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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), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. V-404-4/2019-84 и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку бр. V-404-4/2019-84, припремљена је: 

  

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности – услуге мобилне телефоније  

ЈН бр. 84/2019 

 

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 84/2019 су услуге – Услуге мобилне телефоније  

 

2. КОНТАКТ: 

Контакт: Одсек за јавне набавке 

Телефон: 

e-mail: 

 0230/410-195 

javne.nabavke@kikinda.org.rs  
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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: 

 

Техничке карактеристике Услуга мобилне телефоније   
 

    ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

                                                                                        ОПИС ПАКЕТА 
   

УКЉУЧЕНО У 
ПРЕТПЛАТУ: 

ПАКЕТ 1 ПАКЕТ 2 ПАКЕТ 3 ПАКЕТ 4 ПАКЕТ 5 
 

ПАКЕТ 6 
 

 
ПАКЕТ 7 

 
ПАКЕТ 8 

Број минута у групи 
Наручиоца 

- неограничен неограничен неограничен неограничен 
неограничен неограничен неограничен 

Број минута ка свим 
мрежама 

- 250 350 550 неограничен 
неограничен неограничен неограничен 

Број СМС порука ка 
свим мрежама у 
Србији 

- 250 350 550 неограничен 
неограничен неограничен неограничен 

Број 
бонус 
минута 

у мрежи 
понуђача 

- 

неограничен 

неограничен неограничен неограничен 
неограничен неограничен неограничен 

Ка фиксним 
мрежама 

- неограничен неограничен неограничен 
неограничен неограничен неограничен 

Интернет у Србији по 
броју + ФУП  

5 5 5 5 9 
19 39 79 
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Интернет у ромингу  / / / / 1 
1 1 1 
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1. Опредељен буџет за услуге мобилне телефоније  у максималном износу од 4.000.000,00 динара 

без ПДВ-а је могуће кориситити за набавку телефонских апарата по избору Наручиоца, за цену од 
1,00 динара, по мобилном апарату, без ПДВ у току трајања уговорне обавезе;  

2. Број корисника СИМ картица у мрежи (групи) Наручиоца је 180 уз могућност накнадног 
повећања броја корисника; 

3. Бесплатни разговори са бесплатном успоставом везе у пословној мрежи (групи) Наручиоца чији 
минути не смањују број минута наведених у пакетима; 

4. Успостава везе за разговоре у оквиру пакета мора бити бесплатна; 
5. Заузећа позива и позиви на које није одговорено се не обрачунавају 
6. Обрачунски интервал за разговоре је по секунди реалног времена без заокруживања на минуте; 
7. Бесплатни позиви сервисних бројева изабраног оператера 
8. Бесплатни позиви према специјалним службама: полиција, хитна помоћ и ватрогасци; 
9. Техничка подршка (Кориснички сервис у циљу пружања бесплатне неопходне помоћи 

појединачним корисницима унутар групе Наручиоца, 24 сата дневно, 7 дана у недељи - за време 
трајања уговора; омогућен континуирани бесплатан увид у стање рачуна); 

10. Цене роминг услуга су према важећем ценовнику оператора за пословне кориснике, а активира 
се искључиво на захтев Наручиоца;  

11. Задржавање телефонских бројева чланова групе Наручиоца са опцијом скраћеног бирања 
бројева укуцавањем 4 последње цифре;  

12. Могућност замене корисничке картице (у случају губитка, оштећења или других разлога) у року 
до 24 сата; 

13. Обавеза је свих понуђача  да изврши обилазак локација Наручиоца (уграда Градске куће, зграда 
Спортског савеза, зграда IV МЗ „Лидија Алдан“, зграда месне канцеларије у Банатској Тополи)  у 
истом дану и у исто време  ( 27.11.2019. године у 09 часова) да изврше мерење сигнала мобилне 
мреже, у циљу утврђивања квалитета сигнала и могућности комуникације, уз присуство 
овлашћеног лица Наручиоца. Понуђач је у обавези да најави долазак Наручиоцу и то 
представнику Наручиоца Предрагу Барбату (тел: 064/8968179 или 0230/410-205) или e-mailом: 
javne.nabavke@kikinda.org.rs   у року од најмање 1 радног дана пре планираног обиласка 
локација. Приликом обиласка потребно је сачинити Извештај о мерењу сигнала и исти 
приложити уз понуду. Такође, Понуђач је дужан да приложи пуномоћје за особу која ће у име 
Понуђача извршити мерења,при чему образац обиласка локације оверава особа која у име 
Понуђача врши мерење сигнала, као и представник Наручиоца. Уколико измерени сигнал не 
буде задовољио минимум квалитета сигнала(за 2г и 3г) од 100db или се обилазак и мерење 
сигнала не изврше или не доставе уз понуду, понуда ће бити одбијена. 

