
 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Г Р А Д   К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Конкурсна документација за јавну набавку отворени поступак  ЈН бр. 83/2019 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ 

КОМУНИКАЦИЈЕ  
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Рок за достављање понуда 18.12.2019.године у 11 часова  

Јавно отварање понуда 18.12.2019.године у 12 часова 

 

 

Кикинда, децембар 2019. Године 
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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015, у даљем тексту Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник 

РС“ бр. 86/2015 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. V-404-4/2019-83 и Решења 

о образовању комисије за јавну набавку бр. V-404-4/2019-83, припремљена је: 

  

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности – услуге комуникације   

ЈН бр. 83/2019 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о набавци 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификација), 

квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 

начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 

квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке 

добара, евентуалне додатне услуге 

III 

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

76. закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

IV Критеријум за доделу уговора 

V Обрасци који чине саставни део понуде 

VI Модел уговора 

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

1.  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

Предмет јавне набавке број ЈН 83/2019 су услуге – Услуге комуникација   

 

2. КОНТАКТ: 

Контакт: Одсек за јавне набавке 

Телефон: 

e-mail: 

 0230/410-195 

javne.nabavke@kikinda.org.rs  

 

3. КОМИСИЈА: 

Душко Милићев   

Дамир Увалин  

Душан Оличков  

 

4. ЈАВНА НАБАВКА ОБЛИКОВАНА ЈЕ У ВИШЕ ПАРТИЈА И ТО: 
 

Број партије Назив партије 

Партија 1 Интернет ГУ (процењене вредности  3.166.666,67   дин без ПДВа) 

Партија 2 

Фиксна телефонија (процењене вредности  1.500.000,00   дин без 

ПДВа) 

 
  Понуђач може поднети понуду за једну или више партија. Понуда мора обухватати најмање једну  

партију.  

  Свака партија ће бити предмет посебног уговарања. 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ: 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  

Партија 1: 

Техничке карактеристике Услуга интернета    
 

ТАБЕЛА 1 

УСЛУГА: 

Рб Назив услуге Тип 

1 Приступ  интернету брзине минималнп 100Mb/s симетришнп 
Тип 

1 

2 АДСЛ приступ интернету брзине минималнп 10/1 Mb/s 
Тип 

2 

3 

L3VPN услуге за ппвезиваое централне лпкације на лпкацији Трг 

српских дпбрпвпљаца 12 Кикинда са удаљеним лпкацијама, минималне 

брзине пд 10Mb/s симетришнп 

Тип 

3 

4 

L3VPN услуге за ппвезиваое удаљених лпкација са централнпм 

лпкацијпм на лпкацији Трг српских дпбрпвпљаца 12, Кикинда 

минималне брзине пд 5/1 Mb/s 

Тип 

4 

 

 Цена месечне услуге из табеле 1 не мпже да зависи пд пстваренпг сапбраћаја, тј. пд 

кпличине пренетих ппдатака  
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Услуга Тип 1 ппдразумева симетришан приступ Интернету брзине 100 Мb/s са защтитпм пд DoS (Denial of 
Service) и DDoS (Distributed DoS) напада. Приступ Интернету треба да је без пгранишеоа у кплишини пренетих 
ппдатака и агрегације са другим кприсницима. Сервис мпра бити у пптпунпсти реализпван прекп пптишкпг 
кабла целпм дужинпм трасе. Пптишки привпд мпра да буде ппдземни и правнп регулисан. Ппнуђаш мпра да 
пбезбеди неппхпдне ппртпве и прптпк тражене брзине.  
 
 
Ппнуђаш је у пбавези да ппнуди пптпуну услугу защтите пд DoS (Denial of Service) и DDoS (Distributed Denial of 

Service) напада кпја ппдразумева да у циљу функципнисаоа пве услуге нису пптребна дпдатна ппдещаваоа 

на страни ппреме Нарушипца. 

Ппнуђаш је дужан да дпстави у ппнуди:  
- технишку спецификацију уређаја/система за защтиту кпјим распплаже,  
- фптпкппију фактуре или угпвпра п куппвини уређаја.  
 
Ппнуђаш је дужан да на месешнпм нивпу дпставља Нарушипцу извещтаје п сапбраћају на Интернет линку и 

нападима тј. извещтаје п спрешаваоу напада. 

Ппнуђаш је у пбавези да пбезбеди резервни (backup) линк за приступ Интернету. Резервни линк мпра бити 
минималне брзине 10/10 Мb/s и треба бити активан самп у слушају прекида на примарнпм раднпм линку, 
мпже бити реализпван и прекп бакарнпг кабла укпликп не ппстпји алтернативни пптишки привпд и оегпва 
цена треба да је урашуната у цену примаранпг раднпг линка.  
 

Ппнуђаш мпра имати директне линкпве са најмаое 2 међунарпдна надпрпвајдера. 

За услуге ппд редним брпјем 2, и 4,  прикљушак мпже да буде реализпван прекп бакарнпг кабла укпликп не 

ппстпји пптишки привпд. 

За услугу ппд редним брпјем 3, прикљушак мпра да буде реализпван прекп ппдземнпг пптишкпг кабла 

гарантпванпм захтеванпм симетришнпм брзинпм без агрегације (без дељеоа ресурса). 

Прикљушци ни на једнпј пд лпкација не мпгу бити реализпвани путем бежишне мреже. 

Ппд L3VPN ппдразумева се фпрмираое виртуалне приватне мреже, у пквиру кпмуникаципне (IP/MPLS) 

инфраструктуре пружапца услуга, кпја функципнище на 3. слпју ПСИ референтнпг мпдела (кпнективнпст 

између CE и PE рутера у MPLS терминплпгији). Пптребнп је да услуга L3VPN пмпгући ппвезиваое лпкација 

Нарушипца такп да рутираое и адресни прпстпр буду независни пд псталих мрежа. Такпђе, кпмуникаципни 

сапбраћај у L3VPN-у Нарушипца треба да буде пдвпјен пд псталпг кпмуникаципнпг сапбраћаја Ппнуђаша. 

Адресни ппсег кпји Ппнуђаш треба да пбезбеди Нарушипцу за функципнисаое L3VPN је кпнтинуалан ппсег 

приватних IP адреса класа (C). Пдређиваое ппсега IP адреса спрпвещће се у дпгпвпру са Нарушипцем. 

Нарушипцу се у захтеванпј ташки прикљушеоа пбезбеђује активна мрежна ппрема (мпдем , медија кпнвертпр 
или пдгпарајућа ппрема ), Ethernet интерфејс пренппсни пут крпз VLAN ID. За сваку лпкацију кпја је предмет 
умрежаваоа дефинище се приступна брзина 5/1 Мб/с сем за лпкацију Трг српских дпбрпвпљаца 12, где се 
дефинище приступна брзина 10/10 Мб/с. Изнајмљиваое, кпнфигурисаое и пдржаваое ппреме на лпкацијама 
кпје се умрежавају мпра бити на терет ппнуђаша. 
 
Нарушипц је дужан да пбезбеди, администрира и пдржава CE рутер.  



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Г Р А Д   К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Конкурсна документација за јавну набавку отворени поступак  ЈН бр. 83/2019 

 

ТАБЕЛА 2 

УСЛУГА ЗА НПВЕ ЛПКАЦИЈЕ -УСЛУГА L3VPN и ADSL  

(лпкације за кпје Нарушипц тражи приступ у тпку трајаоа угпвпра, укпликп се укаже 

пптреба, а не налазе се у ТАБЕЛИ 5- табела лпкација ) 

Рб Назив услуге Тип 

5 АДСЛ приступ интернету брзине минималнп 10/1 Mb/s 
Тип 

5 

6 

L3VPN услуге за ппвезиваое удаљених лпкација са централнпм 

лпкацијпм на лпкацији Трг српских дпбрпвпљаца 12, Кикинда 

минималне брзине пд 5/1 Mb/s 

Тип 

6 

   

 

 Цена месечне услуге из табеле 2 не мпже да зависи пд пстваренпг сапбраћаја, тј. пд 

кпличине пренетих ппдатака  

   

МЕСТП ПРУЖАОА УСЛУГА БЛИЖЕ ЈЕ ПДРЕЂЕНП ТАБЕЛПМ ЛПКАЦИЈА. 

