарушавања квалитета заштите и у случају 

асимтеричног саобраћаја. 

Понуђач је дужан да у Табели упише назив и модел уређаја за детекцију и заштиту од 

DoS и DDoS напада којим располаже 

 

 

 

Табела 

Редни 

број 

Назив  уређаја и модел 

 

 

1. 

 

 

Понуђач је дужан да достави у понуди: 

 - техничку спецификацију уређаја/система за заштиту којим располаже,  

 - фотокопију фактуре или уговора о куповини уређаја. На документацији  није 

обавезно да стоји вредност по којој је уређај купљен.  

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

релевантних за генерисање извештаја. Извештај мора да сдржи следеће минималне 

податке: изворишне и дестинационе адресе напада, изворишни и дестинациони порт, 

протокол 4. слоја OSI модела (tcpилиudp), разлика у односу на уобичајени саобраћај у 
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количини и у процентима, време када је евентуални напад почео и колико је трајао, 

графички приказ тока напада и успешности заштите у различитим бојама за пропуштен 

и одбачен саобраћај као и за сваки од напредних филтера којије током напада 

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

документује извештајима са уређаја за детекцију и заштиту уз пропратно објашњење 

службе за подршку понуђача.  

Извештавање 

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

саобраћају на линку ка наручиоцу (traffic reports), о нападима на мрежу наручиоца и 

извештаје о спречавању напада (mitigation reports). 

Напомена: 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни и  потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују  

сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 

из групе који ће попунити и  потписати образац структуре цене. 

 

 

 

Датум и Место                   Понуђач 

                   

                ____________________                           ____________________
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VIII  ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА 

 
Oбразац бр. 9/1 

 

 

 

 
ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА  

ЗА ПАРТИЈУ БР. 1 – УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

 

 

У вези са Позивом за подношење понуда, за јавну набавку електронских 
комуникационих услуга, по партијама, за потребе Градске општине Барајево, број VIII 
02 404-71/2020 изјављујемо под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да 
смо као понуђач при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. (Чл75. Ст.2). 
 

 

 

 

 

 

Напомена: 

 Ову изјаву је потребно копирати за сваког од подизвођача или члана групе, како би 

сваки од њих потписао за себе. Уколико понуда не садржи попуњену и потписану ову 

изјаву његова понуда ће се одбити као неприхватљива. 
 

 
 
 
 
 
 
Датум                                  Понуђач 

                
                 ________________                                                                          _________________



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности –обликована 

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

71/2020 

 52/ 71 

  

 

Oбразац бр. 9/2 

 
 

 
ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА  

ЗА ПАРТИЈУ БР. 2 – УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

 

 

 

 

У вези са Позивом за подношење понуда, за јавну набавку електронских 
комуникационих услуга, по партијама, за потребе Градске општине Барајево, број VIII 
02 404-71/2020 изјављујемо под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да 
смо као понуђач при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. (Чл75. Ст.2). 
 

 

 

 

 

Напомена: 

Ову изјаву је потребно копирати за сваког од подизвођача или члана групе, како би 

сваки од њих потписао за себе. Уколико понуда не садржи попуњену и потписану ову 

изјаву његова понуда ће се одбити као неприхватљива. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Датум                                       Понуђач 
     

_____________________                                         ____________________ 
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Oбразац бр. 9/3 

 
ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА  

ЗА ПАРТИЈУ БР. 3 – УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА 

 

 

 

У вези са Позивом за подношење понуда, за јавну набавку електронских 
комуникационих услуга, по партијама, за потребе Градске општине Барајево, број VIII 
02 404-71/2020 изјављујемо под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да 
смо као понуђач при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. (Чл75. Ст.2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: 

 Ову изјаву је потребно копирати за сваког од подизвођача или члана групе, како би 

сваки од њих потписао за себе. Уколико понуда не садржи попуњену и потписану ову 

изјаву његова понуда ће се одбити као неприхватљива. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Датум                    Понуђач 

______________________                           _________________________ 
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IX  МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ БР.1  