14. У случају промене оператора, трошкове преноса бројева сноси оператор - прималац броја; 
15. Изабрани Понуђач мора имати обезбеђен сервис, преузимање и враћање апарата са сервиса од 

стране мобилног оператера, као и да обезбеди заменске апарате за време трајања сервиса 
телефона у року од 24 сата; 

16. Могућност креирања права коришћења услуга и лимитирања потрошње на сваком броју; 
17. Листинг одлазног саобраћаја се не наплаћују; 
18. Све остале услуге се наплаћују према стандардном ценовнику Понуђача.  
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ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА: 
Свака ставка на Обрасцима који су саставни део конкурсне документације мора бити попуњена, 
свака страна потписом од стране овлашћеног лица, и једино као такав, комплетно попуњен, образац 
ће бити одговарајући и понуда ће бити даље разматрана. 
КВАЛИТЕТ:  
Понуђач мора да испуни све техничке услове из конкурсне документације за захтеване услуге. 
Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке наведеним или боље од њих, сматраће се 
прихватљивим. У супротном, понуде неће бити узете у обзир и одбиће се као неприхватљиве. 
РОК ИЗВРШЕЊА:  
Рок извршења услуга дефинисани су у оквиру података наведених у Обрасцу понуде и Моделу 
уговора који су саставни део ове конкурсне документације, као и у самом Уговору који изабрани 
Понуђач потписује са Наручиоцем. 

 

 

 

                  

                                                                                                         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. 

 

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 Лиценцу за 

пружање услуга јавне мобилне телефоније коју издаје Републичка агенција за електронске 

конуникације и поштанске услуге – РАТЕЛ. 

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 XII конкурсне документације. 
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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 

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: 

- каталог актуелне понуде телефона са важећим ценовником (испуњење додатног услова  

понуђач доказује подношењем актуелног каталога уз конкурсну документацију) 

 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. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ 

ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА: 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. 

став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу III 

одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове 

за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико Изјаву потписује лице 

које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити 

овлашћење за потписивање. 

 

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

достављањем следећих доказа: 

- Доставом каталога актуелне понуде телефона са важећим ценовником (испуњење 

додатног услова  понуђач доказује подношењем актуелног каталога уз конкурсну 

документацију) 

 

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. 

 

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. 
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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 мобилне телефоније  број ЈН 84/2019, 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 мобилне телефоније  број ЈН 84/2019, 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 мале вредности услуга – Услуге мобилне телефоније ЈН бр 

84/2019, критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као резервни критеријум поставља се рок 

плаћања. 

 

Уколико две или више понуда имају исти рок плаћања,као резервни критеријум  бр.2 поставља се 

краћи рок рекламација.  
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

 1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр________________ од__________________ за јавну набавку – Услуга мобилне телефоније  

број ЈН 84/2019 
 

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: 

 

 

 

 

Напомена: 
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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: 

 

 

 

Напомена: 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ,  

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

 

  
Р.Б Артикл Претплата по 

пакету (без 

ПДВ-а) 

Претплата 

по пакету 

(са ПДВ-ом) 

Број потребних 

пакета  

Укупна 

месечна 

претплата 

за наведени 

број 

пакета(без 

ПДВ-а) 

Укупна 

месечна 

претплата 

за наведени 

број 

пакета(са 

ПДВ-ом) 

1. Пакет 1   50   

2. Пакет 2   25   

3. Пакет 3   20   

4. Пакет 4   25   

5. Пакет 5   5   

6. Пакет6   12   

7. Пакет7   4   

8. Пакет8   1   

Укупна вредност (без ПДВ-а и са ПДВ-ом)   

         
РОК 

ПЛАЋАЊА____________________________________________________________________________ 

 

РОК  ЗАШТИТЕ ОД 

ИСКЉУЧЕЊА__________________________________________________________________________ 

 

РОК ИСПОРУКЕ МОБИЛНИХ 

АПАРАТА_____________________________________________________________________________ 
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РОК ВАЖЕЊА 

ПОНУДЕ______________________________________________________________________________ 

 

РОК ГАРАНЦИЈЕ ЗА  МОБИЛНЕ  

АПАРАТЕ_____________________________________________________________________________ 

 

РОК ИЗВРШЕЊА 

РЕКЛАМАЦИЈЕ________________________________________________________________________ 

 

РОК ЗАМЕНЕ КОРИСИНИЧКИХ 

КАРТИЦА_____________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                 ПОНУЂАЧ 

