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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуци о покретању поступка 

јавне набавке мале вредности ЈН 05/2018 број 3-05-06/18-01 од 25.12.2018. године и 

Решења о образовању комисије за јавну набавку број 3-05-06//18-02 од 25.12.2018. 

године припремљена је: 
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I    ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу 
Акредитационо тело Србије 

Влајковићева 3, V спрат 

11000 Београд  

ПИБ: 100271740 

Матични број: 17675338 
Интернет страница: www.ats.rs  

(у даљем тексту: наручилац) 

2. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности. 

3. Врста предмета: услуге 

4. Предмет јавне набавке услуга су: Услуге мобилне телефоније  

 

5. Процењена вредност јавне набавке је 2.400.000,00 динара без ПДВ-а.  

 

6. Циљ јавне набавке:  Поступaк се спроводи рaди зaкључењa уговорa о јaвној 

нaбaвци на период од две године. 

 

IV  

Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 

 

 

5 

Образац 1 Подаци о понуђачу 14 

Образац 2 Образац понуде 17 

Образац 3 Образац трошкова припреме понуде 19 

Образац 4 Образац изјаве о независној понуди 20 

Образац 5 Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. 

ст. 2. ЗЈН чл.75.ст.2 

21 

Образац 6 Модел Уговора о купопродаји 22 

Образац 7 Образац структуре цене– спецификација 26 

Образац 8 Изјава понуђача о испуњењу услова из чл. 75 и 76. ЗЈН 28 

Образац 8а Изјава подизвођача о испуњењу услова из чл. 75. ЗЈН 29 

http://www.ats.rs/


 

Страна 3 од 29 
 

У предметном поступку НИЈЕ У ПИТАЊУ резервисана јавна набавка. 

У предметном поступку се НЕ СПРОВОДИ електронска лицитација. 

Предметни поступак се НЕ СПРОВОДИ ради закључења оквирног споразума. 

 

7. Техничка документација и планови: 

Ова конкурсна документација НЕ САДРЖИ техничку документацију и планове. 

8. Контакт  

Лице за контакт у Акредитационом телу Србије: Биљана Вукашиновић Васиљевић, 

електронски на  адресу biljana.vukasinovic@ats.rs или позивом на број тел.   

011/ 313 09 59. 

 

II    ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке мале вредности су:  Услуге мобилне телефоније, редни број набавке 

05/2018. 

64212000 - Услуге мобилне телефоније. 

 

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 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.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, 

и то: 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар - Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извода из регистра надлежног Привредног суда;  

2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 

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 - потврде надлежног суда, 

односно надлежне полицијске управе Правна лица:1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште 

домаћег правног лица,односно седиште представништва или огранка страног 

правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 

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

примања или давања мита, кривично дело преваре;2) Извод из казнене 

евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 

Београду,којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних 

дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 

mailto:biljana.vukasinovic@ats.rs
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понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре и неко од кривичних дела организованог криминала(захтев се може 

поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 

достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене 

евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 

потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда.  

3. Понуђач је за текућу годину измирио доспеле порезе, доприносе и друге 

јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када 

има седиште на њеној територији - Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе - Уверење 

надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода; Доказ не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда.  

4. Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 

која је предмет набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - 

Потврда надлежног органа који води евиденцију издатих дозвола за обављање 

одговарајуће делатности  

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 немају 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. - 

Обр.5. Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН 

(,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) 

 

1.2. II- ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

 

Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом :    

- Изјава понуђача о кључном техничом особљу који раде за понуђача који ће бити 

одговорни за извршење уговора и контролу квалитета , списaк одговорних лица за 

извршење јавне набавке, доказ: Изјава понуђача  која садржи податке: име и 

презиме, контакт телефон и е-маил за најмање једну особу која ће бити одговорна за 

извршење уговора, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. 