 
У Г О В О Р 

О JАВНОЈ НАБАВЦИ ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ – Партија бр.1- УСЛУГА 

ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ бр. VIII-02- 404-71-8-1/2020 

Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да прихвата све 
елементе модела уговора.  
У случају подношења заједничке понуде односно понуде са подизвођачем у моделу 
уговора навести и све понуђаче из групе понуђача  односно све подизвођаче. Група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и  потписати 
модел уговора, што је наведено у споразуму који је сасатавни део заједничке понуде, а 
код понуде са учешћем подизвођача модел уговора потписује понуђач.  
Празна  поља се морају попунити од стране Понуђача ( изузев датума закључења као и 
броја и датума одлуке о додели уговора) 

 
Закључен дана ………………. године између: 
 

1. Наручиоца, УПРАВЕ ГО БАРАЈЕВО 
Са седиштем у Барајеву, улица: Светосавска бр. 2,11460 Барајево, ПИБ: 101954875, 

МБ: 07001126 

Број рачуна: 840-74640-84. Назив банке: Извршење буџета ГО Барајево, Управа за 

трезор  

Телефон:011/ 8302-388, Телефакс: 011/8302-444 
коју заступа  Заменик Начелника Управе  ГО Барајево  Тихомир Јелић  ( у даљем 
тексту: наручилац ),  

 
2. Добављача ______________________________________________________ 
Са седиштем у _______________________ улица: _______________________, 
 ПИБ: ____________________________, МБ: ____________________________ 

Број рачуна:___________________Назив банке:________________________ 
Телефон:___________________________, Телефакс:_____________________ 
кога заступа  ____________________________________________ ( у даљем тексту: 
Добављач ),  

(доње црте попуњавају само понуђачи који подносе заједничку понуду односно понуду 
са учешћем подизвођача, тако што уписују називе свих учесника заједничке понуде 
односно свих  
подизвођача)  
 

 

 
 
 
 

Члан 1. 
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ОСНОВ УГОВОРА 

 

Основ Уговора је јавна набавка услуга која се спроводи у поступку јавне набавке мале 
вредности по партијама и то: Набавка услуга фиксне телефоније, евидентирана под 
бројем ЈН VIII-02-404-71/2020, за коју је одлука о додели уговора донета 
дана__________________, а на основу понуде Добављача бр.________________од 
___________________________(у даљем тексту понуда).  

 
Члан 2. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Предмет овог Уговора је набавка услуга – Набавка услуга фиксне телефоније, у свему 
према техничкој спецификацији конкурсне документације за ЈН VIII-02- 404-71/2020, 
обрасцем структуре цена, понудом, која је саставни део овог Уговора. 
 

Члан 3. 
УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ – ЦЕНА 

 

Вредност уговора тражене услуге износи................................................ динара без ПДВ-а 
(словима...................................................................................................................................) 
односно ..................................................................................................... динара са ПДВ-ом 
(словима....................................................................................................................................) 
 
Након закључења уговора није дозвољена промена јединичне цене, нити других 
битних елемената уговора. 
Цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих 
је одређена. У случају неслагања имеђу цене исказане бројевима и оне исписане 
словима, биће меродавна она исписана словима. 
 

 
Члан 4. 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Наручилац ће извршену услугу  по овом Уговору платити у року _________дана 
рачунајући од дана службеног пријема  правилно испостављеног рачуна, који 
Извршилац услуге доставља Наручиоцу  за предметне набавку Плаћање се врши 
уплатом на рачун понуђача. Како би рачун био плаћен у наведеном року потребно је да 
сваки буде регистиван у централном регисту рачуна и под одговарајућим бројем пре 
испостављања истог Наручиоцу на основу Закона о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл. Гласник РС број: 119/2012, 68/2015 и 
113/2017) и у складу са  Правилником о начину и поступку регистровања фактура, 
односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног 
регистра фактура“  (Сл. Гласник РС број 7/2018). 
 