 

ТАБЕЛА 3 -  ТАБЕЛА ЛОКАЦИЈА   

Р.Бр. Назив Адреса Тип 

1 
Градска управа града Кикинде – 

централна лпкација 
Трг српских дпбрпвпљаца 12 

Тип 1 

Тип3 

2 МК Банатскп Великп Селп Пмладинска 2, Банатскп Великп Селп Тип 4 

3 МК Накпвп Миладина Зпрића 1А, Накпвп Тип 4 

4 МК Рускп Селп Братства и јединства 122, Рускп Селп Тип 4 

5 МК Бащаид Впјвпђанска 56, Бащаид Тип 4 

6 МК Иђпщ Светпсавска 22, Иђпщ Тип 4 

7 МК Сајан Велика 92, Сајан Тип 4 

8 МК Банатска Тпппла Вука Карачића 16, Банатска Тпппла Тип 4 



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Г Р А Д   К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Конкурсна документација за јавну набавку отворени поступак  ЈН бр. 83/2019 

 

9 МК Мпкрин Трг 9 Јануара 102, Мпкрин Тип 4 

10 МК Нпви Кпзарци Краља Петра I 74, Нпви Кпзарци Тип 4 

11 МЗ Лидија Алдан Цара Дущана 26, Кикинда Тип 4 

12 Градска управа града Кикинде Трг српских дпбрпвпљаца 21, Кикинда Тип 2 

13 Градска управа града Кикинде Милпща Великпг 22, Кикинда Тип 2 

14 Градска управа града Кикинде Милпща Великпг 56, Кикинда Тип 2 

15 Градска управа града Кикинде Трг српских дпбрпвпљаца 57, Кикинда Тип 2 

16 Градска управа града Кикинде Немаоина 3, Кикинда Тип 2 

 

 У пквиру услуге Тип 1 за лпкацију  (Трг српских дпбрпвпљаца 12, Кикинда) рб. 1  Табела 1,  Ппнуђаш 

мпра да пбезбеди ппсег пд 16 јавних IP адреса кпје ће дати Нарушипцу на кприщћеое. За услугу 

интернета IP адресе кпје се дпдељују кприснику мпрају бити статишке. 

 

НАПОМЕНА : Нарушилац задржава правп да у слушају пптребе, захтева дпдатне линкпве  

                        за наведене лпкације, из ппнуде изабранпг ппнуђаша. 

                        Нарушилац задржава правп да мпже у складу са свпјим пптребама да пткаже          

                        линк са птказним рпкпм пд највище 30 дана. 

  

ПБАВЕЗЕ ППНУЂАЧА: 

 Ппнуђаш је дужан да пбезбеди улаз у кпмуникаципни систем Нарушипца услуга кпји се пстварује прекп 

кпмуникаципних уређаја Ппнуђаша.  

 Ппнуђаш прихвата да је ташка раздвајаоа периметара пдгпвпрнпсти Ппнуђаша и Нарушипца утишница 

на уређају прекп кпје се спаја кпмуникаципни уређај Нарушипца. 

 На свим лпкацијама Нарушипца Ппнуђаш је у пбавези да пбезбеди уређаје неппхпдне за 

функципнисаое услуга кпји се траже пвпм дпкументацијпм. 

 Ппнуђаш прихвата пбавезу да ће сви ппстпјећи сервиси кпје Нарушипц кпристи, у првпм реду пренпс 

ппдатака и интернет несметанп функципнисати у пквиру тражених брзина на свим лпкацијама, 

пднпснп да ће на распплагаоу бити тражени IP ппсег. 

 Захтевани Интернет прптпци су без пгранишеоа кплишине сапбраћаја. Ппнуђаш је дужан да пбезбеди 

стални нивп прптпка ппдатака у целпм перипду трајаоа исппруке услуге, без дељеоа ресурса са 

другим кприсницима.  



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Г Р А Д   К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Конкурсна документација за јавну набавку отворени поступак  ЈН бр. 83/2019 

 

 За пбезбеђеое приступа Ппнуђаш је у пбавези да лпкацију Трг српских дпбрпвпљаца 12, Кикинда 

ппвеже какп примарним пптишким интернет линкпм такп и резервним линкпм (backup линк у слушају 

птказа примарнпг) минималне брзине 10/10 Мb/s. У слушају прекида сапбраћаја на наведенпј 

лпкацији прелаз са примарнпг на резервни се врщи аутпматски прекп рутера кпји је дужан да 

пбезбеди  Ппнуђаш.  

 Ппнуђаш ће тпкпм трајаоа угпвпра пбезбедити администрацију и пдржаваое рутера. 

 Пратећa oпрема и спфтвер кпји мпгу бити пптребни Ппнуђашу у усппстављаоу и пдржаваоу 

кпмуникаципне мреже пбезбеђује Ппнуђаш  

 За ппвезиваое лпкација, 1 – 11 није дпзвпљенп кприщћеое Интернета, нити тунела прекп Интернета, 

већ искљушивп IP/MPLS (VPN) мрежа Ппнуђаша кпја је пдвпјена пд Интернета . 

 Тражени прппусни ппсег мпра бити дпступан са 5% тплеранције за пдступаоа пд декларисане 

распплпживпсти, псим у слушају прекида на правцу. 

 Ппнуђаш треба да пбезбеди нивп услуге на минималнпм нивпу пд 99.00%.  

 Збпг специфишнпсти рада и важнпсти функципнисаоа Нарушипца за Град Кикинду, Ппнуђаш треба да 

пбезбеди непрекиднпст у раду и пмпгући кприщћеое услуга кпје су предмет јавне набавке на свим 

лпкацијама кпје су наведене у ТАБЕЛИ ЛПКАЦИЈА 

 Ппнуђаш гарантује да ће инсталиранпм ппремпм пбезбедити непрекидну исппруку услуге Нарушипцу, 

захтеванпм брзинпм, наведеним у табелама 1,2 у перипду пд 00-24h, седам дана у недељи, 365 дана у 

гпдини. 

 Ппнуђаш треба  да пружи сву струшну и технишку ппдрщку приликпм инсталираоа, кпнфигурисаоа и 

пущтаоа у рад целпкупнпг система 

 Пптребнп је да Ппнуђаш испуни следеће захтеве у ппгледу птклаоаоа сметои: 

 Да ппстпји служба за пријем прпблема ппслпвних кприсника кпја је на распплагаоу 24 часа/ 7 дана у 

недељи / 365 дана гпдишое. 

 Прекп службе Ппнуђача за пријем прпблема, врши се пријављиваоа кварпва, прпблема у раду  L3VPN 

и интернета. 

 Пријављиваое се врши путем телефпна или E-mail ппрука или кприсничкпг Web interfejsa. Служба за 

пријем прпблема мпра да пружи мпгућнпст увида у статус извршаваоа свих птвпрених захтева 

везаних за техничку ппдршку и сервисираое, кап и да има мпгућнпст прегледа архиве затвпрених 

случајева. 

 Ппнуђач је дужан  да пбавести Наручипца п радпвима кпје ће пбављати на мрежи. 

               и тп слаоем  E-mailа Наручипцу на адресу dusko.milicev@kikinda.org.rs. 

 

Ппнуђач се пбавезује да услуге кпје су предмет набавке извршава  у свему ппд услпвима из кпнкурсне 

дпкументације наведеним у делу спецификације и техничких карактеристика  предметних услуга и  

прихваћене ппнуде. Време реализације наведених услуга је максималнп 5 радних дана. 
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                                                                                                         ПОНУЂАЧ 

 Место и датум:                                         

                                                                                                      (потпис овлашћеног лица) 

 

 

Партија 2: 

Техничке карактеристике Услуга фиксне телефоније  

    
Ппстпјећи систем веза Нарушипца базиран је на следећим услугама: 
- 1 ISDN PRI прикљушак 
- 2 ISDN BRI прикљушка 
- 16 IP Centrex прикљушака 
- 40 POTS прикљушака 
 
IP  Centrex  систем  телефпније  ппвезује  11  међуспбнп  удаљених  лпкација,  на  кпјима  се  налазе  пбјекти 
Нарушипца, у јединствену кпмуникаципну мрежу. 
 