 

2.     УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве о  
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испуњености услова, 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 о испуњености услова мора да буде потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у 

регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити 

овлашћење за потписивање. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

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

Изјаву подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од 

понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави оригинал или 

оверену копију свих доказа о испуњености услова.  

 

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

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

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

страницама надлежних органа. 

 

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

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

доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о 

јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

IV  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 

САСТАВЉЕНА 

Понуда се саставља и комплетна документација доставља на српском језику у складу 

са чланом 17. Закона о јавним набавкама.  

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуда мора бити сачињена на преузетим обрасцима из конкурснe документације, 

потпуна, јасна и недвосмислена, и потписана и оверена печатом понуђача. 

Неблаговремене, некомплетне и непотпуне понуде, и понуде које нису попуњене у 

складу са јавним позивом и овим упуством из конкурсне документације неће бити 

узетe у разматарање. Понуђачи су обавезни да попуне све тражене ставке по 

спецификацији. Образац понуде се попуњава читко, штампаним словима, а 

овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. 
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Понуђач понуду подноси непосредно у писарници или препорученом пошиљком у 

затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте неопходно је 

навести назив, адресу и телефон понуђача као и име особе за контакт. 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: Акредитационо тело Србије, Влајковићева 3, V спрат 11000 

Београд, писарница, са назнаком: ,,Понуда бр.________ за јавну набавку редни број 

05/2018: Услуге мобилне телефоније - НЕ ОТВАРАТИ”. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти обележити време пријема и 

евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда 

достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.  У 

потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у писарницу, у року одређеном за подношење 

понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 

подносити, сматраће се неблаговременом и биће враћена подносиоцу неотворена. 

Није дозвољено достављање понуде електронским путем. Понуда мора бити 

сачињена у папирном облику, са свим елементима и обрасцима из конкурсне 

документације. При изради понуде понуђач се мора придржавати захтева и услова из 

конкурсне документације, позива за подношење понуда и Закона о јавним набавкама. 

Пропуст у достављању тражених информација или доказа је на одговорност понуђача 

и може резултирати одбијањем понуде као неприхватљиве. Приликом израде понуде 

понуђач не сме мењати и допуњавати текст конкурсне документације.  

Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи, речи писане преко 

других речи, изузев када је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио, у 

ком случају ће такве исправке остати видљиве и бити оверене парафом овлашћеног 

лица које је потписало понуду и печатом понуђача. Подношењем понуде понуђач 

потврђује да је потпуно упознат са важећим законима, подзаконским актима и 

правилима која на било који начин могу утицати или се примењивати на поступак 

уступања, уговарања и извршења предмета набавке.  

ПОНУДА ОБАВЕЗНО САДРЖИ: 

 -податке о понуђачу: назив, седиште са адресом, име лица oвлашћеног за              

потписивање уговора, име особе за контакт, жиро рачун и назив банке, ПИБ, матични 

број, телефон, телефакс, Е-mail -  назнаку да се ради о понуди: понуда мора бити 

заведена код понуђача - датум сачињавања понуде, 

 - укупан износ цене без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупан износ за уплату,  

- рок и начин плаћања (дати обавезно у данима)  

- понуђачу није дозвољено да тражи аванс.  Плаћање ће се вршити месечно, уплатом 

на рачун понуђача, а у року од најдуже 45 дана од дана пријема рачуна.  

-важност понуде - најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда, у случају да 

понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива.  

- рубрику "остало",  
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- печат и потпис овлашћеног лица понуђача, 

Понуде и документација приложена уз понуду, не враћају се, осим у случају 

неблаговремено поднесене понуде и одустајања понуђача од понуде у року за 

подношење понуда. 

3. ПАРТИЈЕ 

Јавна набавка није обликована по партијама. 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У   року   за   подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 

на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Акредитационо тело Србије, 

Влајковићева 3, V спрат 11000 Београд,  са назнаком:  

„Измена /допуна /опозив понуде за јавну набавку услуга : Понуда бр.________ за 

јавну набавку редни број 05/2018: Услуге мобилне телефоније - НЕ ОТВАРАТИ. 

