
Република Србија 
Општинска управа општине Неготин 
Комисија за јавне набавке  
Број: 4041-16/2020– IV/04 
Датум: 10.07.2020. године 
Неготин     
 
                       
Наручилац, Општинска управа општине Неготин, Комисија за јавну набавку мале 
вредности број 16/2020 на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС„ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши : 
 
 
 

I ИЗМЕНУ И ДОПУНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
За јавну набавку мале вредности број 16/2020 

 
 

Наручилац врши измену Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр. 
16/2020- услуге комуникације по партијама: 
Партија 1-фиксна и мобилна телефонија 
Партија 2-интернет и пренос података. 

Тако што мења: 
-У моделу уговора за партију 2-интернет и пренос података у члану 5., став 1, уместо : 
“Укупна процењена вредност за ову јавну набавку износи 700.000,00 динара без ПДВ-а. 
“, треба да стоји: “Укупна процењена вредност за ову јавну набавку износи 900.000,00 
динара без ПДВ-а. “ 
 

Прилог: Конкурсна документација са изменом 

 
 
У складу са чланом 63. став 5. Наручилац продужава рок за подношење понуда. 
 
 
 

                                      Комисије за јавну набавку  
                                      мале вредности број 16/2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Општинска управа општине Неготин 
Адреса наручиоца: Трг Стевана Мокрањца број 1, 19300 Неготин 

 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА – услуге комуникација по партијама: 
                                 Партија 1-фиксна и мобилна телефонија 
                                 Партија 2-интернет и пренос података 

  
 

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

 бр. 16/2020 
 
 
 
 
 

Крајњи рок за достављање понуда: 
Закључно са 17.07.2020. године до 11 часова 

 
Отварање понуда: 17.07.2020. године у 11:15 часова 

 
 
 
 
 

 
Јул 2020. године 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 

14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 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 број 4041–16/2020-IV/04 од 30.06.2020. године и Решења о образовању 
комисије за јавну набавку број 4041-16/2020- IV/04 од 30.06.2020. године, припремљена 
је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга - услуге комуникација 

по партијама: 
                                 Партија 1-фиксна и мобилна телефонија 
                                 Партија 2-интернет и пренос података 

ЈНМВ бр. 16/2020 
Конкурсна документација садржи: 
 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 
II Подаци о предмету јавне набавке 4.  

 
 

III 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 
начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке 
добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

5.  

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова Обрасци који чине саставни део понуде 

14.  

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 15. 

VI Образац понуде за партију 1 39. 

VII Образац понуде за партију 2 45. 

IX Модел уговора за партију 1 49. 

X Модел уговора за партију 2 62. 

XII Образац трошкова припреме понуде 67. 

XIII Образац изјаве о независној понуди 68. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Општинска управа општине Неготин 
Адреса: Трг Стевана Мокрањца број 1, 19300 Неготин 
Интернет страница: www.negotin.rs  
 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности, у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. На ову јавну 
набавку примењиваће се и:  

- Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан законом о јавним 
набавкама 

- Закон о облигационим односима након закључења уговора о јавној набавци 
- Прописи који ближе одређују предметну делатност 

 
3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 16/2020 јесу услуге– услуге комуникација по партијама: 
Партија 1-фиксна и мобилна телефонија 
Партија 2-интернет и пренос података 
шифра из општег речника  64200000- телекомуникационе услуге, 64212000 - услуге 
мобилне телефоније и 64211000 - услуге јавне телефоније. 
Техничке карактеристике (опис услуга) наведне су у делу III конкурсне документације 
(Спецификација). 
Понуђене услуге морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне документације 
што понуђач потврђује потписивањем и овером обрасца понуде.  
 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци на 
период од 24 месеци за 2 партије, 
 

5. Контакт 
Контак лице и служба 
Лица за контакт: Милош Мишић, 069/8482722 
И-мејл адреса: jnnegotin@gmail.com 
                                                       

6. Право учешћа  
Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва домаћа или страна, правна лица, 
предузетници и физичка лица, која испуњавају све услове из члана 75 и 76. Закона. 

 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

1. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке број 16/2020 су услуге комуникација по партијама: 
Партија 1-фиксна и мобилна телефонија 



Партија 2-интернет и пренос података 
шифра из општег речника  64200000- телекомуникационе услуге, 64212000 - услуге 
мобилне телефоније и 64211000 - услуге јавне телефоније 
 

2. Предмет јавне набавке је обликован по партијама. 
 

3. Квалитет 
 
Услуге које су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће 
стандарде и испуњавати услове и захтеве из спецификације који су прописани 
конкурсном документацијом а што понуђач потврђује потписивањем обрасца понуде.  
 

4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 
 
У случају утврђених  недостатака у квалитету и обиму извршене услуге, понуђач је 
дужан да од момента усмене или писмене пријаве рекламације, отклони евентуалне 
недостатке. 
 
 

5. Гаранција 
 
Понуђач гарантује за пружене услуге до истека рока важности уговора, а исти рок важи 
и за испоручене телефонске уређаје, што потвђује потписивањем обрасца понуде.  
 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ 
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 
ПАРТИЈА 1- ФИКСНА И МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА 
 
Предметна јавна набавка се односи на пружање услуге телефоније 
Фиксна телефонија: 
Фиксну телефонију реализовати преко аналогних телефонских прикључака и то у 
пословним просторијама Општинске управе општине Неготин.  

Р.бр. Број телефона  Локација-адресе  Врста 
прикључка 

Врста везе 

1. 019/541-386 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

2. 019/541-526  Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

3. 019/542-014 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

4. 019/542-024 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

5. 019/543-024 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

6. 019/543-559 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 



7. 019/544-000 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

8. 019/544-025 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

9. 019/544-042 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

10. 019/544-068 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

11. 019/544-083 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

12. 019/544-171 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

13. 019/544-189 Трг Стевана Мокрањца 1 
 
 

POTS бакарна 
парица 

14. 019/544-554 Кнеза Михајла 12 POTS бакарна 
парица 

15. 019/546-001 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

16. 019/541-411 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

17. 019/547-580 Станка Пауновића 1а POTS бакарна 
парица 

18. 019/547-060  Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

19. 019/548-487 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

20. 019/548-581 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

21. 019/548-781 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

22. 019/549-689 ЈНА 10 POTS бакарна 
парица 

23. 019/548-335 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

24. 019/549-746 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

25.  019/541-698 Станка Пауновића 1а POTS бакарна 
парица 

26. 019/545-481 Станка Пауновића 1а POTS бакарна 
парица 

27. 019/541-069 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

  Месне канцеларије   

1. 019/553-684 Село Александровац POTS бакарна 
парица 

2. 019/530-702  Село Браћевац POTS бакарна 
парица 

3. 019/553-403  Село Брестовац POTS бакарна 



парица 
4. 019/550-223 Село Буковче POTS бакарна 

парица 
5. 019/532-032 Село Вељково 

 
POTS бакарна 

парица 
6. 019/552-100 Село Видровац POTS бакарна 

парица 
7. 019/558-018 Село Вратна POTS бакарна 

парица 
8. 019/561-050 Село Дупљане POTS бакарна 

парица 
9. 019/560-022 Село Душановац POTS бакарна 

парица 
10. 019/558-103 Село Јабуковац POTS бакарна 

парица 
11. 019/555-548 Село Јасеница POTS бакарна 

парица 
12. 019/552-909 Село Карбулово POTS бакарна 

парица 
13. 019/550-086 Село Кобишница POTS бакарна 

парица 
14. 019/532-633 Село Ковилово 

 
 

POTS бакарна 
парица 

15. 019/556-714 Село Малајница 
 

POTS бакарна 
парица 

16. 019/559-283 Село Мала каменица POTS бакарна 
парица 

17. 019/545-980 Село Милошево POTS бакарна 
парица 

18. 019/559-002 Село Михајловац POTS бакарна 
парица 

19. 019/554-450 Село Мокрање POTS бакарна 
парица 

20. 019/556-303 Село Плавна POTS бакарна 
парица 

21. 019/476-920 Село Поповица POTS бакарна 
парица 

22. 019/3524-012 Село Прахово POTS бакарна 
парица 

23. 019/528-055 Село Радујевац 
 

POTS бакарна 
парица 

24. 019/554-053 Село Рајац POTS бакарна 
парица 

25. 019/534-001 Село Речка POTS бакарна 
парица 

26. 019/532-620 Село Рогљево POTS бакарна 
парица 

27. 019/544-053 Село Самариновац POTS бакарна 



парица 
28. 019/547-821 Село Сиколе POTS бакарна 

парица 
29. 019/557-280 Село Слатина POTS бакарна 

парица 
30. 019/532-710 Село Смедовац POTS бакарна 

парица 
31. 019/551-606 Село Србово POTS бакарна 

парица 
32. 019/530-777 Село Тамнич POTS бакарна 

парица 
33. 019/552-437 Село Трњане POTS бакарна 

парица 
34. 019/557-263 Село Уровица POTS бакарна 

парица 
35. 019/530-898 Село Црномасница POTS бакарна 

парица 
36. 019/546-095 Село Чубра POTS бакарна 

парица 
37. 019/556-036 Село Шаркамен POTS бакарна 

парица 
38. 019/555-004 Село Штубик POTS бакарна 

парица 
 

Услуга фиксне телефоније подразумева јавне говорне услуге као и пренос 
података и слике преко фиксне мреже где се под преносом података и слике преко 
фиксне мреже подразумева пренос путем факс уређаја.  