Ппнуђаш је у пбавези да пбезбеди функципнисаое система фиксне телефпније Нарушипца, не меоајући 
ппстпјећу кпнфигурацију ( ппстпјећу инсталацију унутар пбјеката), уз задржаваое ппстпјеће нумерације. 
У слушају прпмене ппстпјећег пператера трпщкпве пренпса брпјева снпси Ппнуђаш. 
 
Сви трпщкпви усппставе система фиксне телефпније падају на терет ппнуђаша (дпдатнп каблираое или 
замена аналпгних телефпнских апарата и сл.) 
 
Ппнуђаш је дужан да пбезбеди бесплатан сапбраћај у пквиру IP групе. 
 
Цена се исказује у динарима пп минути са две децимале. Услуге међунарпднпг телефпнскпг сапбраћаја и 
пстале неппменуте услуге кпје ппнуђаш мпже да пружи  врщиће се пп важећем ценпвнику Ппнуђаша. 
 
У рашунима сви трпщкпви за сваку услугу и за сваки прикљушак треба да буду јаснп исказани. 
Пбавеза ппнуђаша је да пбезбеди приступ и увид у спецификацију и нашин пбрашуна изврщених услуга 
путем интернета. 
Пбавеза Ппнуђаша је да у пквиру стандарднпг IP прикључка пмпгући: 
-скраћенп бираое у пквиру IP групе 
-аутпматскп ппнпвнп ппзиваое заузетпг претплатника 
-преусмераваое ппзива: безуслпвнп, кприсник заузет, кприсник се не јавља, кприсник није дпступан 
-ппзив на шекаоу 
-држаое ппзива 
-ппзиваое брпја са кпга је стигап ппследои ппзив 
-не узнемиравај 
-идентификација ппзивајућег брпја 
-брзп бираое 
-пгранишаваое пдлазних ппзива. 
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Ппнуђаш пбезбеђује приступ web ппрталу за кприснишкп администрираое IP прикљушака. 
 
Tрпщкпве пдржаваое кпмплетнпг система за време трајаоа Угпвпра, кап и пущтаое у рад истпг, снпси 
Ппнуђаш. 
Нарушилац пбезбеђује: адекватне прпстприје за смещтај ппреме, уступа ппстпјећу инсталацију и пбезбеђује 
пптребан брпј аналпгних телефпнских апарата. Пдржаваое ппстпјеће инсталације и аналпгних телефпнских 
апарата врщи Нарушилац. 
 
Нарушилац задржава правп пдступаоа пд наведених кплишина, измена у кпнфигурацији, активираоем или 
укидаоем  сервиса  кпји  су  дпступни,  кап  и  сепби  брпјева,  дпдаваоу  и  смаоеоу  прикљушака,  а  све  у 
зависнпсти пд пптребе Нарушипца у складу са ценама датим у ппнуди кап и ппщтим услпвима Ппнуђаша. 
 
Рпк за изврщеое свих предвиђених услуга, на свим лпкацијама, је 30 дана пд дана пптписиваоа угпвпра, а 
самп пущтаое у рад кпмплетнпг система не сме да буде дуже пд два дана (пбавезнп викенд). 
 
 

Ред. 
бр. 

Назив 
услуге 

Јед. 
мере 

Кпли 
чина 

 
Ппсебан захтев Наручипца 

1. ISDN PRI 
прикључак 

кпм. 1 Задржава се ппстпјећа нумерација:  
0230/410000 

2.  
ISDN BRI 
прикљушак 

кпм. 2 Задржава се ппстпјећа нумерација:  
0230/400980, 0230/401670 

3. IP Centrex 
прикљушак 

кпм. 16 Задржава се ппстпјећа 
нумерација: 
0230/316036, 0230/316037, 0230/316038, 0230/316039, 
0230/316040, 0230/316041, 0230/316042, 0230/316050, 
0230/316051, 0230/316052, 0230/316080, 0230/316081, 
0230/316082, 0230/316083, 0230/316084, 0230/316085 

4. POTS 
прикљушак 

кпм. 40 Задржава се ппстпјећа нумерација: 
0230/61110, 0230/66010, 0230/458601, 0230/451410, 0230/67201, 
0230/65210, 0230/306060, 0230/454310, 0230/356001, 
0230/437045, 0230/439836, 0230/468001, 0230/428539, 
0230/426300, 0230/426935, 0230/423771, 0230/422149, 
0230/422610, 0230/422611, 0230/422612, 0230/422183, 
0230/422613, 0230/422842, 0230/422900, 0230/422904, 
0230/422906, 0230/422907, 0230/422909, 0230/422310, 
0230/422364, 0230/421714, 0230/421774, 0230/421630, 
0230/421040, 0230/432000, 0230/427039, 0230/427042, 
0230/321374, 0230/421047, 0230/422790 

 

Перипд пружаоа услуга је дп утрпщка средстава предвиђених за предметну набавку. Ппнуђаш је пбавезан 
да ппсап пбави струшнп и квалитетнп према правилима струке и важећим нпрмативима и стандардима. 
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Местп извршеоа услуге 
Ред. 
бр. 

 
Назив услуге 

 
кплишинa 

 
Местп и нашин изврщеоа услуге 

1. ISDN PRI 
прикљушак 
 

1 Зграда Градске управе града Кикинде, Трг српских дпбрпвпљаца 12 

2. ISDN BRI 
прикљушак 

2 Зграда Сппртскпг друщтва Партизан, Трг српских дпбрпвпљаца 21 (1) 
Зграда Јавне агенције за ппљппривреду и малу привреду, Трг српских 
дпбрпвпљаца 23 (1) 

3. IP Centrex 
прикљушак 

16 Трг Српских Дпбрпвпљаца 12, Кикинда (1), Светпсавска 20, Иђпщ (1), 
Трг 9 Јануара 102, Мпкрин (1), Братства И Јединства 150, Рускп Селп 
(1), Краља Петра I 74, Нпви Кпзарци (1), Пмладинска 2, Банатскп 
Великп Селп (1), Миладина Зпрића 1-а, Накпвп (1), Велика 92, Сајан 
(1), Впјвпђанска 56, Бащаид (1), Вука Карачића 16, Банатска Тпппла (1), 
Краља Петра I 39, Кикинда (6) 

4. POTS 
прикљушак 

40 Краља Петра I 39 - Кикинда (1), Милпща Великпг 22 - Кикинда (1), 

Милпща Великпг 56 - Кикинда (1), Семлашка 10 - Кикинда (1), Трг 

српских дпбрпвпљаца 10 - Кикинда (1), Трг српских дпбрпвпљаца 11 - 

Кикинда (2),  Трг српских дпбрпвпљаца 12 - Кикинда (18), Трг српских 

дпбрпвпљаца 21 - Кикинда (1), Трг српских дпбрпвпљаца 24 - Кикинда 

(1), Трг српских дпбрпвпљаца 30 - Кикинда (2), Вука Карачића 16 - 

Банатска Тпппла (1), Пмладинска 2 - Банатскп Великп Селп (1), 

Впјвпђанска 56 - Бащаид (1), Светпсавска 22 - Иђпщ (1), Трг 9. Јануара 

102 Мпкрин (1), Главна 65 - Накпвп (1), Краља Петра I 49 - Нпви 

Кпзарци (1), Братства и јединства 122 - Рускп Селп (1), Велика 92 - 

Сајан (1), Немаоина 3 - Кикинда (1 нпви брпј) 

  
 
 

  

 

                                                                                                         ПОНУЂАЧ 

 Место и датум:                                         

                                                                                                     (потпис овлашћеног лица) 
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ПППУОАВАОЕ ПБРАЗАЦА: 
Свака ставка на Пбрасцима кпји су саставни деп кпнкурсне дпкументације мпра бити пппуоена, 
свака страна и пптписана пд стране пвлащћенпг лица, и јединп кап такав, кпмплетнп пппуоен, 
пбразац ће бити пдгпварајући и ппнуда ће бити даље разматрана. 
КВАЛИТЕТ:  
Ппнуђаш мпра да испуни све технишке услпве из кпнкурсне дпкументације за захтеване услуге. 
Све ппнуде шије су технишке карактеристике једнаке наведеним или бпље пд оих, сматраће се 
прихватљивим. У супрптнпм, ппнуде неће бити узете у пбзир и пдбиће се кап неприхватљиве. 
РПК ИЗВРШЕОА:  
Рпк изврщеоа услуга дефинисани су у пквиру ппдатака наведених у Пбрасцу ппнуде и Мпделу 
угпвпра кпји су саставни деп пве кпнкурсне дпкументације, кап и у сампм Угпвпру кпји изабрани 
Ппнуђаш пптписује са Нарушипцем. 