На полеђини коверте навести назив и седиште понуђача. У случају да понуду 

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

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

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

понуду. 
6. Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено, за исту партију, да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може 

учествовати у више заједничких понуда за исту партију. 

 

 7) Учесници у заједничкој понуди достављају доказе о испуњености услова из 

члана 75. став 1. oд тач. 1) до 4) ЗЈН појединачно, а додатне услове (финансијски, 

пословни, технички и кадровски капацитет) испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 

тог услова. Уколико понуду подноси група понуђача навести све учеснике у 

заједничкој понуди и назначити на коверти.  

За сваког учесника копирати и попунити Обр.1 - Подаци о понуђачу. 

 Група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати 

обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају 

давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној 
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понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст. 2. Закона), који морају бити 

потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.  

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом 

оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који 

подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), 

наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део 

заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 

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

и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке сагласно чл. 81. Закона, а 

који обавезно садржи податке:  

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем;  

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;  

4) понуђачу који ће издати рачун;  

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;  

6) обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.  

Уколико заједничка понуда буде изабрана као најповољнија пре закључења уговора 

од учесника у заједничкој понуди се захтева да поднесу правни акт којим се 

обавезују на заједничко извршење набавке. Наведеним правним актом прецизира се 

одговорност сваког понуђача из групе за извршење уговора, а сви учесници у 

заједничкој понуди одговарају неограничено солидарно.  

8) Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично 

поверити подизвођачу и 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 у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу, у моделу уговора се наводе и 

исти потписују сви подизвођачи. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из 

члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за 

део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  

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.  

Подизвођачи достављају доказе о испуњености додатних услова из члана 76. 

(кадровски капацитет) које  испуњавају посебно.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

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

јавној набавци. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене 

набавке без обзира на број подизвођача.  
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9. ВАЛУТА, ЦЕНА, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО 

И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања: 

Рок плаћања је до  45 дана од дана службеног пријема исправног рачуна од понуђача 

(у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама «Сл.гласник РС», бр.119/2012, 68/2015).  

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

У укупну понуђену цену морају бити урачунати сви пратећи и зависни трошкови 

понуде. Цену је потребно изразити нумерички са две децимале. 

Обавеза понуђача и Наручиоца је да изврше рачунску проверу понуде. Наручилац ће 

сходно члану 93. став 4. Закона, уз сагласност понуђача, извршити корекцију 

рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончању поступка 

отварања понуде.  

Цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора. 

 

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде: 

Рок важења понуде је најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда. У случају 

истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за 

продужења  рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

10. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 

 

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено 

ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредивну 

цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним 

условима.  

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, од понуђача ће 

захтевати детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра 

меродавним. 

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

складу са чланом 92. Закона. 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

12) Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање.  

 

 13) Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, могу 

се тражити у писаном облику, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 

понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 

захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на 
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Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

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. ЗЈН. Ако је документ из поступка јавне 

набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или 

факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да 

на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини 

када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.  

 

14) 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). 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају 

разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се 

понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

 

15) Наручилац може одбити понуду понуђача уколико поседује доказ сагласно члану 

82. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

 

16) Критеријум за оцењивање понуда је: економски најповољнја понуда. 

Редни  

број 

Критеријум Број 

пондера* 

1. Цена разговора у мрежи изабраног оператера (onnet) 25 

2. Цена саобраћаја ка другим националним мобилним 

оператерима 

10 

3. Цена саобраћаја ка националној фиксној телефонији 15 

4. Цена sms поруке ка свим мрежама 10 

5. Цена интернет додатка од 1GB за сваки од 50 бројева 10 

6. Буџет за набавку телефона 20 

7. Замена картице (понуђена цена се даје за замену једне 

картице) 

10 

УКУПАН БРОЈ ПОНДЕРА 100 

*број пондера ће се заокруживати на две децимале 

 

1. Цена разговора у мрежи изабраног оператера (onnet) - максимално 25 пондера 

Понуђена цена мора бити већа од 0 динара.  