 Место и датум:                                          

                                                                                                         (потпис овлашћеног лица) 

                   
 

 

Упутство како да се попуни образац структуре цене: У колону IV понуђач 

уписује једниничну цену без ПДВ. У колону V понуђач уписује укупну цену без ПДВ. У ред УКУПНО 

понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а односно са ПДВ. 
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3. 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 

                                                                                                 

 

___________________________                                                                     _________________________      
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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 мобилне телефоније  број ЈН 84/2019, 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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5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ТЕРЕНА 

 
 
 
 
 

ИЗЈАВА 
 

 
 
 
 
 
Као понуђач ______________________________________________________ у поступку јавне набавке                                                                

(навести назив понуђача) 

мале вредности услуга – Услуга мобилне телефоније  број ЈН 84/2019, ИЗЈАВЉУЈЕМО да смо 

извршили обилазак терена везан у вези предметне јавне набавке. 

 

 

 

 

 

 

У _____________________________                                   ___________________________________ 

                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

Дана:___________________________                 ___________________________________ 
          Навести читко име и презиме 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАПОМЕНА:  
Право на учешће у поступку има понуђач који је пре подношења понуда обавио посету објекта 
наручиоца.  
Наручилац је у обавези да изда оверену потврду о обављеној посети. Потврда је обавезан састави 
део понуде. 
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6. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА МЕРЕЊА СИГНАЛА МОБИЛНЕ МРЕЖЕ 

 
 
Дана _______________ године техничка екипа понуђача ___________________________________, уз 
присуство овлашћеног лица Наручиоца обишла је локације од значаја од стране Корисника и 
извршила мерење сигнала мобилне телефоније, у вези са јавном набавком Услуга мобилне 

телефоније  број ЈН 84/2019. 

  
 

Резултати мерења су: 
 

Локације за мерење  
СИГНАЛ (dBm) 

2G 3G 

Градска кућа, Трг српских 
доворовољаца 12 

  

Спортски савез у Кикинди    

зграда IV МЗ „Лидија Алдан“    

зграда месне канцеларије у Банатској 
Тополи 

  

 
 
 
 
 
 

У _____________________________                                   ___________________________________ 
                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

Дана:___________________________                 ___________________________________ 
          Навести читко име и презиме 
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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 мобилне телефоније   

  
 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: вршилац услуге). 

 

Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 

 

Члан 1. 

 

Предмет овог Уговора су услуге мобилне телефоније. 

 

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 мобилне телефоније  . 

 

Члан 3. 
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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.  
Уколико покривеност територије Републике Србије GSM сигналом буде мања од 80%, 
наручилац може једнострано раскинути уговор. Вршилац услуга је одговоран за отклањање 
кварова и сметњи на електронској комуникационој мрежи и елементима мреже која се користе 
за пружање услуге. 
Уколико наручилац у складу са чл. 2. Правилника о преносивости броја у јавним мобилним 
телекомуникационим мрежама ("Сл.гласник РС" бр. 5/10), жели да задржи укупан постојећи 
број СИМ картица, трошкови накнаде за пренос бројева, дужан је да плати вршилац услуга. 
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Члан 6. 
 

Вршилац услуге се обавезује да испоручи мобилне телефоне, на основу опредељеног буџета за 
преметну услугу  који износи 4.000.000,00 динара без ПДВ-а  за време трајања Уговора. 
Повластица подразумева да ће телефонски апарати купљени на основу буџета бити плаћени по 
бенефицираним ценама вршиоца услуге. Вршилац  услуга се обавезује да приликом испоруке 
мобилних апарата наручиоцу преда и пратећи прибор и додатне уређаје по спецификацији 
произвођача и оргиналну каталошку и/или другу документацију, гаранцију, сертификате, 
упутство за употребу и одржавање, који морају бити предати у оргиналу и у преводу на српски 
језик. 
Испорука и предаја наведених апарата врши се, у року од 7 дана од дана захтева за испоруку 
одређеног модела који је у званичној понуди Вршиоца  услуге, у складу са спецификацијом 
утврђеном у сарадњи са наручиоцем и уз издавање отпремнице, у довољном броју примерака. 
Приликом сваке куповине телефонских апарата, Кориснику ће бити издата потврда о 
купљеним телефонским апаратима, у којој ће бити наведена малопродајна вредност купљених 
телефонских апарата на дан куповине и за који износ се умањује додељени буџет. 
 

Члан 7. 
 

Цена за услуге мобилне телефоније дате у понуди су фиксне и не могу се мењати. У случају 
повећања или смањења броја корисника код наручиоца до 10%, сви услови из прихваћене 
понуде понуђача, односно уговорени услови, остају непромењени. 
 