Члан 5. 
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ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 

Наручилац се обавезује да - благовремено у складу са одредбама овог Уговора, изврши 
оверу и плаћање правилно испостављеног рачуна. 
 

Члан 6. 
ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА УСЛУГА 

 

Добављач услуге гарантује Наручоцу да ће услуге које су предмет уговора вршити 
квалитетно, савесно и у складу са прописима и правилима професије.  

Добављач издаје Наручиоцу рачун за извршене услуге, који садржи исказану цену, 
обрачунски период, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе. 
 

 
Члан 7. 

РЕКЛАМАЦИЈА 

 

У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршене услуге, Добављач 

услуге мора у року од 15 (петнаест) дана, од дана пријаве рекламације да се писмено 

изјасни на наводе из рекламације. 

 

Члан 8. 
РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА 

 

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Срђан 
Михаиловић, запослен у Управи градске општине Барајево.  
Лице из става 1. овог члана је дужно да прати извршење свих обавеза утврђених овим 
уговором. 
 

Члан 9. 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
Добављач се обавезује да у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења достави Наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење посла, 
прописно потписану и оверену, са роком важења који је једнак року за коначно 
извршење посла. У случају наступања услова за продужење рока за извршење посла, 
Добављач је у обавези да достави нову меницу за добро извршење посла. 
  
Уз меницу, Добављач је дужан да достави : 

- Менично овлашћење – писмо у корист Управе ГО Барајево,Светосавска бр.2 да 
се меница у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, односно 
набавкама, без сагласности понуђача може поднети на наплату; 
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- Копије картона депонованих потписа на којем се јавно виде депоновани 
потписии печат понуђача, који је издат од стране банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу (ДЕПО картон); 

- Копију образаца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац). 
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 
идентичан са потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица 
овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази; 

- Потврду банке о пријему захтева за регистрацију менице (захтев за 
регистрацију/брисање менице, оверен од стране банке). Наручилац ће уновчити 
меницу за добро извршење посла, у случају да Извршилац не извршава своје 
уговорене обавезе у роковима на начин предвићен Уговором.  

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Добављачу у року од 

30 (тридесет ) дана након извршења уговорних обавеза. 

 

 

Члан 10. 
 

РАСКИД УГОВОРА 

 

Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна не 
испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 
Отказни рок износи 15 (петнаест) дана и почиње да тече од дана пријема писаног 
обавештења о раскиду уговора. У случају једностраног раскида Уговора, страна која је 
скривила раскид, дужна је да другој уговорној страни надокнади штету. 
 

 

 

 

Члан 11. 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове 
који проистекну из Уговора решавати споразумно.  
У случају да настали спор није могуће решити споразумом и уколико је Добављач 
домаће лице, уговорне стране су сагласне да ће за њихово решавање бити надлежан 
Привредни суд у Београду. Уколико Добављач није домаће лице за решавање 
међусобних спорова биће надлежна Спољнотрговинска арбитража Привредне коморе 
Србије у Београду. 
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Члан 12.  

 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања____________ и важи 12 (дванаест) 
месеци.  
 

Члан 13. 
 

Прилог и саставни део овог Уговора је: Понуда Добављача  

 
 
 

 
Члан 14. 

 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних  примерка, од којих свака уговорна страна  
задржава по 3 (три) примерка. 
 
 
НАРУЧИЛАЦ:                                                                                                   ДОБАВЉАЧ: 

Заменик  Начелника   

Управе ГО Барајево        ______________________ 

____________________                                                                                                                                                          

Тихомир Јелић 
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IX МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ БР.2  

 
У Г О В О Р 

О JАВНОЈ НАБАВЦИ ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ – Партија бр.2  УСЛУГЕ 

МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ бр. VIII-02- 404-71-8-2/2020 

Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да прихвата све 
елементе модела уговора.  
У случају подношења заједничке понуде односно понуде са подизвођачем у моделу 
уговора навести и све понуђаче из групе понуђача  односно све подизвођаче. Група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати 
модел уговора, што је наведено у споразуму који је сасатавни део заједничке понуде, а 
код понуде са учешћем подизвођача модел уговора потписује понуђач.  
Празна  поља се морају попунити од стране Понуђача ( изузев датума закључења као и 
броја и датума одлуке о додели уговора) 