                            Најнижа понуђeна цена  

        Формула = _____________________ х 25 

                                    Понуђена цена 

 

2. Цена саобраћаја ка другим националним мобилним оператерима - максимално 10 

пондера Понуђена цена мора бити већа од 0 динара.  
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                            Најнижа понуђена цена  

Формула = _________________________ х 10 

                               Понуђена цена 

 

 3. Цена саобраћаја ка националној фиксној телефонији - максимално 15 пондера 

Понуђена цена мора бити већа од 0 динара.  

                               Најнижа понуђена цена  

           Формула = ______________________ х 15 

                                     Понуђена цена 

 

 4. Цена СМС поруке ка свим мрежама - максимално 10 пондера  

Понуђена цена мора бити већа од 0 динара.  

                              Најнижа понуђена цена 

         Формула =____________________  х 10 

                                      Понуђена цена 

 

 5. Цена интернет додатка од 1 GB за сваки од 50 бројева - максимално 10 пондера 

Понуђена цена мора бити већа од 0 динара. 

                      Најнижа понуђена цена  

  Формула =    _______________       х 10 

                            Понуђена цена  

 

6. Буџет за набавку телефона -максимално 20 пондера  

Понуђена цена мора бити већа од 0 динара.                                            

                                               Понуђени буџет   

              Формула =          __________________          х  20 

                                         Највећи понуђени буџет  

 

7. Замена картице - максимално 10 пондера  

Понуђена цена мора бити већа од 0 динара. 

                                             Најнижа понуђена цена   

             Формула =           ____________________ х  10 

                                                    Понуђена цена  

 

Уколико постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера предност има 

понуда са понуђеним дужим роком плаћања.  

 

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

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

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

средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде - Обр. 5. Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. 

ст. 2. ЗЈН (,,Сл. гласник  РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
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18) Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.  

 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 

 

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

који има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама ЗЈН. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се 

истовремено доставља Републичкој комисији. 

 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу 

са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

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

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. ЗЈН, 

сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 

подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о 

обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Наручилац објављује обавештење о 

поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

Захтев за заштиту права садржи: 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за 

контакт; 2) назив и адресу наручиоца; 3) податке о јавној набавци која је предмет 

захтева, односно о одлуци наручиоца; 4) повреде прописа којима се уређује 

поступак јавне набавке; 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 6) потврду 

о уплати таксе из члана 156. овог закона; 7) потпис подносиоца.  

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из става 1. 

овог члана, наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року 

од три дана од дана доношења.  

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана 

пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе 

истовремено доставља наручиоцу. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета 

Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број рачуна: 840-30678845-06, 

шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке 

поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: такса за ЗЗП; назив 

наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 

права;  корисник: буџет Републике Србије. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. ЗЈН 
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(Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише модел уговора, чиме потврђује 

да прихвата елементе модела Уговора. 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закона. 

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. понуђач није 

дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може 

због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за 

заштиту права. У случају да изабрани понуђач одбије да закључи Уговор о 

предметној јавној набавци, наручилац може да закључи Уговор са првим следећим 

најповољнијим понуђачем. 
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Образац 1 

 

I ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Јавна набавка мале вредности - Услуге мобилне телефоније, бр. ЈН 05/2018 

                                                  

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

   А) САМОСТАЛНО 

   Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ  

 

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

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

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 

Назив подизвођача:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

Назив подизвођача:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

1) 

 

 

 

2) 

3) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Назив учесника у заједничкој понуди  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Место и датум:                                                                            Понуђач: 

_____________________                М. П                           _______________________  

                                                                                            потпис овлашћеног лица 

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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Образац 2 

 

 

II ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Понуда бр. ________________од __________________за јавну набавку мале вредности 

- Услуге мобилне телефоније, бр. ЈН 05/2018 

 

1. Подаци о понуђачу: 

 Назив (име) понуђача:                  __________________________________ 

 Седиште и  тачна адреса:    _______________________________________ 

 Овлашћена особа (потписник понуде): _____________________________ 

                                                                       (име, презиме и функција)  

Матични број понуђача:    ______________________________  

Порески број понуђача:     ______________________________  

 

2. Понуду подносимо ( заокружити) :  

а) самостално                     б) са подизвођачем            в) као заједничка понуда 

 

3. Понуђена цена: 

- Цена разговора у мрежи изабраног оператера (оннет): _______ дин. без ПДВ-а; 

______ дин. са ПДВ-ом;  

Понуђена цена разговора се даје по 1(једном) минуту  

 

- Цена саобраћаја ка другим националним мобилним оператерима: _______ дин. 

без ПДВ-а; ______ дин. са ПДВ-ом;  

Понуђена цена разговора се даје по 1(једном) минуту  

 

- Цена саобраћаја ка националној фиксној телефонији: ______ дин.без ПДВ-а; 

_____ дин.са ПДВ-ом;  

Понуђена цена разговора се даје по 1(једном) минуту  

 

- Цена sms поруке ка свим мрежама: ____дин. без ПДВ-а; ____ дин. са ПДВ-ом; 

Понуђена цена sms поруке се даје по 1(једној) sms поруци  

 

- Цена интернет додатка од 1 GB за сваки од 50 бројева: _______ дин. без ПДВ-а; 

______ дин.са ПДВ-ом;  

Понуђена цена се даје за 1 GB.  

 

- Буџет за набавку телефона_________дин.без ПДВ-а; _______ дин.са ПДВ-ом;  

 

-Замена картице : _______ дин. без ПДВ-а; ______ дин. са ПДВ- ом; Понуђена 

цена се даје за замену једне картице. 

 

4. Услови понуде: 

 - Рок и начин плаћања:    _________________________ 
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 - Важност понуде:           _________________________  

- Гаранција на мобилне телефоне: _______месеци (не краћа од 24 месеца)  

       - Остало:                            _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Место и датум:                                                                            Понуђач: 

_____________________                М. П                           _______________________  

                                                                                            потпис овлашћеног лица 

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи 

подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 

оверити образац понуде 
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Образац 3 

III  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У   складу  са  чланом  88.   став  1.  Закона,   понуђач   [навести назив понуђача], за јавну 

набавку мале вр. - Услуге мобилне телефоније, бр. ЈН 05/2018,  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место,  датум:                               М.П.                   Потпис понуђача: 

_________________________                                            __________________________ 

                                                                                       потпис овлашћеног лица 

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 
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Образац 4. 

IV 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 мале вр. услуга- Услуге мобилне телефоније, бр. ЈН 05/2018 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

Место, Датум:                         М.П.                           Потпис понуђача: 

_________________________                                    __________________________ 

                                                                    потпис овлашћеног лица 
 

 

 

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

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. 

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

Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. 

тачка 2) Закона. 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 5   

 

 

       

  У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама(,,Сл.гласник РС“  бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), као заступник понуђача дајем следећу: 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач:__________________________ у понуди за ЈН редни број 05/2018 услуга: 

Услуге мобилне телефоније, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа 

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

да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место, датум:                                       М.П.                             Потпис понуђача: 

_________________________                                          __________________________ 

                                                                                  потпис овлашћеног лица 
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                                                                                                                        Образац 6  

                                               

                                                      VI  УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА  

                                                                             ( модел) 

  

Закључен између: 

 

1.Акредитационог тела Србије, Влајковићева 3, 11000 Београд, кога заступа в.д. 