Члан 8. 
 

Наручилац се обавезује да ће исплату за извршене услуге извршити месечно по завршеним 
услугама и издатим месечним фактурама у законском року. 
Вршилац услуга се обавезује да приликом испостављања фактуре наручиоцу  у истој наведе 
јединичне цене услуга и врсту извршених услуга. 
Вршилац услуга се обавезује да на захтев Корисника услуга достави рачун са детаљном 
спецификацијом услуга. 

 
Члан 9. 

 
Вршилац услуге се обавезује да ће услуге мобилне телефоније пружати у континуитету у 
периоду од две године од дана закључења уговора односно у случају промене оператера од 
дана преноса бројева телефонских прикључака на новог оператера. Реализација истог је 
условљена следећим: 
 висином обезбеђених средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2019. 
годину (Финансијски план за 2019. годину); 
 висином обезбеђених средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2020. 
годину (Финансијски план за 2020 годину) и  
-      висином обезбеђених средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2021. 
годину (Финансијски план за 2021 годину). 
 



 

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 мале вредности ЈН бр. 84/2019 

страна 27 од 34 

Обавезе које доспевају у 2020. и 2021. години ће бити реализоване највише до износа средстава 
која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
 

Члан 10 
 

За све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима. 
 

Члан 11. 
 

Прилози овог Уговора који чине његов саставни део су: 
 спецификација услуге 
 понуда вршиоца услуге 

 
Члан 12. 

 
Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути, једностраном изјавом воље, 
вансудским путем, уколико: 

 вршилац услуге не поштује одредбе из члана 5. и члана 6. овог Уговора 
 вршилац услуге, на било који други начин, грубо крши одредбе овог Уговора 

Такође Наручилац задржава право једностраног раскида Уговора услед одређених промена 
законских прописа или било каквих других промена које битно утичу на смањење прихода 
буџета, те стога наручилац није могућности да уговор изврши до краја његовог важења. 
У случају раскида Уговора из горњег става Наручилац ће добављачу исплатити све трошкове 
које је имао до датума раскида уговора. 
Наручилац задржава право једностраног раскида Уговора без навођења посебног разлога. 
 

Члан 13. 
 

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 14. 
 

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 
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 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. 

 
 

 

 

 

 

 

  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 мобилне телефоније Јн 84/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 03.12.2019. године до 

11 часова. 

 

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ПО ПАРТИЈАМА: 

Понуда по партијама није могућа. 

 

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

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град   Кикинда, Трг српских 

добровољаца 12, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуге – услуге мобилне телефоније Јн 84/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуге – услуге мобилне телефоније Јн 84/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуге – услуге мобилне телефоније Јн 84/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге - услуге мобилне телефоније Јн 84/2019 - 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: 
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 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 

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. 
Рок испоруке добара – Испорука мобилних апарата мора бити у року од минимум 15 дана од 
дана захтева Наручиоца, на адресу Наручиоца. 
Понуђени гарантни рок исправности за мобилне апарате не може бити краћи од 24 месеца од 
дана испоруке истих. 
Понуђени гарантни рок на пружене услуге мора трајати до истека рока важности услуга. 
9.3. Захтев у погледу гаранције 
Понуђени гарантни рок исправности за мобилне апарате не може бити краћи од 24 месеца од 
дана испоруке истих. 
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 
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– Извршилац не отклони недостатке и неправилности сгходно примљеној рекламацији, 
Наручилац задржава право да раскине уговор и наплати средство обезбеђења. 
Рок рекламације за мобилне апарате не сме бити дужи од 45 (четрдесетпет) радних дана од 
дана захтева од стране Купца. 
Рок замене корисничке картице ( у случају губитка, оштећења или других разлога) не сме бити 
дужи од 24 часа од дана захтева од стране Купца.. 
 
 

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. 

 

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. Меница мора бити 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 

оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде 

без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу–писму. Рок важења менице је 30 

(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно испуњење уговорних обавезе понуђача која су 

предмет обезбеђења. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач 

не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 

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: 
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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. 84/2019“. 

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.  

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 

mailto:javne.nabavke@kikinda.org.rs
mailto:javne.nabavke@kikinda.org.rs
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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.  

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;  

(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;  
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(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 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, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних 

наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 

припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други 

корисници јавних средстава); 

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

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

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

 

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. 

 

 

 

 

 

18. УПОТРЕБА ПЕЧАТА 

 Приликом сачињавања понуде, понуђач није у обавези да употребљава печат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