Услуга мора обухватати следеће: 
1. Позиви специјалним службама су бесплатни (полиција, хитна помоћ, 

ватрогасци...). 
2. Сви разговори тарифирају се у минутама док се заузеће и позиви на које није 

одговорено не тарифирају. Успостава везе као и позиви сервисних позива изабраних 
оператера су бесплатни. 

3. У случају промене постојећег оператера трошкове преноса постојећих 
корисничких бројева сноси изабрани понуђач. 

4. Изабрани понуђач мора омогућити наручиоцу задржавање постојећих бројева. 
5. Кориснички сервис изабраног понуђача мора бити доступан према наручиоцу 

24 сата, 365 дана у години.  
6. Услуге које су предмет набавке морају бити омогућене на целој територији РС 

и морају бити омогућене непрекидно у току 24 сата 7 дана у недељи.  
7. Месечна претплата по телефонском прикључку (броју) не може бити већа од 

550 динара без ПДВ-а при чему у оквиру месечне претплате понуђач урачунава најмање 
150 минуте бесплатног разговора ка фиксним мрежама на територији РС по 
телефонском прикључку.  

8. Понуђене цене су фиксне у динарском износу за време трајања уговорног 
периода. 

9. Онемогућавање позива ка свим 09ххх сервисима са свих бројева телефона 
наведних у конкурсној документацији. Такође, потребно је да се онемогуће и услуге 
позивања ка иностранству са свих бројева осим са: 019/541-526, 019/542-014 и 019/542-
024.  



Услуге у међународном телефонском саобраћају које нису наведене посебно у 
конкурсној документацији, као и додатне услуге фиксне телефоније се обрачунавају 
према важећим ценовницима оператера при чему се важећи ценовници могу али не 
морају доставити у пунуди. 

10. Понуђена услуга мора да подржава идентификацију позива што улази у 
понуђену цену.  

11. Понуђеном ценом мора да буде обухваћено и увођење захтеваних услуга, тј. 
прикључење на телефонску мрежу–успостављање прикључка и тестирање на свим 
локацијама наручиоца. 

12. Понуђач је дужан да обезбеди пресељење опреме без промене телефонских 
бројева и без додатних трошкова поновног заснивања услуге у случају да дође до 
пресељења наручиоца на нову адресу пре истека уговора. 

13. Понуђена услуга мора подржавати телефонску централу наручиоца (ближе 
описану доле) односно постизање пуна компатибилности са наведеном централом пада 
на терет изабраног оператера. Сви заинтересовани понуђачи могу погледати телефонску 
централу у објекту наручиоца у Неготину, Трг Стевана Мокрањца број 1, уз претходну 
најаву.  

14. Услуге које су предмет јавне набавке морају у свему бити у складу са 
важећим стандардима и захтевима као и условима наручиоца дефинисани конкурсном 
документацијом.  

Премет набавке чине:  
- услуге фиксне телефоније преко аналогних телефонских прикључака, 
Број потребних телефонских прикључака у објектима Општинске управе општине  

Неготин који су предмет набавке  
 
1. Број потребних АНАЛОГНИХ (стандардних) телефонских 

прикључака (линија) у пословним просторијама Општинске 
управе општине Неготин 
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 Напомена: 
 Под телефонским прикључком подразумева се улазна телефонска линија. У 
оквиру интерне телефонске комуникације а након успостављања предметне фиксне 
телефоније Општинска управе општине Неготин ће имати потребу за довољним бројем 
локала сходно броју запослених (већ постоје одређени локали). 
 Уколико у складу са позитивно правним прописима не постоји могућност да се 
телефонски бројеви које Општинска управа општине Неготин или део њих пребаце са 
једног на другог оператера, прихвтиће се додела нових бројема при чему сви трошкови 
истог падају на терет изабраног понуђача. У наведеном случају избаврани понуђач мора 
доказати и документаовати немогућност задржавања постојећих бројева. 

Медијум за реализацију услуге је крута веза  (отички/бакарни кабл) који мора 
бити  изведен као подземни у целом распону од локације Понуђача са које реализује 
сервис до локације Наручиоца. Сва инфраструктура (трасе каблова) мора бити правно 
регулисана 

Предмет набавке је описан и захтеван тако да се искористе расположиви ресурси 
наручиоца неопходни за пружање предметне услуге без додатних трошкова по 
Општинску управу општине Неготин, а пре свега да се искористе постојеће телефонске 
централе у власништву Општинске управе општине Неготин.  

 
- Месни саобраћај подразумева разговоре остварене у истој мрежној групи (нпр. 

позиви у оквиру мреже 019-Неготин). 



- Међумесни саобраћај подразумева позиве (разговоре) упућене из једне мрежне 
групе (нпр. 019-Неготин) ка другим мрежним групама (нпр. 018-Ниш; 021- Нови Сад). 

- Радно време Општинске управе општине Неготин је од 07,00 – 15,00 тако да 
цене разговора треба исказати јединствено тј. без разлике на „јак“ и „слаб“ саобраћај, уз 
напомену да постоји могућност промене радног времена наручиоца.  

- Пре достављања понуде, сваки понуђач може остварити увид на локације 
наручиоца како би се упознао са начином по коме тренутно функционише услуга 
фиксне телефоније.  

 
Важна напомена (услов): 
- У пословним просторијама наручиоца на локацијама у Неготину у власништву 

наручиоца постоје и у функцији су следеће телефонске централе са аналогним 
телефонским прикључцима, преко којих се остварује фиксна телефонија у предметним 
објектима: 

- Panaconic NS 500, на локацији Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин 
- Panaconic КX-TES 824, на локацији Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин 
- Panaconic КX-TA 308, на локацији Станка Пауновића 1а, Неготин 
- Panaconic КX-TES 824, на локацији Кнеза Михајла 12, Неготин 
 
Понуђена услуга за локације у Неготину, за аналогне телефонске прикључке,  

мора подржавати наведене телефонске централе тј. мора бити у потпуности 
компатибилна са њом како наручилац не би имао никакве додатне трокшкове у виду 
надоградње постојећих централа или куповине нове опреме и других ресурса. Уколико 
понуђач понуди технички компатибилну услугу али са другим ресурсима и опремом 
дужан је да исто обезбеди о свом трошку. 

Дакле сви постојећи ресурси наручиоца (напред наведени) морају бити 
искоришћени за пружање предметне услуге док за случај где наручилац не располаже 
са ресурсима (опремом) за пружање предметне услуге понуђач  је дужан да понуди 
услугу која ће задовољити наведени захтев тако што ће понудити решење са 
својим ресурсима (опремом) а који ће бити укључени у понуђену цену.  

Цена услуге мора обухватити и увођење услуге тј. прикључење на телефонску 
мрежу и успостављање прикључка (линије) на траженој локацији наручиоца односно 
њено тестирање, те се накнадни захтеви по овом питању неће узимати у обзир.  

Понуде морају бити у складу са захтевима из конкурсне документације 
при чему се наручилац не упушта у тумачење општих аката понуђача којима 
они ближе уређују своје пословање и пословну политику односно на који начин 
они учествују на тржишту.  

 
Мобилна телефонија 
 
Техничка спецификација услуга мобилне телефоније: 

- Величина пакета подразумева 100 (оквирно 10+/-) претплатничких бројева уз 
могућност да се, у случају потребе, број корисника повећа под истим 
условима, односно смањи; 

- Задржавање постојеће нумерације и бесплатно преношење нумерације на 
изабраног Понуђача; 

- Обавезна месечна претплата по броју максимално 30,00 динара без 
ПДВ-а; 

- Плаћање једном месечно по рачуну за месечну потрошњу, са 
спецификацијом услуга;  



- Успостава везе се не тарифира;  

- Листинг одлазног саобраћаја се не наплаћује; 

- Бесплатни позиви сервисних бројева изабраног оператера; 

- Неограничени интернет саобраћај без наплате на свим корисничким 
линијама; 

- Укључени интернет саобраћај за 5 корисничких бројева (по захтеву 
наручиоца) по максималној брзини у количини од 3GB, за 15 корисничких 
бројева (по захтеву наручиоца) по максималној брзини у количини од 3GB а 
за све остале корисничке бројеве у количини од 1 GB. По утрошку наведених 
количина проток се успорава без наплате и само на захтев наручиоца могуће 
је одобрити додатне количине интернет пакета; 

- 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 рачун (стање рачуна); 

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

- Позиви специјалних служби (полиција, хитна помоћ, ватрогасци...) се не 
тарифирају; 

- Омогућен бесплатан саобраћај унутар корисничке групе, саобраћај унутар 
мреже понуђача, саобраћај изван мреже понуђача према осталим мобилним 
оператерима, саобраћај према фиксној телефонији; СМС поруке унутар 
корисничке групе, мреже понуђача, изван мреже понуђача-према осталим 
оператерима и ка иностранству; 

- Омогућен роминг који се активира искључиво на захтев Наручиоца; 

- Могућност замене корисничке картице (у случају губитка, оштећења или 
неких других разлога), у року не дужем од 48 сати; 

- Тарифирање позива по секунди реалног времена без заокруживања на 
минуте; 

- Разговори унутар групе наручиоца се обављају без накнаде, за 0,00 динара, 
без ограничења;  

- Цена минута саобраћаја у земљи, ван мреже наручиоца, мора да буде иста 
без обзира на мобилног оператера; 

- Понуђене цене морају бити фиксне у динарском износу за време трајања 
уговора; 

- Бесплатни телефонски уређаји односно минимални буџет понуђача 
(средства која понуђач одобрава за обезбеђивање телефонских 
уређаја) из свог асортимана, не може бити мањи од 500.000,00 динара 
без пдв-а.  