 
Закључен дана ………………. године између: 
 

3. Наручиоца, УПРАВЕ ГО БАРАЈЕВО 
Са седиштем у Барајеву, улица: Светосавска бр. 2,11460 Барајево, ПИБ: 101954875, 

МБ: 07001126 

Број рачуна: 840-74640-84. Назив банке: Извршење буџета ГО Барајево, Управа за 

трезор  

Телефон:011/ 8302-388, Телефакс: 011/8302-444 
коју заступа  Заменик Начелника Управе  ГО Барајево  Тихомир Јелић  ( у даљем 
тексту: наручилац ),  

 
4. Добављача ________________________________________________________ 
Са седиштем у _______________________ улица: __________________________,  
ПИБ: ________________________, МБ: ________________________ 

Број рачуна:_______________________Назив банке:_________________________ 

Телефон:___________________________, 
Телефакс:_________________________________ 
кога заступа  ______________________________ ( у даљем тексту: Добављач ),  

(доње црте попуњавају само понуђачи који подносе заједничку понуду односно понуду 
са учешћем подизвођача, тако што уписују називе свих учесника заједничке понуде 
односно свих  
подизвођача)  
 

 
 
 

Члан 1. 
ОСНОВ УГОВОРА 
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Основ Уговора је јавна набавка услуга која се спроводи у поступку јавне набавке мале 
вредности по партијама и то: Набавка услуга мобилне телефоније, евидентирана под 
бројем ЈН VIII-02-404-71/2020, за коју је одлука о додели уговора донета 
дана__________________, а на основу понуде Добављача бр.________________од 
___________________________(у даљем тексту понуда).  

 
Члан 2. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Предмет овог Уговора је набавка услуга – Набавка услуга мобилне телефоније, у свему 
према техничкој спецификацији конкурсне документације за ЈН VIII-02-404-71/2020, 
обрасцем структуре цена, понудом, која је саставни део овог Уговора. 
 

Члан 3. 
УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ – ЦЕНА 

 

Вредност уговора тражене услуге износи................................................ динара без ПДВ-а 
(словима...................................................................................................................................) 
односно ..................................................................................................... динара са ПДВ-ом 
(словима....................................................................................................................................) 
 
Након закључења уговора није дозвољена промена јединичне цене, нити других 
битних елемената уговора. 
Цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих 
је одређена. У случају неслагања имеђу цене исказане бројевима и оне исписане 
словима, биће меродавна она исписана словима. 
 

 
Члан 4. 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Наручилац ће извршену услугу  по овом Уговору платити у року ________дана 
рачунајући од дана службеног пријема  правилно испостављеног рачуна, који 
Добављач услуге доставља Наручиоцу  за предметне набавку Плаћање се врши 
уплатом на рачун понуђача. Како би рачун био плаћен у наведеном року потребно је да 
сваки буде регистиван у централном регисту рачуна и под одговарајућим бројем пре 
испостављања истог Наручиоцу на основу Закона о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл. Гласник РС број: 119/2012, 68/2015 и 
113/2017) и у складу са  Правилником о начину и поступку регистровања фактура, 
односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног 
регистра фактура“  (Сл. Гласник РС број 7/2018). 

Члан 5. 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
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Наручилац се обавезује да - благовремено у складу са одредбама овог Уговора, изврши 
оверу и плаћање правилно испостављеног рачуна. 
 

Члан 6. 
ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА УСЛУГА 

 

Добављач услуге гарантује Наручоцу да ће услуге које су предмет уговора вршити 
квалитетно, савесно и у складу са прописима и правилима професије.  

Даобављач издаје Наручиоцу рачун за извршене услуге, који садржи исказану цену, 
обрачунски период, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе. 
 