директора проф. др Ацо Јанићијевић, ПИБ: 100271740, Матични број: 17675338, 

Број рачуна: 840-867668-22 у Управи за Трезор Министарства финансија, (у даљем 

тексту: Корисник ), с једне стране   

и 

 

2. ________________ из _____________, ул. ______________, матични број: 

____________, ПИБ: ___________, бр. текућег рачуна _______________ код 

______________., кога заступа _________________ (у даљем тексту: Извршилац), с 

друге стране. 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 

- да је Корисник, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈН 

05/2018, чији су  предмет набавке услуге - Услуге мобилне телефоније. 

- да је Извршилац на основу позива објављеног на порталу Управе за јавне набавке и 

интернет страници Корисника доставио самосталну понуду која у потпуности 

одговара условима из конкурсне документације и саставни је део Уговора.  

Да је Корисник Одлуком о додели уговора број _____________ доделио уговор за 

набавку- Услуге мобилне телефоније, извршиоцу __________, из ______________, 

улица _____________________. 

- да Корисник овај уговор закључује на основу члана 113. став 1. Закона о јавним 

набавкама. 

Члан 1. 

Предмет Уговора је набавка услуга - Услуге мобилне телефоније, која је предмет 

јавне набавке мале вредности бр. ЈН 05/2018 и која је специфицирана у понуди 

извршиоца  број _______________од _____________, а која је од стране Комисије за 

јавну набавку изабрана као најповољнија и чини саставни део овог Уговора.  

 

 

Члан 2. 

Предмет овог уговора су услуге мобилне телефоније за потребе корисника у периоду 

од 2 (две) године, у свему према усвојеној понуди. Понуда чини саставни део овог 

Уговора.  
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Услуга обухвата:  

- Претплату, саобраћај унутар корисничке групе наручиоца, саобраћај у мрежи 

добављача и према осталим мобилним оператерима, саобраћај према фиксној 

телефонији, интернет саобраћај , sms. 

 - Испоруку мобилних телефонских апарата у оквиру понуђеног буџета за набавку 

телефонских апарата у свему према усвојеној понуди. 

 

Члан 3. 

        Укупна вредност уговора је процењена вредност корисника за ову јавну набавку 

без ПДВ-а и износи 2.400.000,00 динара за две године, односно део у износу од 

1.200.000,00 без ПДВ-а је обезбеђен за 2018. годину а део ће бити обезбеђен кроз 

финансијски и  План јавних набавки за 2019. годину у износу 1.200.000,00 без ПДВ. 

          Обавезе које доспевају у наредној буџетској  години  биће реализоване 

највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској 

години. 

          Обавезе које доспевају по овом уговору биће укључене у финансијски план 

Корисника за наредну годину. 

         Реализација предметне јавне набавке може износити највише до износа 

процењене вредности ове јавне набавке за две године у износу од 2.400.000,00 

динара без ПДВ-а. 

 

 

Члан 4. 

Извршилац се обавезује да кориснику пружа услуге мобилне телефоније према 

опису, карактеристикама и условима који су наведени у конкурсној документацији и 

усвојеној понуди. Извршилац се обавезује да омогућава бесплатну 

активацију/деактивацију различитих услуга: GPRS, тарифних додатака, поручивање 

копије рачуна, преузимање листинга за сваки број појединачно, промена адресе за 

доставу рачуна, суспензија украдене/изгубљене картице путем бизнис портала коме 

корисник може приступити са било које локације у реалном времену. 

 

Члан 5 

Извршилац се, нарочито, обавезује да у вршењу послова на пружању предметних 

услуга у свему поступа у складу са одредбама чланова 124-130 Закона о 

електронским комуникацијама (''Сл. гласник РС'', број 44/10 и 60/13-Одлука 

Уставног суда), а који се односе на тајност електронских комуникација, законито 

пресретање и задржавање података. 

Извршилац се обавезује да извршава предметни посао стручно и квалитетно, 

поступајући у свему према налозима кориснику са пажњом доброг привредника.  