- Понуђач уз понуду обавезно доставља спецификацију мобилних 
телефонских уређаја које предаје Наручиоцу у уговореном периоду, 
са ценама на дан подношења понуде (по истеку уговора уређаји остају 
у власништву Корисника).  

- Гарантни рок за телефонске уређаје је идентичан трајању уговора и 
понуђач је обавезан да достави списак овлашћених сервисера 
мобилних телефона.  

- Рок испоруке ових телефонских апарата је максимално 10 дана од писмене 
поруџбине Наручиоца. 

 



ПАРТИЈА 2 –Интернет  и пренос података 
 

1. Понуђач треба да обезбеди Интернет везу до локације Наручиоца на адреси 
Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1. 
Минимална брзина преноса података коју понуђач мора да понуди је _100/20_ 
Mbs. 
Понуђач обезбеђује адресни опсег од 6 (шест) јавних IP адреса. 

 
2. Понуђач треба да повеже са седиштем наручиоца објекте који се налазе на 

адресама у табели: 
РБ. Локација Брзина (Mbs) 
1. Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1.  8/8 
2. Кобишница 10/1 
3. Александровац 10/1 
4. Прахово 10/1 
5. Јабуковац 10/1 
6. Штубик 10/1 
7. Душановац 10/1 
8. Брестовац 10/1 

 
Повезивање локација је потребно одрадити путем L3VPN мреже. 
Под L3VPN подразумева се формирање виртуалне приватне мреже, у оквиру 
комуникационе (IP/MPLS) инфраструктуре пружаоца услуга, која функционише 
на 3. слоју ОСИ референтног модела. Потребно је да услуга L3VPN омогући 
повезивање локација Наручиоца тако да рутирање, адресни простор буду 
независни од осталих мрежа. Такође комуникациони саобраћај у L3VPN-у 
Наручиоца треба да буде одвојен од осталог комуникационог саобраћаја 
Понуђача и да нема потрeбе за коришћењем додатне заштите попут криптовања 
саобраћаја коришћењем IPSec-а или на други начин. За повезивање локација 
није дозвољено коришћење Интернета, нити тунела преко Интернета, већ 
искључиво IP/MPLS (VPN) мрежа Понуђача која је одвојена од Интернета. 

3. Медијум за реализацију услуге је искључиво оптички кабл (тачка 1.) и 
отички/бакарни кабл (тачка 2.), који мора бити изведен као подземни у целом 
распону од локације Понуђача са које реализује сервис до локације Наручиоца. 
Сва инфраструктура (трасе каблова) мора бити правно регулисана. 

4. Пружање услуге интернета Месној канцеларији Самариновац по минималној 
брзини 10/1 mb/s. 

5. Једном годишње у току трајања Мокрањчевих дана (септембар месец у трајању 
од 10 дана) у Неготину, Понуђач је дужан да Наручиоцу пружи техничку 
подршку и неопходну брзину за несметани upload видеа на свој сајт без икакве 
накаде. 

6. Све трошкове инсталације и конфигурације опреме као и саме опреме за приступ 
Интернету и L3VPN мрежи сноси Понуђач. 

7. Понуђач мора да пружи сву стручну и техничку подршку приликом 
инсталирања, подешавања и пуштања у рад система. 

8. Понуђач мора да достави пример свог ServiceLevelAgreement (SLA) уговора у 
коме декларише SLA параметре и накнаде-пенале. 

9. Понуђач мора да понуди решење за поздану и ефикасну електронску 
комуникацију уз потпуну контолу маил сервера и максималну сигурност 
података. Величина  MAILBOX STORAGE-а мора бити минимум 100 GB. 



Потребна је антивирус и антиспам провера, редован back-up и коришћење свих 
стандардних e-mail клијената. Број налога на датом простору простору треба да 
буде без ограничења. 

10. Понуђач мора да поседује поростор за чување података на диску у Cloud-u уз 
могућност приступа подацима са различитих уређаја. Капацитет диска треба да 
буде минимум 1.5TB и да омогућава проиступ за 10  разлићитих корисника. 
Потребно је омогућити повезивање више крајњих корисника, дељење фолдера,  
додењивање рола, контролу приступа, синхронизацију садржаја на више уређаја, 
backup. 

11. Понуђач мора да обезбеди службу за пријем проблема пословних корисника која 
је на располагању 24 часа током целог уговореног периода за услугу. 

12. Пријављивање проблема се врши путем телефона, e-mail порука и/или 
корисничког Wеb интерфејса. Служба за пријем проблема мора да пружи 
могућност увида у статус извршавања свих отворених захтева везаних за 
техничку подршку и сервисирање, као и да има могућност прегледа архиве 
затворених случајева. 

13. У случају пријаве проблема, време одзива не сме бити дуже од 90 минута. 
14. У случају да је утврђена сметња, њено отклањање не сме бити дуже од 48 сати. 

 
IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

1. Услови за учешће у поступку јавне набвке из члана 75. и 76. Закона 
 

1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона о 
јавним набавкама, и то:  

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН); 

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 (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН); 

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 (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке (члан 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама) 

5) 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 (члан 75. ст. 2. 
ЗЈН). 

 
1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
ЗА ПАРТИЈУ 2. – Интернет  и пренос података  Право на учешће има понуђач који 
испуњава следеће ДОДАТНЕ УСЛОВЕ:  
 



1. Пословни капацитет:Понуђач мора да располаже неопходним пословним 
капацитетом за ову јавну набавку. 
Под неопходним пословним  капацитетом Наручилац подразумева да је пословање 
понуђача усаглашено са следећим стандардима: 
 ISO 9001:2008 из система менаџмента квалитетом, важећи из делокруга 

пројектовања, развоја, имплементација, одржавања и пружања IT/ICT сервиса 
екстерним и интерним купцима 

 ISO/IEC 20000-1:2011 из IT система менаџмента услугом који подржава пружање 
услуга пројектовања, развоја, имплементације, одржавање и пружања IT/ICT 
сервиса за екстерне и интерне кориснике 

 ISO 27001:2013 из система менаџмента безбедношћу информација, важећи из 
делокруга пројектовања, развоја, имплементације, одржавања и пружања IT/ICT 
сервиса екстерним и интерним купцима. 
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са подизвођачем, 
понуђач из заједничке понуде (подизвођач), који пружа услугу која је предмет 
набавке и чија се инфаструктура користи, мора имати горе поменуте Сертификате. 

 
2. Кадровски капацитет: Неопходан кадровски капацитет – понуђач мора да има у 
радном односу на територији Општине Неготин најмање 2 (два) дипломирана 
инжењера (VII степен стручне спреме) одговарајућег профила (дипломирани инжењер 
електротехнике или електронике, дипломирани инжењер из области ИT и сродне) као и 
2 (два) техничара одговарајуће специјалности (електротехничар, TT електротехничар и 
сродне). 
  

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност обавезних 
услова из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. и члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама 
наведених у конкурсној документацији, доказује се достављањем Изјаве дате под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу којом се потврђује испуњавање обавезних 
услова утврђених Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом (саставни 
део конкурсне документације је Образац наведене изјаве). 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама доказује се 
достављањем важеће дозволе за обављање делатности издате од стране надлежног 
органа- Републичка агенција за електронске комуникације за територију Републике 
Србије. 
Доказ: Фотокопија важеће лиценце или потврде, одобрења или дозволе РАТЕЛ-а које 
мора бити важеће у моменту подношења понуде, као и за све време трајања уговора: 

- За партију 1.- фиксна телефонија, о упису у регистар Републичке Агенције за 
електронске комуникације за територију Републике Србије за пружање јавне 
говорне услуге преко фиксне мреже или Извод из јавно доступног Регистра 
РАТЕЛ-А о евиденцији оператора јавних комуникационих мрежа и услуга за 
наведене услуге (овај документ се доставља засебно а може се доставити и у 
виду неоверене копије или извода).  