Члан 7. 
РАСКИД УГОВОРА 

 

Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна не 
испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 
Отказни рок износи 15 (петнаест) дана и почиње да тече од дана пријема писаног 
обавештења о раскиду уговора. У случају једностраног раскида Уговора, страна која је 
скривила раскид, дужна је да другој уговорној страни надокнади штету. 
 

Члан 8. 
РЕКЛАМАЦИЈА 

 

У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршене услуге, Добављач 

услуге мора у року од 15 (петнаест) дана, од дана пријаве рекламације да се писмено 

изјасни на наводе из рекламације.  

 
Члан 9. 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
Добављач се обавезује да у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења достави Наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење посла, 
прописно потписану и оверену, са роком важења који је једнак року за коначно 
извршење посла. У случају наступања услова за продужење рока за извршење посла, 
Добављач је у обавези да достави нову меницу за добро извршење посла. 
  
Уз меницу,  Добављач је дужан да достави : 

- Менично овлашћење – писмо у корист Управе ГО Барајево,Светосавска бр.2 да 
се меница у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, односно 
набавкама, без сагласности понуђача може поднети на наплату; 

- Копије картона депонованих потписа на којем се јавно виде депоновани 
потписии печат понуђача, који је издат од стране банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу (ДЕПО картон); 
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- Копију образаца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац). 
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 
идентичан са потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица 
овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази; 

- Потврду банке о пријему захтева за регистрацију менице (захтев за 
регистрацију/брисање менице, оверен од стране банке). Наручилац ће уновчити 
меницу за добро извршење посла, у случају да Извршилац не извршава своје 
уговорене обавезе у роковима на начин предвићен Уговором.  

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Добављачу  у року 

од 30 (тридесет ) дана након извршења уговорних обавеза. 

 
 

Члан 10. 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА 

 

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Срђан 
Михаиловић, запослен у Управи градске општине Барајево.  
Лице из става 1. овог члана је дужно да прати извршење свих обавеза утврђених овим 
уговором. 
 
 

Члан 11. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове 
који проистекну из Уговора решавати споразумно.  
 
У случају да настали спор није могуће решити споразумом и уколико је Добављач 
домаће лице, уговорне стране су сагласне да ће за њихово решавање бити надлежан 
Привредни суд у Београду. Уколико Добављач  није домаће лице за решавање 
међусобних спорова биће надлежна Спољнотрговинска арбитража Привредне коморе 
Србије у Београду. 
 
 
 
 

 
 
 

Члан 12. 
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Овај уговор ступа на снагу даном потписивања_____________ и важи 12 (дванаест) 
месеци.  
 
 

Члан 13. 
 

Прилог и саставни део овог Уговора је: Понуда Добављача 
 
 
 

Члан 14. 
 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних  примерка, од којих свака уговорна страна  
задржава по 3 (три) примерка. 
 
 
НАРУЧИЛАЦ:                                                                                                   ДОБАВЉАЧ: 

Заменик  Начелника  __________________ 

Управе ГО Барајево  

____________________________                                                                                                                                                            

Тихомир Јелић 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX  МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ БР.3  
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У Г О В О Р 

О JАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ – Партија бр.3 УСЛУГА 

ИНТЕРНЕТА бр. VIII-02- 404-71-8-3/2019 

Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да прихвата све 
елементе модела уговора.  
У случају подношења заједничке понуде односно понуде са подизвођачем у моделу 
уговора навести и све понуђаче из групе понуђача  односно све подизвођаче. Група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и  потписати 
модел уговора, што је наведено у споразуму који је сасатавни део заједничке понуде, а 
код понуде са учешћем подизвођача модел уговора потписује понуђач.  
Празна  поља се морају попунити од стране понуђача ( изузев датума закључења као и 
броја и датума одлуке о додели уговора) 

 
Закључен дана ………………. године између: 
 

5. Наручиоца, УПРАВЕ ГО БАРАЈЕВО 
Са седиштем у Барајеву, улица: Светосавска бр. 2,11460 Барајево, ПИБ: 101954875, 