 

 

 

                  

                                                                                                         ПОНУЂАЧ 

 Место и датум:                                         

                                                                                                       (потпис овлашћеног лица) 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗАКОНА 
 

1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

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

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то: 

 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) Закона); 

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); 

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. 4) Закона); 

4) Да има важеће дозволе надлежних органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке,(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона; 

5) 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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде (чл. 75. ст. 2) Закона. 

6) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке 

(чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН) 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 

бр.124/12, 14/15 и 68/15), понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) 

до 4.), писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, а испуњеност 

услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач доказује тако што доставља важећу Фотокопија 

Потврде Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге РС о упису података 

у евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга. Испуњеност услова под тачком 5. 

овог поглавља доказује се достављањем обрасца изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 

ЗЈН. који се налази у поглављу V конкурсне документације. 

Наручилац ће, пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача  чија је понуда оцењена као 

најповољнија затражити достављање копија захтеваних доказа о испуњености услова, што је и 

дужан према Члану 79. став 2 ЗЈН.  

Наручилац може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача 
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затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће 

доказе из других поступака јавних набавки код истог наручиоца. 

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

увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву.  

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре нису дужни  да 

доставе доказе, који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

Наручилац не може одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који 

су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

 

1.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

        Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатни услов за 

учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

1. Да испуњава кадровски капацитет:  

- Минимално 1 (један) пројектант са лиценцама за пројектовање телекомуникационих мрежа (353) 

издате од стране Инжењерске коморе Србије;  

- Минимално 1 (један) пројектанта са лиценцама за извођење радова телекомуникационих мрежа и 

система (453) издате од стране Инжењерске коморе Србије;  

 

 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. 

 

 

1.3 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ: 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач 

мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. до 4. 

 

1.4 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ  ПОНУЂАЧА: 

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

обавезне услове из члана 75. став 1. до 4., а додатне услове испуњавају заједно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Г Р А Д   К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Конкурсна документација за јавну набавку отворени поступак  ЈН бр. 83/2019 

 

 

 

 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ 

ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА: 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1. Закона (да је регистрован код надлежног органа, односно уписан 

у одговарајући регистар)  

 Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда. 
 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона (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)  

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 даправно 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, 
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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) 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона (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)  

Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде 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) 
 

4) Услов из чл. 75. ст. 2. Закона (Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе 

да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине и да није имао забрану обављања делатности која је 

на снази у време подношења понуде)   

Доказ:  потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве је дат у поглављу V). 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача  

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача  
 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

1) Да испуњава кадровски капацитет:  

- Минимално 1 (један) пројектант са лиценцама за пројектовање телекомуникационих мрежа (353) 

издате од стране Инжењерске коморе Србије;  

- Минимално 1 (један) пројектанта са лиценцама за извођење радова телекомуникационих мрежа и 

система (453) издате од стране Инжењерске коморе Србије;  

 Доказ: 

-Фотокопије уговора по којима су запослени ангажовани код понуђача и Фотокопије М 

образаца из којих се види да су та лица пријављени на социјално и здравствено осигурање 

Фотокопије важећих лиценци за инжењере са потврдама Инжењерске коморе Србије да су 

исте важеће 

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

сваког понуђача из групе понуђача  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу III одељак 3.), потписану од стране 

овлашћеног лица подизвођача  

Уколико понуђач наступа самостално дужан је да поднесе све доказе о испуњености  

обавезних и додатних услова за учешће. 
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Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да поднесе за подизвођача све 

доказе о испуњености  обавезних услова за учешће од тачке 1. до 4.,  Подизвођачи нису дужни 

да испуњавају додатне услове. 

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, сваки од понуђача, из групе 

понуђача, мора да поднесе доказе о испуњавању обавезних услова за учешће од тачке 1. до 4., а 

додатне услове испуњавају заједно.  
 

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. 

 

Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није 

дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 

1. тачка 1-4. 

 

Напомена: 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. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном 

документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени 

у оквиру услова јавно доступни. 

 

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

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

документ, 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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 3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

 

 

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 

 

 

Понуђач_____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку 

јавне набавке – Услуга комуникација   број ЈН 83/2019, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, 

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

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 

1. тач. 1) Закона); 

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); 

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. 4) Закона); 

4) Да има важеће дозволе надлежних органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке,(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона; 

5) 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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (чл. 75. ст. 2) Закона. 

 

Место:_____________                                                                                             Понуђач: 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђача 
  

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у 

поступку јавне набавке Услуга комуникација   број ЈН 83/2019, испуњава све услове из чл. 75. 

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

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

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да подизвођач 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); 

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

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

75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Да подизвођач има важеће дозволе надлежних органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке,(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона; 

5) Подизвођач 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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (чл. 75. ст. 2) Закона. 

 

 

 

 

Место:_____________                                                                                          Подизвођач: 

 

Датум:_____________                                                                       _____________________                                    
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Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача. 
 

 
 

 

 

 

IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

У предметном поступку јавне набавке отворени поступак  услуга – Услуге комуникација  ЈН бр 

83/2019, критеријум за доделу уговора је економско најповољнија понуда. 

Елементи критеријума на основу којих се додељује уговор: 

 

 

Партија 1: Услуге интернета  

УСЛУГА: 

Рб Назив услуге Тип 
Брпј 

ппндера  

1 Приступ  интернету брзине минималнп 100Mb/s симетришнп Тип 1 60 

2 АДСЛ приступ интернету брзине минималнп 10/1 Mb/s Тип 2 10 

3 

L3VPN услуге за ппвезиваое централне лпкације на лпкацији 

Трг српских дпбрпвпљаца 12 Кикинда са удаљеним лпкацијама, 

минималне брзине пд 10Mb/s симетришнп 

Тип 3 10 

4 

L3VPN услуге за ппвезиваое удаљених лпкација са централнпм 

лпкацијпм на лпкацији Трг српских дпбрпвпљаца 12, Кикинда 

минималне брзине пд 5/1 Mb/s 

Тип 4 10 

УСЛУГА ЗА НПВЕ ЛПКАЦИЈЕ -УСЛУГА L3VPN и ADSL  

(лпкације за кпје Нарушипц тражи приступ у тпку трајаоа угпвпра, укпликп се укаже пптреба, 

а не налазе се у ТАБЕЛИ 5- табела лпкација ) 

Рб Назив услуге Тип  

5 АДСЛ приступ интернету брзине минималнп 10/1 Mb/s Тип 5 5 

6 L3VPN услуге за ппвезиваое удаљених лпкација са централнпм 

лпкацијпм на лпкацији Трг српских дпбрпвпљаца 12, Кикинда 
Тип 6 5 
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минималне брзине пд 5/1 Mb/s 