- мобилна телефонија, Важећа лиценца (потврда) за јавну мобилну 
телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне телекомуникационе 
мреже у складу са GSM/GSM1800 и UMTS/IMT-2000 стандардом или Извод 
из јавно доступног Регистра РАТЕЛ-А о евиденцији оператора јавних 
комуникационих мрежа и услуга за наведене услуге (исто се може доставити 
и у виду неоверене копије).  



 
- За партију 2. – Интернет  и пренос података  о упису података у евиденцију 

оператора јавних комуникационих мрежа и услуга за делатност "услуга 
приступа Интернету и Интернет услуге преко кабловске мреже за приступ“ 
или Извод из јавно доступног Регистра РАТЕЛ-А (интернет странице) 
о евиденцији оператора јавних комуникационих мрежа и услуга за 
наведену услугу. 

 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је  у складу са 
чланом 80. Закона о јавним набавкама да за подизвођаче достави доказе о 
испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о 
испуњености услова из 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће 
извршити преко подизвођача, док додатне услове из члана 76. Закона о јавним 
набавкама подизвођач не мора да испуњава. У том случају понуђач је дужан да 
за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача, потписану од стране овлашћеног 
лица подизвођача и оверену печатом.  
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ 
из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем 
је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, док 
додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 Обрасци изјава морају бити попуњени, потписани од стране овлашћеног лица и 
оверени печатом.  
 Уколико Обрасце изјава потписује лице које није уписано у регистар као лице 
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
  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. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености 
обавезних услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа о испуњености обавезних услова. Ако понуђач у остављеном, 
примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних 
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о 
испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, Доказ:  

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, 
односно извод из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, Доказ: 



Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата 
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 
редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења 
Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем 
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује 
да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и 
кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције 
Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, 
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних 
дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и 
неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више зсконских 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). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у 
поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, за партију 2.-интернет, 
дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова 
понуђач доказује на следећи начин: 
 

1. Пословни капацитет:Понуђач мора да располаже неопходним пословним 
капацитетом за ову јавну набавку. 



Под неопходним пословним  капацитетом Наручилац подразумева да је пословање 
понуђача усаглашено са следећим стандардима: 
 ISO 9001:2008 из система менаџмента квалитетом, важећи из делокруга 

пројектовања, развоја, имплементација, одржавања и пружања IT/ICT сервиса 
екстерним и интерним купцима 

 ISO/IEC 20000-1:2011 из IT система менаџмента услугом који подржава пружање 
услуга пројектовања, развоја, имплементације, одржавање и пружања IT/ICT 
сервиса за екстерне и интерне кориснике 

 ISO 27001:2013 из система менаџмента безбедношћу информација, важећи из 
делокруга пројектовања, развоја, имплементације, одржавања и пружања IT/ICT 
сервиса екстерним и интерним купцима. 
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са подизвођачем, 
понуђач из заједничке понуде (подизвођач), који пружа услугу која је предмет 
набавке и чија се инфаструктура користи, мора имати горе поменуте Сертификате. 

Доказ: 
 

- достављањем фотокопијa сертификата ISO 9001:2008, ISO/IEC 20000-
1:2011 и ISO 27001:2013, издатих од домаћих или иностраних 
сертификационих тела. Достављени сертификати морају бити  важећи 
у моменту отварања понуда, у противном понуђач мора доставити 
потврду надлежног сертификационог тела да је поступак 
сертификације или ресертификације у току. Уколико је сетификат у 
целости на страном језику, поред тога треба доставити и превод на 
српски језик, оверен од стране судског тумача. 

 
2. Кадровски капацитет: Неопходан кадровски капацитет – понуђач мора да има у 
радном односу на територији Општине Неготин најмање 2 (два) дипломирана 
инжењера (VII степен стручне спреме) одговарајућег профила (дипломирани инжењер 
електротехнике или електронике, дипломирани инжењер из области ИT и сродне) као и 
2 (два) техничара одговарајуће специјалности (електротехничар, TT електротехничар и 
сродне). 
Доказ: 
 

Прилагањем фотокопија М образаца. 

  
 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. 
тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
 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. 
 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. 
 
 
 
 
 



 
 

3. OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

 
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 мале вредности број 16/2020, наручиоца Општинске управе 
општине Неготин– за набавку услуга комуникација по партијама,  
Партија 1-фиксна и мобилна телефонија 
Партија 2-интернет и пренос података. 
 испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, и то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 
на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за 
предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 
 

 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Понуђач заокружује број партије за коју подноси понуду. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 
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 мале вредности број 16/2020, наручиоца 
Општинске управе општине Неготин– за набавку услуга комуникација по партијама,  

Партија 1-фиксна и мобилна телефонија 
Партија 2-интернет и пренос података, 

 испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, и то: 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 
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) ЗЈН); 

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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
Подизвођач заокружује број партије за коју подноси понуду. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
Сагласно члану 61. став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач треба да сачини 
понуду према упутству Наручиоца. 
 
1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви документи се подносе на српском 
језику. У случају да је неки документ издат на неком другом језику, понуђач је дужан да 
приложи оверени превод на српском језику, од стране судског тумача. 
 
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 и контакт телефон. 
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: Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана 
Мокрањца 1, 19300 Неготин са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности 
услуга комуникација по партијама:  
Партија 1-фиксна и мобилна телефонија 
Партија 2-интернет и пренос података  

 ЈНМВ 16/2020 НЕ ОТВАРАТИ”. (заокружити за коју партију се подноси понуда) 
Понуда се може и лично предати у Општинској управи општине Неготин, Трг Стевана 
Мокрањца 1, у Општинском услужном центру. Понуда се сматра благовременом 
уколико је примљена од стране наручиоца до 20.07.2020. године до 11,00 часова. 
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 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 року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом и Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са 
назнаком да је поднета неблаговремено. 
Понуда мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом. 
Сви документи у понуди треба да буду повезани јемствеником, тако да се не могу 
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, а да се видно 
не оштете листови. 
Понуду потписују особа или особе које су овлашћене да потпишу понуду у име 
подносиоца  понуде. 
Понуђач доставља оригинал понуде, читко попуњен и без исправки. Уколико постоје 
исправке морају бити парафиране од лица које је потписало понуду. 
 
3. ПАРТИЈЕ 
Предмет јавне набавке је обликован у две партије: 
Партија 1-фиксна и мобилна телефонија 
Партија 2-интернет и пренос података. 



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

најмање једну целокупну партију. 

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

само на одређене партије. 

У случају да понуђач поднесе понуду за две партије, она мора бити поднета тако да се 

може оцењивати за сваку партију посебно. 

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

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

достављени у једном примерку за обе партије. 

У случају да понудом нису обухваћене све ставке, тј сви тражени елементи једне 
партије,понуда се одбија као неисправна. 
 
 
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: Општинска управа 
општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин, са назнаком: ,,Измена 
понуде за јавну набавку мале вредности услуга комуникација по партијама:  
Партија 1-фиксна и мобилна телефонија 
Партија 2-интернет и пренос података. 

ЈНМВ 16/2020 НЕ ОТВАРАТИ”. (заокружити за коју партију се подноси понуда) 
 Или „Допуна понуде за јавну набавку мале вредности услуга комуникација по партијама:  
Партија 1-фиксна и мобилна телефонија 
Партија 2-интернет и пренос података. 

 ЈНМВ 16/2020 НЕ ОТВАРАТИ”. (заокружити за коју партију се подноси понуда) 
” или 

“Опозив понуде за јавну набавку мале вредности услуга комуникација по партијама:  
Партија 1-фиксна и мобилна телефонија 
Партија 2-интернет и пренос података. 

 ЈНМВ 16/2020 НЕ ОТВАРАТИ”. (заокружити за коју партију се подноси понуда) 
” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности услуга комуникација по партијама:  
Партија 1-фиксна и мобилна телефонија 
Партија 2-интернет и пренос података. 

 ЈНМВ 16/2020 НЕ ОТВАРАТИ”. (заокружити за коју партију се подноси понуда)”. 
 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 



заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
 
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 %, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то 
податке о: 
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем и 
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања . 



Месечно, након извршене услуге, у року до 45 дана од дана пријема исправне фактуре, 
(у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 68/2015), 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтев у погледу рока извршења услуге 
Партија 1- Услуга се извршава од дана потписивања уговора на период од 24 месеци. 
Партија 2- Услуга се извршава од дана потписивања уговора на период од 24 месеци. 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана 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 продужење рока важења понуде не може мењати 
понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена у понуди се исказује у динарима, са и без пореза на додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати, до коначне реализације уговора. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
Понуда са варијантама није дозвољена. 
Попуст на понуђену цену није дозвољен. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА  
Важи за обе партије: 
По закључењу уговора, у року не дужем од 1О дана, добављач је дужан да испостави 
наручиоцу бланко соло меницу као средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе 
и то на износ од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, односно уговора. Меница мора 
бити оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање и регистрована у 
складу Законом и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења 
Регистра меница и овлашћења, са роком важења најмање онолико колико траје уговор 
тј. колико траје рок за испуњење обавезе понуђача. Уз меницу доставити, Потврду о 
регистрацији менице, Менично овлашћење да се меница без сагласности понуђача 
може поднети на наплату у случају неизвршења обавеза из закљученог уговора, као и 
копију картона депонованих потписа. Средство обезбеђења (меница) не може се 
вратити понуђачу пре истека рока трајања осим ако је понуђач у целости испунио своју 
обезбеђену обавезу.  
Наручилац задржава право да меницу активира у свим случајевима неизвршавања 
обавеза понуђача на начин како је то уговорено.  
 