МБ: 07001126 

Број рачуна: 840-74640-84. Назив банке: Извршење буџета ГО Барајево, Управа за 

трезор  

Телефон:011/ 8302-388, Телефакс: 011/8302-444 
коју заступа  Заменик Начелника Управе  ГО Барајево  Тихомир Јелић  ( у даљем 
тексту: наручилац ),  

 
6. Добављача _______________________________________________________ 
Са седиштем у ________________________ улица: _____________________,  
ПИБ: ________________________, МБ: ________________________ 

Број рачуна:______________________Назив банке:_________________________ 

Телефон:___________________________, 
Телефакс:_________________________________ 
кога заступа  ____________________________________________ ( у даљем тексту: 
Даобављач),  

(доње црте попуњавају само понуђачи који подносе заједничку понуду односно понуду 
са учешћем подизвођача, тако што уписују називе свих учесника заједничке понуде 
односно свих  подизвођача)  
 

 

 
 
 
 

Члан 1. 
ОСНОВ УГОВОРА 
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Основ Уговора је јавна набавка услуга која се спроводи у поступку јавне набавке мале 
вредности по партијама и то: Набавка услуга интернета, евидентирана под бројем ЈН 
VIII-02-404-71/2020, за коју је одлука о додели уговора донета дана 
__________________, а на основу понуде Добављача бр.________________од 
___________________________(у даљем тексту понуда).  
 

Члан 2. 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Предмет овог Уговора је набавка услуга – Набавка услуга интернета, у свему према 
техничкој спецификацији конкурсне документације за ЈН VIII-02-404-71/2020, обрасцем 
структуре цена, понудом, која је саставни део овог Уговора. 
 

Члан 3. 
УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ – ЦЕНА 

 

Укупна уговорена вредност услуга износи...................................................... динара без 
ПДВ-а 
(словима.....................................................................................................................................
......) односно 
......................................................................................................................................... 
динара са ПДВ-ом 
(словима...............................................................................................................) 
Након закључења уговора није дозвољена промена  јединичне цене, нити других 
битних елемената уговора. 
Цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих 
је одређена. У случају неслагања имеђу цене исказане бројевима и оне исписане 
словима, биће меродавна она исписана словима. 
 

Члан 4. 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Наручилац ће извршену услугу  по овом Уговору платити у року _____________дана 
рачунајући од дана службеног пријема  правилно испостављеног рачуна, који 
Добављач услуге доставља Наручиоцу  за предметне набавку Плаћање се врши 
уплатом на рачун понуђача. Како би рачун био плаћен у наведеном року потребно је да 
сваки буде регистиван у централном регисту рачуна и под одговарајућим бројем пре 
испостављања истог Наручиоцу на основу Закона о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл. Гласник РС број: 119/2012, 68/2015 и 
113/2017) и у складу са  Правилником о начину и поступку регистровања фактура, 
односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног 
регистра фактура“  (Сл. Гласник РС број 7/2018). 
 

Члан 5. 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
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Наручилац се обавезује да - благовремено у складу са одредбама овог Уговора, изврши 
оверу и плаћање правилно испостављеног рачуна. 
 

Члан 6. 
ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА УСЛУГА 

 

Добављач услуге гарантује Наручоцу да ће услуге које су предмет уговора вршити 
квалитетно, савесно и у складу са прописима и правилима професије.  

Добављач издаје Наручиоцу рачун за извршене услуге, који садржи исказану цену, 
обрачунски период, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе. 
 

Члан 7. 
РЕКЛАМАЦИЈА 

 

У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршене услуге, Добављач 

услуге мора у року од 15 (петнаест) дана, од дана пријаве рекламације да се писмено 

изјасни на наводе из рекламације.  

 
 

Члан 8. 
РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА 

 

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Срђан 
Михаиловић, запослен у Управи градске општине Барајево.  
Лице из става 1. овог члана је дужно да прати извршење свих обавеза утврђених овим 
уговором. 