 УКУПНП:  100 

 
Дпдела ппндера пп елементима критеријума врщи се пп следећпј метпдплпгији: 
1) Цена без ПДВа - Приступ  интернету брзине минималнп 100Mb/s симетричнп -Ппнуда са најнижпм 
ппнуђенпм ценпм пствариће максималнп предвиђени брпј ппндера – 60, а пстале ппнуде вреднују се 
према фпрмули: 
(најнижа цена  без ПДВа -приступ  интернету брзине минималнп 100Mb/s симетришнп / ппнуђена цена) x 
60 = брпј ппндера за ппнуђену цену 
2) Цена без ПДВа - АДСЛ приступ интернету брзине минималнп 10/1 Mb/s - Максималан брпј ппндера пп 
пвпм елементу критеријума је 10, а пстале ппнуде вреднују се према фпрмули: 
(најнижа цена без ПДВа -АДСЛ приступ интернету брзине минималнп 10/1 Mb/s / ппнуђена цена) x 10 = 
брпј ппндера за ппнуђену цену 
3) Цена без ПДВа  -L3VPN услуге за ппвезиваое централне лпкације на лпкацији Трг српских 
дпбрпвпљаца 12 Кикинда са удаљеним лпкацијама, минималне брзине пд 10Mb/s симетричнп - 
Максималан брпј ппндера пп пвпм елементу критеријума је 10, а пстале ппнуде вреднују се према 
фпрмули: 
(најнижа цена без ПДВа -L3VPN услуге за ппвезиваое централне лпкације на лпкацији Трг српских 
дпбрпвпљаца 12 Кикинда са удаљеним лпкацијама, минималне брзине пд 10Mb/s симетричнп / ппнуђена 
цена) x 10 = брпј ппндера за ппнуђену цену 
4) Цена без ПДВа-  L3VPN услуге за ппвезиваое удаљених лпкација са централнпм лпкацијпм на 
лпкацији Трг српских дпбрпвпљаца 12, Кикинда минималне брзине пд 5/1 Mb/s - Максималан брпј 
ппндера пп пвпм елементу критеријума је 10, а пстале ппнуде вреднују се према фпрмули: 

(најнижа цена без ПДВа -L3VPN услуге за ппвезиваое удаљених лпкација са централнпм лпкацијпм на 
лпкацији Трг српских дпбрпвпљаца 12, Кикинда минималне брзине пд 5/1 Mb/s / ппнуђена цена) x 10 = 
брпј ппндера за ппнуђену цену. 
5) Цена без ПДВа- АДСЛ приступ интернету брзине минималнп 10/1 Mb/s - Максималан брпј 
ппндера пп пвпм елементу критеријума је 5, а пстале ппнуде вреднују се према фпрмули: 
(Цена без ПДВа -АДСЛ приступ интернету брзине минималнп 10/1 Mb/s / ппнуђена цена) x 5 = брпј 
ппндера за ппнуђену цену. 
6) Цена без ПДВа- L3VPN услуге за ппвезиваое удаљених лпкација са централнпм лпкацијпм на 
лпкацији Трг српских дпбрпвпљаца 12, Кикинда минималне брзине пд 5/1 Mb/s - Максималан 
брпј ппндера пп пвпм елементу критеријума је 5, а пстале ппнуде вреднују се према фпрмули: 
(најнижа цена без ПДВа-  L3VPN услуге за ппвезиваое удаљених лпкација са централнпм лпкацијпм 
на лпкацији Трг српских дпбрпвпљаца 12, Кикинда минималне брзине пд 5/1 Mb/s / ппнуђена цена) 
x5 = брпј ппндера за ппнуђену цену. 

 Дпдела угпвпра у случају када ппстпје две или више ппнуда са једнаким брпјем ппндера 
Укпликп две или вище ппнуда имају једнак брпј ппндера, кап најппвпљнија биће изабрана ппнуда пнпг 

ппнуђаша шија је цена Приступа  интернету брзине минималнп 100Mb/s симетришнп нижа. 
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Партија 2:  Услуге фиксне телефоније  

 

Ппис критеријума Бр. ппндера 

1. Цена закупа целпкупне телекпмуникаципне ппреме 

на месешнпм нивпу 

15 

2. Цена претплате на месешнпм нивпу за 1 ISDN PRI прикљушак, 2 

ISDN BRI прикљушка, 16 IP Centrex прикљушка и 38 POTS 

прикљушака  

SIP Trunk прикљушак са 4 гпвпрна канала 

35 

3. Цена минута разгпвпра према мпбилним наципналним 

мрежама пстваренпг са IP прикљушкa 

15 

4. Цена минута разгпвпра према фиксним наципналним мрежама 

пстваренпг са IP прикљушка 

 

10 

5. Цена минута разгпвпра према мпбилним наципналним 

мрежама пстваренпг са POTS  прикљушка, ISDN PRI и ISDN BRI 

прикљушка 

15 

6. Цена минута разгпвпра према фиксним наципналним мрежама  

пстваренпг са POTS  прикљушка, ISDN PRI и ISDN BRI прикљушка 

10 

Укупнп: 100 

 

 
Дпдела ппндера пп елементима критеријума врщи се пп следећпј метпдплпгији: 
1) Цена без ПДВа  закупа целпкупне телекпмуникаципне ппреме на месечнпм нивпу-Ппнуда са 
најнижпм ппнуђенпм ценпм пствариће максималнп предвиђени брпј ппндера – 15, а пстале ппнуде 
вреднују се према фпрмули: 
(најнижа цена без ПДВа  закупа целпкупне телекпмуникаципне ппреме на месечнпм нивпу / ппнуђена 
цена) x 15 = брпј ппндера за ппнуђену цену 
2) Цена без ПДВа претплате на месечнпм нивпу за 1 ISDN PRI, 2 ISDN BRI прикључка, 16 IP Centrex  
прикључака и  38 POTS прикључака - Максималан брпј ппндера пп пвпм елементу критеријума је 35, а 
пстале ппнуде вреднују се према фпрмули: 
(најнижа цена без ПДВа претплате на месечнпм нивпу за 1 ISDN PRI, 2 ISDN BRI прикључка, 16 IP Centrex  
прикључака и  38 POTS прикључака / ппнуђена цена) x 35 = брпј ппндера за ппнуђену цену 
3) Цена без ПДВа минута разгпвпра према мпбилним наципналним мрежама пстваренпг са IP 
прикључкa - Максималан брпј ппндера пп пвпм елементу критеријума је 15, а пстале ппнуде вреднују се 
према фпрмули: 
(најнижа цена без ПДВа минута разгпвпра према мпбилним наципналним мрежама пстваренпг са IP 
прикључкa / ппнуђена цена) x 15 = брпј ппндера за ппнуђену цену 
4) Цена без ПДВа  минута разгпвпра према фиксним наципналним мрежама пстваренпг са IP 
прикључка - Максималан брпј ппндера пп пвпм елементу критеријума је 10, а пстале ппнуде вреднују се 
према фпрмули: 

(најнижа цена без ПДВа минута разгпвпра према фиксним наципналним мрежама пстваренпг са IP 
прикључка / ппнуђена цена) x 10 = брпј ппндера за ппнуђену цену. 
5) Цена без ПДВа минута разгпвпра према мпбилним наципналним мрежама пстваренпг са POTS  
прикључка, ISDN PRI и ISDN BRI прикључка - Максималан брпј ппндера пп пвпм елементу 
критеријума је 15, а пстале ппнуде вреднују се према фпрмули: 
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(Цена без ПДВа минута разгпвпра према мпбилним наципналним мрежама пстваренпг са POTS  
прикључка, ISDN PRI и ISDN BRI прикључка / ппнуђена цена) x 15 = брпј ппндера за ппнуђену цену. 
6) Цена без ПДВа минута разгпвпра према фиксним наципналним мрежама  пстваренпг са POTS  
прикључка, ISDN PRI и ISDN BRI прикључка - Максималан брпј ппндера пп пвпм елементу 
критеријума је 10, а пстале ппнуде вреднују се према фпрмули: 
(најнижа цена без ПДВа минута разгпвпра према фиксним наципналним мрежама  пстваренпг са 
POTS  прикључка, ISDN PRI и ISDN BRI прикључка / ппнуђена цена) x10 = брпј ппндера за ппнуђену 
цену. 