У случају поновљене рекламације, корисник задржава право раскида уговора и 

право на накнаду настале штете. 

Уговорне стране се обавезују да ће све податке техничког и пословног значаја, до 

којих имају приступ при извршавању овог уговора, узајамно чувати као пословну 

тајну. 
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Члан 6. 

Уговор се закључује на период од 24 (двадесетчетири) месеца. 

Уговор се закључује даном потписивања од стране овлашћених лица. За део 

реализације уговора који се односи на 2019. годину,  реализација уговора ће бити 

извршена уколико Финансијским планом корисника за 2019. годину буду обезбеђена 

финансијска средства за ову намену. Измене и допуне овог Уговора важе само када 

се дају у писаној форми и уз обострану сагласност уговорних страна. 

 

 

 

Члан 7. 

Извршилац је у обавези да уз испоручене мобилне телефонске апарате, достави 

гарантни лист, оверен на дан испоруке, као и упутство за употребу и одржавање. 

Извршилац гарантује да ће понуђене услуге мобилне телефоније и испоручени 

мобилни апарати бити одговарајући сврси и намени, у одговарајућем квалитету. 

Цене испоручених мобилних телефона, морају бити у складу с комерцијалним 

ценовником Извршиоца. Гаранција телефона мора бити у складу с гаранцијом 

произвођача. 

 

Члан 8. 

Корисник може у писаном облику да поднесе извршиоцу услуге приговор на износ 

којим је задужен за пружену услугу, односно на квалитет пружене услуге, као и да 

тражи накнаду штете, сагласно одредбама уговора о пружању услуге са мањим 

квалитетом од уговореног.  

Рок за подношење приговора из става 1. овог члана 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. Извршилац услуге је 

дужан да у року од 15 дана од дана подношења приговора достави кориснику 

одговор у писаном облику, којим ће прихватити основани захтев за накнаду штете, 

сагласно одредбама уговора о пружању услуге са мањим квалитетом од уговореног, 

односно одбити захтев, наводећи чињенице и доказе на основу којих је утврђен 

износ задужења за пружене услуге, односно утврђен квалитет пружених услуга. 

Такође, Извршилац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана 

настанка промене у било којем од података прописаних чланом 77. Закона о јавним 

набавкама, о промени писмено обавести купца и да је документује на прописан 

начин. 

 

                                                                          Члан 9. 

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, у делу у коме нису супротне императивним одредбама 

Закона о јавним набавкама и закона и подзаконских прописа којима се уређују буџет 

и буџетско пословање. 
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Члан 10. 

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор у случају када друга 

страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 

О својој намери да раскине Уговор, уговорна страна је дужна писменим путем 

обавестити другу страну. 

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема 

писменог обавештења.  

 

 

Члан 11. 

Евентуалне спорове по овом уговору, уговорне стране ће решавати споразумно, а 

спорове које не реше споразумно, решаваће надлежни суд у Београду. 

 

Члан 12. 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна 

страна задржава  по 2 (два) примерка. 

 

 

 

           

 

  ИЗВРШИЛАЦ                                                                         КОРИСНИК 

                                                                                                   в.д. директора, 

                                                                               

 

___________________________                                         _____________________                                                                                    

                                                                                              проф. др Ацо Јанићијевић 

 

              

 

 

 

 

 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 референце, односно исправу о 

реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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Образац 7  

Образац структуре цене – спецификација 

Услуге мобилне телефоније, р. бр. 05/2018 

 

Опис тражене услуге:  

1. Број претплатничких бројева у Групи је 50 уз могућност накнадног повећања или 

смањења. 

2. Бесплатни разговори и успостава везе између свих бројева у оквиру Групе.  

3. Бесплатна успостава везе у националном саобраћају.  

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

 5. Обрачунски интервал за тарифирање позива у националном саобраћају је изражен 

у секундама (1/1), без заокруживања. 

6. Бесплатних 50 SMS порука у националном саобраћају за сваки претплатнички 

број сваког месеца.  