12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 



Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште, електронске поште или 
факсом тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене 
недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније 5 (пет) дана пре 
дана 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  
објавити и на Порталу јавних набавки као и на својој интернет страници. 
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде 
заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Општинска управа 
општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, број ЈНМВ  
16/2020“, уз навођење партије за коју се траже информације или додатно појашњење. 
 
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима 
путем електронске поште на емаил: jnnegotin@gmail.com радним даном у току трајања 
радног времена наручиоца од 07,00 h до 15,00 h примљени захтев ће се евидентирати са 
датумом када је и примљен. 
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима путем електронске поште на емаил: jnnegotin@gmail.com радним даном 
након истека радног времена наручиоца то јест након 15,00 часова и  захтев ће се 
евидентирати код наручиоца следећег радног дана. 
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима 
путем електронске поште на емаил: jnnegotin@gmail.com у данима када наручилац не 
ради, (викендом или у данима државног празника) примљени захтев ће се евидентирати 
првог радног дана у току трајања радног времена наручиоца од 07,00 часова до 15,00 
часова. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације”, ЈНМВ 16/2020“,уз 
навођење партије за коју се траже додатне информације или појашњење. 
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. ЗЈН. 
 
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. 
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.НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да су испуњени услови 
предвиђени чланом 82. Закона.  
 
17.ВРСТА КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА и  
 
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ 
НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ 
ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ 
ЦЕНОМ 
 
Партија 1 – фиксна телефонија и мобилна телефонија 
Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума „економски 
најповољнија понуда“  
Елементи овог критеријума су дати у следећој табели:  
Елеменат у критеријуму „економски најповољнија понуда“ је ЦЕНА 
 

Ред. 
бр. 

Назив услуге 
БРОЈ 

ПОНДЕРА 



1 
Цена минута разговора у месном саобраћају-разговори 

обављени у оквиру исте мрежне групе 8 

2 
Цена минута разговора у међумесном саобраћају-

разговори обављени између мрежних група 8 

3 
Цена телефонских разговора од претплатника фиксне ка 

мобилној телефонији МТС 8 

4 
Цена телефонских разговора од претплатника фиксне ка 

мобилној телефонији Теленор 
8 

5 
Цена телефонских разговора од претплатника фиксне ка 

мобилној телефонији ВИП 8 

6 
Месечна претплата по 1 телефонском прикључку 

10 

7 
ЦЕНА МИНУТА САОБРАЋАЈА У ЗЕМЉИ ВАН 
ПОСЛОВНЕ ГРУПЕ, А У МРЕЖИ НАРУЧИОЦА –
 мобилна телефонија 

10 

8 
ЦЕНА МИНУТА САОБРАЋАЈА У ЗЕМЉИ ВАН 
МРЕЖE НАРУЧИОЦА, НЕ УКЉУЧУЈУЋИ ФИКСНУ 
ТЕЛЕФОНИЈУ- мобилна телефонија 

10 

9 
ЦЕНА МИНУТА САОБРАЋАЈА У ЗЕМЉИ КА 
ФИКСНОЈ ТЕЛЕФОНИЈИ- мобилна телефонија 

10 

10 ЦЕНА СМС У ЗЕМЉИ У МРЕЖИ НАРУЧИОЦА 5 

11 ЦЕНА СМС У ЗЕМЉИ ВАН МРЕЖЕ НАРУЧИОЦА 5 

12. БУЏЕТ ЗА НАБАВКУ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА 10 

 
 
1. ЦЕНА МИНУТА РАЗГОВОРА У МЕСНОМ САОБРАЋАЈУ - 8 ПОНДЕРА  
 

а. Најнижа понуђена цена (ставка 1) добија 8 пондера  
б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули:  

 
Најниже понуђена цена                                           X8                        

           Понуђена цена                              
 
2. ЦЕНА МИНУТА РАЗГОВОРА У МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ - 8 ПОНДЕРА  
 

а. Најнижа понуђена цена (ставка 2) добија 8 пондера  
б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули:  

 
Најниже понуђена цена                                           X8                        

           Понуђена цена                              
 
3.ЦЕНАМИНУТА РАЗГОВОРА КА МОБИЛНОЈ МТС-А - 8 ПОНДЕРА 

  
а. Најнижа понуђена цена (ставка 3) добија 8 пондера  
б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули:  



 
Најниже понуђена цена                                           X8                         

           Понуђена цена                              
 
4.ЦЕНАМИНУТА РАЗГОВОРА КА МОБИЛНОЈ ТЕЛЕНОРА - 8 ПОНДЕРА 

  
а. Најнижа понуђена цена (ставка 4) добија 8 пондера  
б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули:  

 
Најниже понуђена цена                                           X8                        

           Понуђена цена                              
 
5.ЦЕНАМИНУТА РАЗГОВОРА КА МОБИЛНОЈ ВИП-А - 8 ПОНДЕРА 

  
а. Најнижа понуђена цена (ставка 5) добија 8 пондера  
б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули:  

 
Најниже понуђена цена                                           X8                         

           Понуђена цена                              
 
6.МЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА ПО 1 ТЕЛЕФОНСКОМ ПРИКЉУЧКУ - 10 ПОНДЕРА 
 

а. Најнижа понуђена цена (ставка 6) добија 10 пондера  
б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули:  

 
Најниже понуђена цена                                           X10                      

           Понуђена цена                              
 
Цена месечне претплате не може бити већа од 550 динара без пдв-а по 1 
телефонском прикључку.  
 
 

7..ЦЕНА МИНУТА САОБРАЋАЈА У ЗЕМЉИ ВАН ПОСЛОВНЕ ГРУПЕ, А У МРЕЖИ 
НАРУЧИОЦА( мобилна телефонија):  

 
број пондера за најнижу цену износи 10 пондера 
Обрачун пондера других понуђача се врши по формули:  
најнижа понуђена цена  
        цена понуђача                     X10 
 

8.ЦЕНА МИНУТА САОБРАЋАЈА У ЗЕМЉИ ВАН МРЕЖE НАРУЧИОЦА, НЕ 
УКЉУЧУЈУЋИ ФИКСНУ ТЕЛЕФОНИЈУ( мобилна телефонија)::  

 
број пондера за најнижу цену износи 10 пондера  
Обрачун пондера других понуђача се врши по формули:  
најнижа понуђена цена X 10  
         цена понуђача                                         X10         
 

9.ЦЕНА МИНУТА САОБРАЋАЈА У ЗЕМЉИ КА ФИКСНОЈ ТЕЛЕФОНИЈИ( мобилна 
телефонија)::  

 
број пондера за најнижу цену износи 10 пондера  
Обрачун пондера других понуђача се врши по формули:  



најнижа понуђена цена    
         цена понуђача                               X10 
 

10.ЦЕНА СМС У ЗЕМЉИ У МРЕЖИ НАРУЧИОЦА( мобилна телефонија)::  
 
број пондера за најнижу цену износи 5 пондера  
Обрачун пондера других понуђача се врши по формули:  
најнижа понуђена цена                        
          цена понуђача                      X5 
 

11.ЦЕНА СМС У ЗЕМЉИ ВАН МРЕЖЕ НАРУЧИОЦА( мобилна телефонија)::  
 
број пондера за најнижу цену износи 5 пондера  
Обрачун пондера других понуђача се врши по формули:  
најнижа понуђена цена  
         цена понуђача                           X5 
 
 

12.БУЏЕТ ЗА НАБАВКУ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА 
 
број пондера за највећи буџет износи 10 пондера  
Обрачун пондера других понуђача се врши по формули:  
       понуђени буџет _____ 
     највиши понуђени буџет                   X10 
 
НАПОМЕНА: Уколико је понуђена цена 0,00 динара, за обрачун ће се користити износ 0,01 
динара. 
Приликом оцењивања понуда, заокруживање ће се вршити на две децимале. 
У обзир се узима цена без ПДВ-а.  
 
 
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача чија је цена минута саобраћаја у земљи ван мрежe 
наручиоца мања, уколико две или више понуда имају исту цену минута саобраћаја у 
земљи ван мрежe наручиоца, као повољнија понуда ће се сматрати она у којој је дат већи 
буџет за телефонске уређаје. 

 
 
Укупан број бодова(УББ ) 
УББ= 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 
 
 
Цене морају бити нумерички исказане тако да се могу применити у формули за 
бодовање што значи да се исказана "нула" неће сматрати ценом погодном за 
упоређивање понуда тј. примену методологије бодовања, те понуђачи који 
доставе нулу као цену неће добијати пондере по том елементу критеријума. 
Наведено значи да је минимална дозвољена понуђена цена 0,01 динар.  
 