Члан 9. 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
Добављач се обавезује да у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења достави Наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење посла, 
прописно потписану и оверену, са роком важења који је једнак року за коначно 
извршење посла. У случају наступања услова за продужење рока за извршење посла, 
Добављач је у обавези да достави нову меницу за добро извршење посла. 
  
Уз меницу,  Добављач је дужан да достави : 

- Менично овлашћење – писмо у корист Управе ГО Барајево,Светосавска бр.2 да 
се меница у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, односно 
набавкама, без сагласности понуђача може поднети на наплату; 

- Копије картона депонованих потписа на којем се јавно виде депоновани 
потписии печат понуђача, који је издат од стране банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу (ДЕПО картон); 
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- Копију образаца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац). 
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 
идентичан са потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица 
овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази; 

- Потврду банке о пријему захтева за регистрацију менице (захтев за 
регистрацију/брисање менице, оверен од стране банке). Наручилац ће уновчити 
меницу за добро извршење посла, у случају да Извршилац не извршава своје 
уговорене обавезе у роковима на начин предвићен Уговором.  

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Добављачу у року од 

30 (тридесет ) дана након извршења уговорних обавеза. 

 
 

Члан 10. 
РАСКИД УГОВОРА 

 

Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна не 
испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 
Отказни рок износи 15 (петнаест) дана и почиње да тече од дана пријема писаног 
обавештења о раскиду уговора. У случају једностраног раскида Уговора, страна која је 
скривила раскид, дужна је да другој уговорној страни надокнади штету. 
 

 

Члан 11. 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове 
који проистекну из Уговора решавати споразумно.  
 
У случају да настали спор није могуће решити споразумом и уколико је Добављач 
домаће лице, уговорне стране су сагласне да ће за њихово решавање бити надлежан 
Привредни суд у Београду. Уколико Добављач  није домаће лице за решавање 
међусобних спорова биће надлежна Спољнотрговинска арбитража Привредне коморе 
Србије у Београду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члан 12. 
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Овај уговор ступа на снагу даном потписивања_______________ и важи 12 (дванаест) 
месеци.  
 

Члан 13. 
 

Прилог и саставни део овог Уговора је: Понуда Добављача 
 

Члан 14. 
 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних  примерка, од којих свака уговорна страна  
задржава по 3 (три) примерка. 
 
 
НАРУЧИЛАЦ:                                                                                                   ДОБАВЉАЧ: 

Заменик  Начелника  _________________ 

Управе ГО Барајево  

____________________________                                                                                                                                                            

Тихомир Јелић 
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                                                                                                                          Образац бр.10 
 
 

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БР.___________ 

 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, Понуђач__________________________ [навести 

назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 
како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може 
тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 
Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако 
су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове 
прибављања средства обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 
 

Напомена: образац обухвата све три партије, уколико Понуђач учествује само за 

једну или две партије потребно је да назначи број партије. 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности –обликована 

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

71/2020 

 70/ 71 

  

 

Образац бр.11 

 

 

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

ИЗЈАВУ ЗА ПАРТИЈУ БР.___________ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке мале вредности – Електронске комуникационе услуге бр. VIII-

02-404-71/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 

набавке ако утврди да је Понуђач, односно заинтересовано лице повредило 

конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 

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

године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. 

став 1. тачка 2) Закона.  

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 

 

Напомена: Изјава обухвата све три партије, уколико Ппонуђач учествује само за 

једну или две партије потребно је да назначи број партије. 

 

 

Образац 12. 
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XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВA О OБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 
 
 
 

За партију број___________ 
 

  

 

Којом потврђујемо да смо пре сачињавања понуде обишли  локацију Наручиоца  ради 
увида у постојећи телекомуникациони систем и инфраструктуру  на којој ће се 
реализовати тражена услуга у понуди за набавку услуге-Елекронске комуникационе 
услуге, број набавке VIII-02-404-71/2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Наручилац           Понуђач 
( лице задужено за излазак на терен)     ________________ 
_______________                
 
  
Напомена: 
Обилазак  локације није обавезан. 

 