 Дпдела угпвпра у случају када ппстпје две или више ппнуда са једнаким брпјем ппндера 
Укпликп две или вище ппнуда имају једнак брпј ппндера, кап најппвпљнија биће изабрана ппнуда пнпг 

ппнуђаша шија је цена претплате на месешнпм нивпу за 1 ISDN PRI прикљушак, 2 ISDN BRI прикљушка, 16 IP 

Centrex прикљушка и 38 POTS прикљушака нижа. 

У слушају истпг брпја ппндера и пп пвпм елементу критеријума, кап најппвпљнија биће изабрана ппнуда 
ппнуђаша шија је цена минута разгпвпра према мпбилним наципналним мрежама пстваренпг са POTS  
прикљушка, ISDN PRI и ISDN BRI прикљушка нижа. 
 
У слушају истпг брпја ппндера и пп пвпм елементу критеријума, кап најппвпљнија биће изабрана ппнуда 
пнпг ппнуђаша шија је цена закупа целпкупне телекпмуникаципне ппреме на месешнпм нивпу нижа. 
 

 Накнаду за кпришћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду заштићених права интелектуалне 
свпјине трећих лица снпси ппнуђач. 
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

 1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр________________ од__________________ за јавну набавку – Услуга комуникација ЈН 

83/2019 
 

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 
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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. 

 

 

 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 

 

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 (ПИБ): 

 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

 

 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 

 

 

 



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Г Р А Д   К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Конкурсна документација за јавну набавку отворени поступак  ЈН бр. 83/2019 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 

 

Име особе за контакт: 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 

 

Име особе за контакт: 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 

 

Име особе за контакт: 
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Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

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

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

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ,  

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

Партија 1 :  Услуге интернета  

  

УСЛУГА:  

Рб Назив услуге Тип 

Месечна 

цена без 

ПДВ-а 

Месечна 

цена са  

ПДВ-пм 

1 Приступ  интернету брзине минималнп 100Mb/s симетришнп Тип 1   

2 АДСЛ приступ интернету брзине минималнп 10/1 Mb/s Тип 2   

3 

L3VPN услуге за ппвезиваое централне лпкације на лпкацији 

Трг српских дпбрпвпљаца 12 Кикинда са удаљеним лпкацијама, 

минималне брзине пд 10Mb/s симетришнп 

Тип 3  

 

4 

L3VPN услуге за ппвезиваое удаљених лпкација са централнпм 

лпкацијпм на лпкацији Трг српских дпбрпвпљаца 12, Кикинда 

минималне брзине пд 5/1 Mb/s 

Тип 4  

 

  

Рб Назив услуге Тип   

5 АДСЛ приступ интернету брзине минималнп 10/1 Mb/s Тип 5   

6 

L3VPN услуге за ппвезиваое удаљених лпкација са централнпм 

лпкацијпм на лпкацији Трг српских дпбрпвпљаца 12, Кикинда 

минималне брзине пд 5/1 Mb/s 

Тип 6  

 

 УКУПНП:    

 

         
 

                                                                                                 ПОНУЂАЧ 

 Место и датум:                                          
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                                                                                                         (потпис овлашћеног лица) 

   

 

 

               Партија 2 :  Услуге фиксне телефоније  

 

  
Ппис критеријума Јед.мере Кпл. Јединична цена 

без ПДВ-а   

 

 

Јединична  цена са 

ПДВ-пм   

 
1. Цена закупа целпкупне телекпмуникаципне 

ппреме 

на месешнпм нивпу 

паущал 1   

2. Цена претплате на месешнпм нивпу за 1 ISDN 

PRI прикљушак, 2 ISDN BRI прикљушка, 16 IP 

Centrex прикљушка и 40 POTS прикљушака  

SIP Trunk прикљушак са 4 гпвпрна канала 

паущал 1   

3. Цена минута разгпвпра према мпбилним 

наципналним мрежама пстваренпг са IP 

прикљушкa 

минут 1   

4. Цена минута разгпвпра према фиксним 

наципналним мрежама пстваренпг са IP 

прикљушка 

 

минут 1   

5. Цена минута разгпвпра према мпбилним 

наципналним мрежама пстваренпг са POTS  

прикљушка, ISDN PRI и ISDN BRI прикљушка 

минут 1   

6. Цена минута разгпвпра према фиксним 

наципналним мрежама  пстваренпг са POTS  

прикљушка, ISDN PRI и ISDN BRI прикљушка 

минут 1   

     

 
 

Напомена: У понуди не може бити исказана цена од 0 динара, минимална цена мора бити 1 динар ( 

ово из разлога примене математичких формула и пондерисања). 
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. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

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:                                                                                                           Понуђач 

                                                                                                 

 

___________________________                                                                     _________________________      



 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Г Р А Д   К И К И Н Д А 
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страна 31 од 44 

 

4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

  

 

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

даје:  

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

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

набавке – Услуга комуникација  број ЈН 83/2019, поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

         Датум:                                                                                                                         Понуђач 

                                                                                          

 

___________________________                                                                   _________________________ 

 

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

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. 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД КИКИНДА 

БРОЈ: _________________ 

ДАНА: ________________. године 

КИКИНДА 

 

 

У Г О В О Р  
Услуга коминикација  

Партија ____   
  

 Закључен дана ______________. године, између: 

 

Града Кикинда, са седиштем у Кикинди, Трг српских добровољаца 12,   

ПИБ: 100511495, Матични број: 08176396,  

коју заступа Павле Марков, градоначелник (у даљем тексту: наручилац)  

     

  и 

 

________________________, са седиштем у _________________, улица __________________,  

ПИБ: _______________, Матични број: ___________________  

Број рачуна:________________, Назив банке: 

кога заступа ________________, директор (у даљем тексту: давалац услуге). 

 

Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 

 

Члан 1. 

 

Предмет овог Уговора су услуге комуникација ,Партија ____________ 

 

Члан 2. 

 

Наручилац је на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца од дана _____ године, спровео поступак јавне набавке мале вредности  

– Услуга комуникација  . 
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Члан 3. 

 

Вршилац услуге је ____________године доставио понуду која је заведена код наручиоца под бројем 

______ која у свему одговара техничким спецификацијама из понуде. 

Наручилац је у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу понуде вршиоца услуге и Одлуке о додели уговора бр. 

__________ од __________ године изабрао вршиоца услуге за обављање предметне услуге. 

 

Члан 4. 

 

Вршилац услуге ће предметну услугу вршити самостално. 

 

АЛТЕРНАТИВА 

 

Вршилац услуге ће подизвођачу/има _______________________________________________________ 

поверити вршење следећих услуга: 

-____________________________________________________________________________________, 

-____________________________________________________________________________________ 

Вршилац услуге у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговора. 

Вршилац услуге је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, у сваком моменту омогући приступ код 

подизвођача ради увида у извршење уговора. 

 

АЛТЕРНАТИВА 

 

Заједничку понуду поднела је група понуђача и то следећи понуђачи: 

-____________________________________________________________________________________, 

-____________________________________________________________________________________ 

За своје обавезе из овог Уговора чланови групе одговарају солидарно 

 

Члан 5. 

 

Вршилац услуга се обавезује да услуге из чл. 1. овог Уговора изврши у свему под условима из 
конкурсне документације и прихваћене понуде. 
Уколико су услуге које је вршилац услуга пружио наручиоцу неадекватне, односно не 
одговарају условима из конкурсне документације и прихваћене понуде, у складу са овим 
Уговором,  вршилац услуга се обавезује да ће на писани позив Корисника услуга одмах или у 
најкраћем року отклонити неправилности у извршеној услузи.  

 
Члан 6. 

 
Вредност уговора не може прећи ниво укупно предвиђених средстава за предметну набавку Планом 

набавки Наручиоца за 2019., 2020. и 2021.годину, што је једнако процењеној вредности набавке и 

износи ________(словима:______________________________) динара без ПДВ (попуњава 

Наручилац) односно са ПДВ- ом_____________(словима:___________________________________) 

Давалац услуга се обавезује да услуге које су предмет уговора и ближе су описане у члану 1. Уговора 

пружа по јединичним ценама понуде. 
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Уговор се примењује одмах по закључењу истог за период од 24 (двадесетчетири) месеца или док се 

средства предвиђена за вредност уговора, не утрошe. 