Такође, цена се мора исказати бројем највише од две децимале, те понуђачи 
који доставе цену исказану бројем већим од две децимале неће добијати 
пондере по том елементу критеријума.  
Без обзира што не улазе у бодовање, обавезно је да се наведу цене и за остале ставке у 
табели образца понуде и модела уговора.  



 
Уколико се након извршеног оцењивања понуда установи да две или више понуда 
имају једнак број пондера, као најповољнија понуда ће се сматрати она у којој је дата 
нижа цена месечне претплате за ТФ прикључак, а уколико и тада буде једнак број 
пондера као најповољнија понуда ће се сматрати она у којој је понуђена нижа цена 
међумесног саобраћаја - разговора обављених између мрежних група (ставка 2). 
Уколико и тада понуде имају исти број пондера Наручилац ће избор извршити 
"жребом".  
 
Избор најповољније понуде извршиће асе применом критеријума „економски 
најповољнија понуда“,  а на основу следећих елемената критеријума: 
 
Партија 2 – ИНЕРНЕТ и ПРЕНОС ПОДАТАКА, најнижа понуђена цена 
 

Критеријум за оцењивање понуда код Партије 2 је најнижа понуђена цена.  
  
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом ценом Наручилац ће избор 

најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио 
већу брзину интернета. Ако су цена и брзина интернета једнаке предност има понуда која је 
прва пристигла код наручиоца. 
 
 
18.ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве).   
          
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице 
које 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 овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на 
e-mail:jnnegotin@gmail.com, факсом на број 019/544-000 или препорученом пошиљком 
са повратницом на адресу наручиоца. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за 
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  
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 претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 
пет 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 не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да 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 ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид 
у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства 
финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог 
за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  
(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; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... 

[навести редни број јавне набавкeи и бр. партије;.  
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 

је извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке, или  
 



2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе наведене под тачком 1, или  

 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и други корисници јавних средстава), или 

 
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 ЗЈН и другим прописом. 

 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ДОСТАВЉЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року 
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5)Закона. 
 
22. ПРАВО УЧЕШЋА 
Право учешћа у поступку има понуђач који испуњава услове из члана 75. Закона о 
јавним набавкама и услове из конкурсне документације, а испуњеност услова доказује 
достављањем доказа према члану 77. Закона о јавним набавкама, а у складу са 
конкурсном документацијом где су услови ближе дефинисани. 
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на 
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 
увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
 
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, у складу са чланом 79. став 7. ЗЈН 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, 
понуђач може уместо доказа, приложити своју писмену изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 
бележником или другим надлежним органом те државе. 
Наручилац је дужан да провери да ли су испуњени услови за примену из претходног 
става. 
23. УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Месечно, након извршене услуге, у року до 45 дана од дана пријема исправне фактуре 
од стране Наручиоца. 



24. ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА ЦЕНЕ 
Цена мора да буде исказана у динарима, без пореза на додату вредност и исказује се 
по јединици мере. На крају обрасца понуде исказује се укупна вредност без ПДВ-а и 
укупна вредност са ПДВ-ом. 
У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о 
јавној набавци. 
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 
Неуобичајено ниска цена у смислу закона је понуђена цена која значајно одступа у 
односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне 
набавке у складу са понуђеним условима. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће тражити образложење 
свих њених саставних делова које сматра меродавним, односно поступиће у складу са 
чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
25. ГАРАНТНИ РОК 
Понуђач који добије посао гарантује за квалитет услуге у времену трајања уговора. 
26. ПОВЕРЉИВОСТ 
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у 
горњем десном углу садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО“. 
 
Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из 
понуде у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама. 
Не сматрају се поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 
понуде. 
 
27. РАЗЈАШЊЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
У циљу идентичног и потпуног разумевања свих елемената понуде Наручилац може 
тражити од понуђача додатно објашњење одређених одредби понуде. Захтеви за 
појашњење биће прослеђени у писменој форми. Понуђач је обавезан да у року од 3 
(три) дана од дана 
пријема захтева за појашњење понуде, достави Комисији свој одговор у писаној форми. 
 
28. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 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. 
 
Заинтересовани понуђачи могу да изврше увид у конкурсну документацију на следеће 
начине: 
- на Порталу јавних набавки www.ујн.гов.рс 
- на Порталу наручиоца: www.negotin.rs 
29. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 



Наручилац може да изврши измену Конкурсне документације сагласно члану 63. 
Закона о јавним набавкама. 
 
30. ПРИМЕНА ЗАКОНА 
Од понуђача се очекује да је упознат са свим релевантним законима, прописима, 
стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији, нарочито Закона о 
јавним набавкама и подзаконских аката за ову област. 
 
31. ТУМАЧЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
У циљу идентичног и потпуног разумевања Конкурсне документације, понуђач може 
тражити од Наручиоца појашњење одређених одредби Конкурсне документације. 
Захтеве за појашњење и копије одговора биће послати свим подносиоцима понуда који 
су преузели 
Конкурсну документацију . 
 
30. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
Рок за подношење понуде је 20.07.2020. године до 11  часова. 
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније 
до 20.07.2020. године до 11,00 часова без обзира на начин достављања. 
 
31. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
Јавно отварање понуда отпочеће 20.07.2020. године у просторијама Наручиоца,  
Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1, са почетком у 11,15 
часова, канцеларија број 104. Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована 
лица. 
Пре почетка отварања понуда представници понуђача, који присуствују отварању 
понуда дужна су да предају Комисији за јавне набавке овлашћење за заступање 
понуђача. 
Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови Комисије и овлашћени 
представници понуђача. 
 
 
32. ПОДОБНОСТ И УСАГЛАШЕНОСТ ПОНУДЕ СА ЗАХТЕВИМА КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Пре него што Комисија приступи детаљној оцени понуде, утврдиће да ли је понуда 
прописно потписана и да ли је усаглашена са захтевима наведеним у упутству 
подносиоцима понуда. Понуде које су некомплетне, недовољно читке или неразумљиве 
или садрже остале нерегуларности биће одбијене. 
 
33. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Наручилац ће одбити понуду ако: 
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
3) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама наручилац доноси одлуку о обустави 
поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда или уколико нису 
испуњени услови за доделу уговора. 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 



онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба 
наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске 
године, односно у наредних шест месеци. 
 
Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложити, 
посебно наводећи разлоге обуставе поступка и доставити понуђачима у року од три 
дана од дана доношења одлуке. 
Наручилац ће у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о трошковима 
припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама. 
 
34. НУМЕРАЦИЈА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Наручилац је сваку страну конкурсне документације обележио и иста се састоји од 
укупно 67 стране. 
35. САДРЖАЈ ПОНУДЕ 
Понуда се сматра прихватљивом уколико испуњава све захтеве и услове из позива и 
конкурсне документације и ако уз тражене доказе из Упутства како се доказује 
испуњеност услова поднесе и следеће обрасце, попуњене, оверене и од стране 
олвашћеног лица 
потписане: 
- Обрасце понуде за партију 1 и 2  
-Обрасце модела уговора за партију 1 и 2  
- Образац трошкова припреме понуде (није обавезно) 
- Образац изјаве о независној понуди 
 
Ако је подносилац понуде група понуђача дужан је да, поред горе наведених 
докумената доставе споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке. 
Понуда мора бити сачињена у складу са конкурсном документацијом. 
Обрасци који су саставни део Конкурсне документације морају бити попуњени, 
потписани и оверени печатом понуђача, за лакше попуњавање образаца, дозвољено је 
копирање истих, са истим садржајем. 
Ако понуду подноси група понуђача овлашћени представник групе понуђача потписује 
и оверава печатом обрасце, осим за које је у конкурсној одкументацији одређено да 
мора 
сваки члан групе понуђача да попуњава, поптпише и овери. (у ком случају се обрасци 
фотокопирају у потребном броју). 
 