7. Претплата може износити максимално 30,00 динара без ПДВ. 

8. Минимална месечна потрошња не може бити већа од збира претплата по броју.  

9. Обавезно је задржавање комплетне постојеће нумерације бројева. Пребацивање 

бројева на изабраног понуђача, уколико није досадашњи оператер, мора бити 

бесплатно.  

10. Понуђач омогућава бесплатну Активацију/деактивацију различитих услуга: 

GPRS, MMS, тарифних додатака, поручивање копије рачуна, преузимање листинга 

за сваки број појединачно, промена адресе за доставу рачуна, суспензија 

украдене/изгубљене картице путем бизнис портала коме корисник може приступити 

са било које локације у реалном времену.  

11. Све услуге и повољности које Наручилац није предвидео овом конкурсном 

документацијом, понуђач је дужан да омогући по најповољнијим комерцијалним 

условима, тј. најповољнијем званичном ценовнику у моменту пружања услуге.  

12. Обавезан повлашћен буџет за мобилне апарате из асортимана понуђача 

корисницима наручиоца, где ће наручилац имати право да купује мобилне телефоне 

по цени од  1,00 динар без ПДВ-а, све до висине буџета који одреди понуђач  тако 

што ће се плаћати 1,00 динар али ће се вредност рачунати по ценама из ценовника. 

Понуђач у овој ситуацији прати цене из ценовника за сваки мобилни телефон и када 

та вредност достигне висину буџета, наручилац више нема право куповине по 

повлашћеној цени. 

13. Гаранција и сервис за све мобилне телефоне у периоду важења уговора, уз 

бесплатну замену у случају квара без могућности поправке.  Неисправне телефоне је 

по слободном избору наручиоца могуће предати на сервис у пословници оператера  

или код овлашћеног сервисера. 

14. Омогућава интернет додатке од минимално 1GB података пуне брзине за све 

бројеве.  

- Након истрошеног 1GB  коришћење бесплатног споријег интернета.  
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15. Понуђач је обавезан да обавести корисника (овлашћено лице) о прекорачењу 

дозвољеног тј. договореног лимита за било који број у року од једног часа.  

 

 

 

 

 

 

Место, Датум:                                М.П.                     Потпис понуђача: 

_________________________                                          __________________________ 

                                                                               потпис овлашћеног лица 

 

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

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи 

подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 

оверити образац понуде.Уколико је предмет јавне набавке обликован у више 

партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно 
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Образац 8 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 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 ___________   у поступку јавне набавке мале вредности – Услуге мобилне 

телефоније, бр. ЈН 05/2018 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно 

услове дефинисане  конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то: 
1.  Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар;  

2.  Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела 

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

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре 

3. Понуђач је за текућу годину измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када 

има седиште на њеној територији - Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе - Уверење 

надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода; Доказ не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда.  

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

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

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

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

       5. Понуђач испуњава додатне услове - Понуђач располаже неопходним 

кадровским капацитетом   

НАПОМЕНА : Изјавом о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН понуђач 

доказује испуњеност свих услова, осим услова из члана 75. став 1. тачка 4) ЗЈН 

(,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

 

 

 

Место и датум:                                                        Потпис овлашћеног лица                          

_______________                   М.П.                              __________________                      

  

 

 Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом. 
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                                                                                                                             Образац 8а 

 

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 _______________________________ (назив подизвођача) у поступку 

јавне набавке мале вредности - Услуге мобилне телефоније, бр. ЈН 05/2018, 

испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку и то: 

1.  Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар;  

2.  Подизвођач и његов законски заступник/заступници нису осуђивани за неко 

од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,  нису осуђивани 

за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  

3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије ( или стране државе када има седиште 

на њеној територији);  

 

 

Место , датум:                                                                          Подизвођач: 

_________________                              М.П.                      ___________________ 

 

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,  Изјава мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
 

 
 

 