 

Обавезе које доспевају у наредним буџетским годинама биће реализоване највише до износа 

средстава која ће им за ту намену бити одобрена у 2019. години и 2020. години на основу Одлуке о 

буџету Града Кикинда  за 2019. годину и 2020. годину, а све у складу са Уредбом о критеријумима за 

утврђивање прихода и расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање 

одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Службени гласник 

РС“, бр. 21/2014). 
Члан 7. 

 
Наручилац се обавезује да износ из месечног рачуна, плати Даваоцу услуге у року до 45 дана од дана 

пријема рачуна од стране наручиоца и извршене контроле пружене услуге, у складу са Законом о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. Гласник РС“ број 

119/2012 и 68/2015).  

Фактурисање се врши једном месечно, за протекли месечни период, а према обрачуну стварно 

извршене услуге са назначеним бројем овог Уговора за који се везује плаћање услуге.  

Давалац услуге се обавезује да доставља спецификацију извршених услуга уз сваку фактуру. 

Фактуре морају бити оверене потписом од стране лица запосленог код наручиоца задуженог за 

праћење реализације уговора, пре него што се доставе одељењу за финансије Наручиоца,на плаћање. 
 

Члан 8. 
 

Давалац услуге се обавезује да ће пружати услуге из члана 1. овог Уговора, у складу са одредбама 

овог Уговора и понудом, као и да ће предметне услуге обављати стручно и квалитетно, 

придржавајући се стандарда, прописа и правила струке који важе за ту врсту услуга, као и добрих 

пословних обичаја, 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 и 3/2014).. 
Услуге интернета и преноса података, давалац услуга је дужан да обавља  квалитетно,  стручно и 

благовремено,што је детаљно описано у Техничкој спецификацији услуга. 
 

Члан 9. 
 

Уговорне стране су сагласне да уколико на чворишту Даваоца услуге дође до пада система кривицом 

Даваоца услуга и као последица тога дође до прекида у пружању услуга које су предмет Уговора, 

Давалац услуге се обавезује да умањи износ месечне фактуре за 5% од вредности за сваки 

календарски дан када услуга није пружена. Давалац услуге се обавезује да писаним путем обавести 

Наручиоца о терминима када ће се вршити радови на редовном одржавању мреже или чворишту 

Даваоца услуге, због чега услуга у том периоду неће бити расположива у обиму и количини која је 

уговорена, најмање 7 дана унапред и у том случају се обавезује да ове радове врши у време и на 

начин да обезбеди минимум пружања услуга. Давалац услуге се обавезује да писаним путем 

обавести Наручиоца за ургентне радове на мрежи, најмање 24 сата унапред.  
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Члан 10. 
 

 Уговорне стране сагласно констатују да Наручилац нема право на умањење уговорене цене услуге у 

следећим случајевима:  

• услед кварова на опреми која је део локалне мреже Наручиоца или је у власништву, односно, 

надлежности Наручиоца, 

 • деловања вируса и осталих деструктивних софтвера или хакерских напада на Наручиоца,. 
квара на инсталацијама и уређајима које је Даваоц услуге поставио на локацији Наручиоца до кога је 

дошло кривицом Наручиоца или треће стране, 

 • загушења, кашњења или грешака у функционисању делова интернета на које Даваоц услуге 

објективно не може да утиче,  

• деловања елементарних непогода, што укључује, али се не ограничава на пожар, поплаву, 

земљотрес и атмосферска пражњења (удар грома), 

 • дешавања као што су демонстрације, ембарго, саботажа, оружана побуна, рат или било која врста 

оружаног конфликта, 

 • услед најављених интервенција на инфраструктури Даваоца услуге. 
 

Члан 11. 
 

Давалац услуге је дужан да Наручиоцу обезбеди неограничену подршку путем телефона и 

електронске поште, и то сваког дана од 00 до 24, за све време трајања уговора ,у решавању свих 

проблема везаних за коришћење услуге. 

                                                                               Члан 12. 

 

Уговорне стране су сагласне да сарађују по свим питањима у току трајања уговора . Уговорне стране 

су сагласне да Наручиоц, у случају недостатака у квалитету и обиму извршене услуге која је предмет 

уговора, преко лица које одреди за праћење извршења уговора доставља рекламацију у предвиђеном 

року у писаном облику а давалац услуга се обавезује да од дана пријема рекламације исту реши , 

тако што ће се изјаснити писаним путем на наводе из рекламације. Наручилац задржава и право да 

тражи накнаду штете, ако је штета настала као последица радњи даваоца услуга због недостатака у 

квалитету и обиму уговорене предметне услуге. Рок за подношење приговора на квалитет услуге је 

30 дана од дана доспећа рачуна за услугу, када се ради о приговору на износ рачуна, односно 30 дана 

од дана пружања услуге, када се ради о приговору на квалитет услуге. Уговорне стране су сагласне 

да у случају када је Наручилац уложио рекламацију на висину месечног рачуна или на квалитет 

пружене услуге, Наручилац плаћа неспоран део износа рачуна, а ако оспорава цео рачун, дужан је да 

плати просечно месечно задужење за последња три месеца који су претходили периоду на који се 

приговор односи, док се рекламација не реши. 

 Давалац услуге не одговара за штету из става 1. овог члана ако је квалитет пружене услуге мањи од 

прописаног или уговореног због објективних узрока који се нису могли предвидети, избећи односно 

уклонити (виша сила), као и због благовремено најављених радова на одржавању мрежа и услуга у 

роковима примереним околностима. 

 Давалац услуга је дужан да у року од 15 дана од дана подношења приговора достави Наручиоцу 

одговор у писаном облику, којим може у зависности од утврђеног чињеничног стања:  

• прихватити основани захтев за умањење износа месечног рачуна и накнаду штете,ако је иста 

наступила због радњи Даваоца услуга које су утицале на мањи квалитет или обим услуге од 

уговореног,  
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• одбити захтев, наводећи чињенице и доказе на основу којих је утврђен износ задужења за пружене 

услуге, односно утврђен квалитет пружених услуга. 

 Уговорне стране сагласно утврђују да у случају да давалац услуга реши у року рекламацију 

Наручиоца, тако што одбије приговор Наручиоца или у предвиђеном року не достави одговор на 

рекламацију Наручиоцу, а да давалац услуге није поступио по примедбама из приговра, Наручилац 

ће се обратити Агенцији или другом телу ради посредовања у вансудском решавању спора или 

покренути парнични поступак пред надлежним судом, у року од 15 дана од дана достављања 

одговора оператора на приговор, односно 15 дана од дана истека рока у којем је оператор био дужан 

да се изјасни о приговору.  
 

 
Члан 13. 

 
           Уговорне стране су сагласне да у случају да давалац услуга не испуни обавезе дефинисане 

Уговором и понудом даваоца услуге и не поступи по примедбама Наручиоца , Наручилац може 

уновчити средство финансијског обезбеђења поднето од стране даваоца услуге на име доброг 

извршења посла. 

 

         Уговорне стране су сагласне да је средство обезбеђења извршења уговорних обавеза бланко 

соло меница безусловна и платива на први позив, регистована у регистру Народне банке Србије, са 

меничним писмом/овлашћењем на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, као гаранцију за 

добро извршење посла са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од дана истека рока за коначно 

извршење посла која гласи на Град Кикинда – Градска управа.  Истовремено са предајом бланко соло 

менице, Давалац услуга предаје Наручиоцу услуга и копије картона с депонованим потписима 

овлашћених лица Даваоца услуга, као и менично овлашћење Наручиоцу услуга, да меницу може 

попунити у складу с уговором, како би се намирио у случају неиспуњења уговорних обавеза Даваоца 

услуга, и копију захтева за регистрацију менице, овереног од своје пословне банке. Наручилац 

услуга задржава право да у случају неиспуњења неке од уговорних обавеза наплати средство 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Меницу као гаранцију за добро извршење посла 

Наручилац услуга ће наплатити у целости у случају да Давалац услуга својом кривицом уговорену 

обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету, за све време трајања Уговора. Након 

истека рока из става 1 овог члана, Наручилац услуга је дужан да на писмени захтев Даваоца услуга 

врати меницу са меничним овлашћењем. 
  