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од Понуђача, чија је понуда на 
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа с тим да је дужан да наведе који су то докази као и навести у понуди 
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 
 
 
 
 
 
 
 



VI. OБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 
Партија 1-фиксна телефонија и мобилна телефонја 

 
Понуда број  _____од _______2020. године за јавну набавку услуга-услуге 
комуникације, ЈНМВ број: 16/2020. 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 

Адреса понуђача: 
 

 

Матични број понуђача: 
 

 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 

Телефакс: 
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
 
1) 

Назив подизвођача: 
 

 

 
 

Адреса:  

 
 

Матични број  

 
 

Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт: 
 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће  



извршити подизвођач: 
2) Назив подизвођача: 

 
 

 
 

Адреса:  

 
 

Матични број:  

 
 

Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт: 
 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
1) 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 
 

Адреса:  

 
 

Матични број:  

 
 

Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт: 
 

 

2) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 
 

Адреса:  

 
 

Матични број:  

 
 

Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт: 
 

 

3) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 
 

Адреса:  

 
 

Матични број:  



 
 

Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт: 
 

 

 
 
Напомена:  
 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Набавка услуга-фиксна и мобилна телефонија 
(Партија 1)  
 

Ред. 
бр. Назив услуге Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1 
Цена минута разговора у месном саобраћају-разговори 

обављени у оквиру исте мрежне групе     

2 
Цена минута разговора у међумесном саобраћају-

разговори обављени између мрежних група     

3 
Цена телефонских разговора од претплатника фиксне ка 

мобилној телефонији МТС     

4 
Цена телефонских разговора од претплатника фиксне ка 

мобилној телефонији Теленор 
    

5 
Цена телефонских разговора од претплатника фиксне ка 

мобилној телефонији ВИП     

7 
Месечна претплата по 1 телефонском прикључку 

    

8 
ЦЕНА МИНУТА САОБРАЋАЈА У ЗЕМЉИ ВАН 
ПОСЛОВНЕ ГРУПЕ, А У МРЕЖИ НАРУЧИОЦА –
 мобилна телефонија 

    

9 
ЦЕНА МИНУТА САОБРАЋАЈА У ЗЕМЉИ ВАН 
МРЕЖE НАРУЧИОЦА, НЕ УКЉУЧУЈУЋИ ФИКСНУ 
ТЕЛЕФОНИЈУ- мобилна телефонија 

    

10 ЦЕНА МИНУТА САОБРАЋАЈА У ЗЕМЉИ КА 
ФИКСНОЈ ТЕЛЕФОНИЈИ- мобилна телефонија 

    

11 ЦЕНА СМС У ЗЕМЉИ У МРЕЖИ НАРУЧИОЦА     

12 ЦЕНА СМС У ЗЕМЉИ ВАН МРЕЖЕ НАРУЧИОЦА     

13 БУЏЕТ ЗА НАБАВКУ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА     

 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А   

 ПДВ %   

 УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ   



 
 

Рок важења понуде (не краће од ЗО дана од дана јавног 
отварања  

 дана од дана јавног  

понуда)       отварања понуда.   

Максимално време отклањања квара     __ сата/и од усмене или писмене  

      пријаве квара.  

Рок плаћања је у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре . 

       

Понуђене услуге су у свему усаглашене са спецификацијом и у погледу квалитета задовољавају важеће  

стандарде и испуњавају услове и захтеве прописане конкурсном документацијом.   

Услуга која је предмет набавке ће се пружати у складу са Правилником о параметрима квалитета јавно  

доступних  електронских  комуникационих  услуга  и  спровођењу  контроле  обављања  делатности  

електронских комуникација ("Сл. Гласник РС", бр. 73/2011 и 3/2014).     

Понуђач гарантује за пружене услуге до истека рока важности уговора.    

Понуда је у свему усаглашена са захтевима из техничке спецификације.    

Место пружања услуге јесу пословне просторије Општинске управе општине Неготин. 

      

У случају промене постојећег оператера, изабрани понуђач ће услугу успоставити без одлагања по  

 закључењу уговора а чим се за то стекну услови прописани одговарајућом регулативом.   

 
Датум                                                     Понуђач 

    М. П.  
________________ ______________ 
Напомене: 
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.  
 
Обзиром да су у овом обрасцу садржани основни елементи понуђене цене сматраће се 
и обрасцем структуре цене. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII. OБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 
Партија 2-интернет и пренос података 

 
Понуда бр _____од _______2020. године за јавну набавку услуга-услуге комуникације, 
ЈНМВ број: 16/2020. 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 

Адреса понуђача: 
 

 

Матични број понуђача: 
 

 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 

Телефакс: 
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
 
1) 

Назив подизвођача: 
 

 

 
 

Адреса:  

 
 

Матични број  

 
 

Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт: 
 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 



 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача: 
 

 

 
 

Адреса:  

 
 

Матични број:  

 
 

Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт: 
 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
 
 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
1) Назив учесника у заједничкој понуди: 

 
 

 
 

Адреса:  

 
 

Матични број:  

 
 

Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт: 
 

 

2) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 
 

Адреса:  

 
 

Матични број:  

 
 

Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт: 
 

 

3) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 
 

Адреса:  



 
 

Матични број:  

 
 

Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт: 
 

 

 
Напомена:  
 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 

Набавка услуга-интернет (Партија 2): 
 
Редни бр. Назив услуга Цена на месечном 

нивоу у динарима 
без ПДВ-а 

 

Цена на месечном 
нивоу у динарима 

са ПДВ-ом 
 

1. Интернет 
(по спецификацији 
од тачке 1. до тачке 
12.) 

  

2. Понуђена брзина 
протока  
_____Mb/s 
Download 
 
_____ Mbs Upload 
 

  

3.  Пренос података 
 

  

 
Важност понуде износи ____  ( _____________________)  дана од дана отварања понуда 
( не краћи од 30 дана ).                           словима 
 
 

Датум                                   Понуђач 
    М. П.  

________________                                                                ______________ 
 
 
Обзиром да су у овом обрасцу садржани основни елементи понуђене цене сматраће се 
и обрасцем структуре цене. 
 
 
 
 
 



 
 
 

VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
о јавној набавци услуге комуникација 

ПАРТИЈА 1 – ФИКСНА И МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА 
 
Уговорне стране: 
 
Oпштинске управе општине Неготин, са седиштем у Неготину, ул. Трг Стевана 
Мокрањца број 1, коју заступа начелник Зорица Мијушковић (у даљем тексту: 
Наручилац), матични број: 07233345, порески индентификациони број: 100566475, 
ЈБКЈС 06295 
 
и 
 
________________________________из______________________ул. 
_________________  бр.___, коју заступа___________________________ (у даљем 
тексту: давалац услуге) ПИБ______________, MБ_________________.   
и (доње црте попуњавају само понуђачи који подносе заједничку понуду, односно 
понуду са учешћем подизвођача, тако што уписују називе свих учесника заједничке 
понуде, односно свих подизвођача)  
______________________________________________________________________
___ 
 
______________________________________________________________________
___ 
 

 
Уговорне стране сагласно констатују: 
 
- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу позива за подношење 
понуда за набавку услуга комуникација спровео јавну набавку мале вредности број ЈН 
16/2020, покренут Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 4041–16/2020-
IV/04 од 30.06.2020. године, при чему уговорне стране сагласно констатују: 
- да је Давалац услуге доставио понуду број _________ од _____ 2020. године, 
- да понуда Даваоца услуге у потпуности одговара техничким спецификацијама из 
конкурсне документације, 
- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео 
одлуку о додели уговора за предметну услугу. 
 
Понуда Даваоца услуге и спецификација Наручиоца из става 1. овог члана се налазе у 
прилогу овог Уговора и чине његов саставни део. 
                                                                    

Члан 1. 
Предмет овог Уговора је пружање услуга комуникације: Партија 1-фиксна и мобилна 
телефонија, за период од две године. Саставни део овог Уговора је понуда Пружаоца 
услуга за јавну набавку бр. 16/2020.  



 
Члан 2. 

Цене су одређене у понуди, и обухватају све трошкове које Пружалац услуга има у 
реализацији уговорних обавеза, и износе: 
 
партија 1- фиксна и мобилна телефонија   

Ред. бр. Назив услуге Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1 
Цена месечне накнаде по телефонској фиксној 
линији (минимун је 100 бесплатних минута у 
оквиру месечне накнаде) 

    

2 
Цена минута разговора у оквиру мрежне групе са 
префиксом 019 (локални позиви) по телефонској 
фиксној линији 

    

3 
Цена минута разговора у националној фиксној 
телефонији изван мрежне групе са префиксом 019 
(међуградски позиви) 

    

4 
Цена минута директним позивима према 
мобилним бројевима по телефонској фиксној 
линији 

    

5 

Цена минута позива усмерених ка говорним 
аутоматима - позиви ка специјалним службама 
(МУП, ватрогасци, хитна помоћ) по телефонској 
фиксној линији 

    

6 Цена обавезне претплате за фиксну телефонију     

7 
Цена минуте ка бројевима у мрежи изабраног 
оператера по телефонској мобилној линији 

    

8 
Цена фиксне месечне претплате по телефонској 
мобилној линији 

    

9 
Цена минуте ка бројевима у мобилној мрежи по 
телефонској мобилној линији 

    

10 
Цена минуте ка бројевима другог оператера по 
телефонској мобилној линији 

    

11 
Цена СМС у националном саобраћају (ка свим 
мрежама) након 100 бесплатних СМС-а по 
телефонској мобилној линији 

    

12 
Цена брзог интернета преко мобилне телефоније 
након 100MB  утрошеног протока 

    

13 
 Цена интернета неопходног за функционисање 
фискалних каса по катрици je у оквиру претплате 
не сме бити већа од 41,67 динара, без ПДВ-а 

    

14 

Цена интернета неопходног за функционисање 
картица на апаратима за радно време по картици 
300MB не сме бити скупља од 125,00 динара без 
ПДВ-а 

    



 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А   

 ПДВ %   

 УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ   
 
 
Дате цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора. 
Укупна реализована вредност уговора не може бити већа од ________________ динара 
без ПДВ. (*попуњава Корисник услуга) 
 

Члан 3. 
Обавезе Пружаоца услуга: 
Фиксна телефонија: 
Фиксну телефонију реализовати преко аналогних телефонских прикључака и то у 
пословним просторијама Општинске управе општине Неготин.  