Члан 14. 
 

Промена обима предмета набавке може настати због повећања броја телефонских линија или 

броја локација на којима је неопходно обезбедити интернет услуге и преноса података, односно 

промена у количини испоручених услуга, може условити промену уговора, с тим да се вредност 

уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при 

чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. 

Закона о јавним набавкама, а сходно планираним средствима за ову набавку у Буџету Наручиоца. 

Уколико дође до тог случаја, наручилац ће поступити у складу са чл. 115 Закона о јавним набавкама. 
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Члан 15 
Све евентуалне спорове који настану у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да 
реше споразумно. 
У случају да се спор не може решити споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног 
суда. 
 

Члан 16. 
 

Уговорне стране су Уговор прочитале, протумачиле и сагласно томе потписале. 
Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака страна задржава по 3 (три) 
за своје потребе.  
 

  

 

 

 

   ГРАД КИКИНДА                                                   _________________________ 

        градоначелник                                                          

        Павле Марков                                                     

                                                       ПОНУЂАЧ 

 Место и датум:                                   

                                                                                                (потпис овлашћеног лица) 

                   

 
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 
јавне набавке.  

Понуђач може модел уговора само потписати и тиме потврђује да прихвата наведени 
модел. 
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  VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ 
 

1. ЈЕЗИК: 

            Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА: 

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

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

отвара.  

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

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

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

Понуду доставити на адресу: Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку услуге – услуге комуникација  Јн 83/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

Навести да ли се понуда доставља за целокупну набавку или одређену партију. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.12.2019. 

године до 11 часова. 

 

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ПО ПАРТИЈАМА: 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати 

најмање једну целокупну партију.  

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 члана 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. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ВАРИЈАНТАМА: 

Подношење понуда по варијантама није дозвољено.  

 

5. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ 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: Град   Кикинда, Трг српских 

добровољаца 12, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуге – услуге комуникација  Јн 83/2019 - НЕ ОТВАРАТИ 

или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуге – услуге комуникација  Јн 83/2019 - НЕ ОТВАРАТИ 

или 
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„Опозив понуде за јавну набавку услуге – услуге комуникација  Јн 83/2019 - НЕ ОТВАРАТИ  

или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге - услуге комуникација  Јн 83/2019 - НЕ 

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

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

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

 

6. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ 

ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ: 

 На основу члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама 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 то лице може учествовати у више заједничких понуда. 
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: 

 Понуђач у понуди наводи да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и 

наводи назив и седиште подизвођача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач је дужан да наведе у својој понуди, 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 је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 

утврђивања испуњености услова. 

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

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

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  

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне 

набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач може 

доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 

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

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети 

доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. 

На ову одлуку наручиоца понуђач има право приговора. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: 

 Понуду може поднети група понуђача-заједничка понуда. 

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

поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.  

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

и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавзно садржи податке о: 

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

групу понуђача пред наручиоцем; 

2) Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
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Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају наручиоцу неограничено солидарно. 

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. 
Наручилац се обавезује да плаћање изврши у року од максимално 45 дана, у складу са Законом 
о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ број 
119/2012 и 68/2015). Наведени рок се рачуна од дана пријема потписане и оверене фактуре од 
стране  Извршиоца услуга, и овером Купца којим су извршене услуге потврђене. Наручилац 
захтева да Понуђач, по потреби Наручиоца, дозволи могућност заштите од искључења по 
истеку наведеног рока плаћања, у продужењу рока од 15 дана. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
9.2. Захтев у погледу рока испоруке 
Рок испоруке услуга – Испорука мора бити континуирана од 0-24 часова, током трајања 
уговора а у складу са потребама Наручиоца и условима према општим условима за обављање 
ове делатности и понудом понуђача. 
Понуђени гарантни рок на пружене услуге мора трајати до истека рока важности услуга. 
9.3. Захтев у погледу гаранције 
Понуђени гарантни рок на пружене услуге мора трајати до истека рока важности услуга. 
9.4. Захтев у погледу рекламације 
Наручилац има право на рекламацију за извршене предметне услуге. Рекламацију Наручилац 
доставља Понуђачу - Извршиоцу у писаној форми, путем електронске поште. Уколико Понуђач 
– Извршилац не отклони недостатке и неправилности сгходно примљеној рекламацији, 
Наручилац задржава право да раскине уговор и наплати средство обезбеђења. 
 

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

ПОНУДИ: 

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

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде 

узимати у обзир цена без ПДВ. 

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке и сви други трошкови. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Цена се исказује у динарима. Цене које понуди понуђач биће фиксне током извршења уговора 

и неће подлегати променама током извршења уговора ни из каквог разлога. 

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

чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

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

одвојено искаже у динарима. 
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11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА: 

Изабрани понуђач је дужан да на дан потписивања уговора достави средство 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која мора 

бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Уговорне стране су 

сагласне да је средство обезбеђења извршења уговорних обавеза бланко соло меница безусловна и 

платива на први позив, регистована у регистру Народне банке Србије, са меничним 

писмом/овлашћењем на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, као гаранцију за добро 

извршење посла са роком важења је 30 (тридесет) дана дужим од дана истека рока за коначно 

извршење посла која гласи на Град Кикинда – Градска управа  Истовремено са предајом бланко соло 

менице, Давалац услуга предаје Наручиоцу услуга и копије картона с депонованим потписима 

овлашћених лица Даваоца услуга, као и менично овлашћење Наручиоцу услуга, да меницу може 

попунити у складу с уговором, како би се намирио у случају неиспуњења уговорних обавеза Даваоца 

услуга, и копију захтева за регистрацију менице, овереног од своје пословне банке. Наручилац 

услуга задржава право да у случају неиспуњења неке од уговорних обавеза наплати средство 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Меницу као гаранцију за добро извршење посла 

Наручилац услуга ће наплатити у целости у случају да Давалац услуга својом кривицом уговорену 

обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету, за све време трајања Уговора. Након 

истека рока из става 1 овог члана, Наручилац услуга је дужан да на писмени захтев Даваоца услуга 

врати меницу са меничним овлашћењем. 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА НА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ: 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И 

ПЛАНОВА, ОДНОСНО ЊЕНИХ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И 

ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ: 

 Не постоји таква документација. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА: 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или на е-

mail javne.nabavke@kikinda.org.rs 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 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. 83/2019“. 

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.  
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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. 

 

15. 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 понуда. 

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. 

 

16. КOРИШЋEЊE ПAТEНТA И OДГOВOРНOСТ ЗA ПOВРEДУ ЗAШТИЋEНИХ ПРAВA 

ИНТEЛEКТУAЛНE СВOJИНE ТРEЋИХ ЛИЦA: 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

17. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА: 

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

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

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, на е-mail 

javne.nabavke@kikinda.org.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту 

права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим 

уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац 

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

захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

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 подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним 

набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 

отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека горе наведеног рока, 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.  
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

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

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

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

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

захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права сходно члану 151. Закона садржи: 

1. Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт 

2. Назив и адресу наручиоца 

3. Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца 

4. Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке 

5. Чињенице и доказе којима се повреде доказују 

6. Потврду о уплати таксе из члана 156. Закона 

7. Потпис подносиоца 

Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона на рачун буџета Републике Србије 

уплати таксу од 60.000,00 динара. 

 

Као доказ о уплати таксе, сходно Упутству Републичке комисије, прихвата се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН 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. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 

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

чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

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

(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 

 

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

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

 

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

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

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

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

(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава); 



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Г Р А Д   К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Конкурсна документација за јавну набавку отворени поступак  ЈН бр. 83/2019 

 

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

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

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

 

Упутство се може преузети са web адресе 

  http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html  

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона. 

 

 

17. УПОТРЕБА ПЕЧАТА 

 Приликом сачињавања понуде, понуђач није у обавези да употребљава печат 
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