Р.бр. Број телефона  Локација-адресе  Врста 
прикључка 

Врста везе 

1. 019/541-386 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

2. 019/541-526  Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

3. 019/542-014 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

4. 019/542-024 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

5. 019/543-024 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

6. 019/543-559 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

7. 019/544-000 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

8. 019/544-025 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

9. 019/544-042 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

10. 019/544-068 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

11. 019/544-083 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

12. 019/544-171 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

13. 019/544-189 Трг Стевана Мокрањца 1 
 
 

POTS бакарна 
парица 

14. 019/544-554 Кнеза Михајла 12 POTS бакарна 
парица 

15. 019/546-001 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

16. 019/541-411 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 



17. 019/547-580 Станка Пауновића 1а POTS бакарна 
парица 

18. 019/547-060  Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

19. 019/548-487 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

20. 019/548-581 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

21. 019/548-781 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

22. 019/549-689 ЈНА 10 POTS бакарна 
парица 

23. 019/548-335 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

24. 019/549-746 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

25.  019/541-698 Станка Пауновића 1а POTS бакарна 
парица 

26. 019/545-481 Станка Пауновића 1а POTS бакарна 
парица 

27. 019/541-069 Трг Стевана Мокрањца 1 POTS бакарна 
парица 

  Месне канцеларије   

1. 019/553-684 Село Александровац POTS бакарна 
парица 

2. 019/530-702  Село Браћевац POTS бакарна 
парица 

3. 019/553-403  Село Брестовац POTS бакарна 
парица 

4. 019/550-223 Село Буковче POTS бакарна 
парица 

5. 019/532-032 Село Вељково 
 

POTS бакарна 
парица 

6. 019/552-100 Село Видровац POTS бакарна 
парица 

7. 019/558-018 Село Вратна POTS бакарна 
парица 

8. 019/561-050 Село Дупљане POTS бакарна 
парица 

9. 019/560-022 Село Душановац POTS бакарна 
парица 

10. 019/558-103 Село Јабуковац POTS бакарна 
парица 

11. 019/555-548 Село Јасеница POTS бакарна 
парица 

12. 019/552-909 Село Карбулово POTS бакарна 
парица 

13. 019/550-086 Село Кобишница POTS бакарна 
парица 



14. 019/532-633 Село Ковилово 
 
 

POTS бакарна 
парица 

15. 019/556-714 Село Малајница 
 

POTS бакарна 
парица 

16. 019/559-283 Село Мала каменица POTS бакарна 
парица 

17. 019/545-980 Село Милошево POTS бакарна 
парица 

18. 019/559-002 Село Михајловац POTS бакарна 
парица 

19. 019/554-450 Село Мокрање POTS бакарна 
парица 

20. 019/556-303 Село Плавна POTS бакарна 
парица 

21. 019/476-920 Село Поповица POTS бакарна 
парица 

22. 019/3524-012 Село Прахово POTS бакарна 
парица 

23. 019/528-055 Село Радујевац 
 

POTS бакарна 
парица 
 

24. 019/554-053 Село Рајац POTS бакарна 
парица 

25. 019/534-001 Село Речка POTS бакарна 
парица 

26. 019/532-620 Село Рогљево POTS бакарна 
парица 

27. 019/544-053 Село Самариновац POTS бакарна 
парица 

28. 019/547-821 Село Сиколе POTS бакарна 
парица 

29. 019/557-280 Село Слатина POTS бакарна 
парица 

30. 019/532-710 Село Смедовац POTS бакарна 
парица 

31. 019/551-606 Село Србово POTS бакарна 
парица 

32. 019/530-777 Село Тамнич POTS бакарна 
парица 

33. 019/552-437 Село Трњане POTS бакарна 
парица 

34. 019/557-263 Село Уровица POTS бакарна 
парица 

35. 019/530-898 Село Црномасница POTS бакарна 
парица 

36. 019/546-095 Село Чубра POTS бакарна 
парица 

37. 019/556-036 Село Шаркамен POTS бакарна 



парица 
38. 019/555-004 Село Штубик POTS бакарна 

парица 
 

Услуга фиксне телефоније подразумева јавне говорне услуге као и пренос 
података и слике преко фиксне мреже где се под преносом података и слике преко 
фиксне мреже подразумева пренос путем факс уређаја.  

Услуга мора обухватати следеће: 
1. Позиви специјалним службама су бесплатни (полиција, хитна помоћ, 

ватрогасци...). 
2. Сви разговори тарифирају се у минутама док се заузеће и позиви на које није 

одговорено не тарифирају. Успостава везе као и позиви сервисних позива изабраних 
оператера су бесплатни. 

3. У случају промене постојећег оператера трошкове преноса постојећих 
корисничких бројева сноси изабрани понуђач. 

4. Изабрани понуђач мора омогућити наручиоцу задржавање постојећих бројева. 
5. Кориснички сервис изабраног понуђача мора бити доступан према наручиоцу 

24 сата, 365 дана у години.  
6. Услуге које су предмет набавке морају бити омогућене на целој територији РС 

и морају бити омогућене непрекидно у току 24 сата 7 дана у недељи.  
7. Месечна претплата по телефонском прикључку (броју) не може бити већа од 

550 динара без ПДВ-а при чему у оквиру месечне претплате понуђач урачунава најмање 
150 минуте бесплатног разговора ка фиксним мрежама на територији РС по 
телефонском прикључку.  

8. Понуђене цене су фиксне у динарском износу за време трајања уговорног 
периода. 

9. Онемогућавање позива ка свим 09ххх сервисима са свих бројева телефона 
наведних у конкурсној документацији. Такође, потребно је да се онемогуће и услуге 
позивања ка иностранству са свих бројева осим са: 019/541-526, 019/542-014 и 019/542-
024.  

Услуге у међународном телефонском саобраћају које нису наведене посебно у 
конкурсној документацији, као и додатне услуге фиксне телефоније се обрачунавају 
према важећим ценовницима оператера при чему се важећи ценовници могу али не 
морају доставити у пунуди. 

10. Понуђена услуга мора да подржава идентификацију позива што улази у 
понуђену цену.  

11. Понуђеном ценом мора да буде обухваћено и увођење захтеваних услуга, тј. 
прикључење на телефонску мрежу–успостављање прикључка и тестирање на свим 
локацијама наручиоца. 

12. Понуђач је дужан да обезбеди пресељење опреме без промене телефонских 
бројева и без додатних трошкова поновног заснивања услуге у случају да дође до 
пресељења наручиоца на нову адресу пре истека уговора. 

13. Понуђена услуга мора подржавати телефонску централу наручиоца (ближе 
описану доле) односно постизање пуна компатибилности са наведеном централом пада 
на терет изабраног оператера. Сви заинтересовани понуђачи могу погледати телефонску 
централу у објекту наручиоца у Неготину, Трг Стевана Мокрањца број 1, уз претходну 
најаву.  

14. Услуге које су предмет јавне набавке морају у свему бити у складу са 
важећим стандардима и захтевима као и условима наручиоца дефинисани конкурсном 
документацијом.  



Премет набавке чине:  
- услуге фиксне телефоније преко аналогних телефонских прикључака, 
Број потребних телефонских прикључака у објектима Општинске управе општине  

Неготин који су предмет набавке  
 
1. Број потребних АНАЛОГНИХ (стандардних) телефонских 

прикључака (линија) у пословним просторијама Општинске 
управе општине Неготин 
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 Напомена: 
 Под телефонским прикључком подразумева се улазна телефонска линија. У 
оквиру интерне телефонске комуникације а након успостављања предметне фиксне 
телефоније Општинска управе општине Неготин ће имати потребу за довољним бројем 
локала сходно броју запослених (већ постоје одређени локали). 
 У колико у складу са позитивно правним прописима не постоји могућност да се 
телефонски бројеви које Општинска управа општине Неготин или део њих пребаце са 
једног на другог оператера, прихвтиће се додела нових бројема при чему сви трошкови 
истог падају на терет изабраног понуђача. У наведеном случају избаврани понуђач мора 
доказати и документаовати немогућност задржавања постојећих бројева. 

Медијум за реализацију услуге је крута веза  (отички/бакарни кабл) који мора 
бити изведен као подземни у целом распону од локације Понуђача са које реализује 
сервис до локације Наручиоца. 

Предмет набавке је описан и захтеван тако да се искористе расположиви ресурси 
наручиоца неопходни за пружање предметне услуге без додатних трошкова по 
Општинску управу општине Неготин, а пре свега да се искористе постојеће телефонске 
централе у власништву Општинске управе општине Неготин.  

 
- Месни саобраћај подразумева разговоре остварене у истој мрежној групи (нпр. 

позиви у оквиру мреже 019-Неготин). 
- Међумесни саобраћај подразумева позиве (разговоре) упућене из једне мрежне 

групе (нпр. 019-Неготин) ка другим мрежним групама (нпр. 018-Ниш; 021- Нови Сад). 
- Радно време Општинске управе општине Неготин је од 07,00 – 15,00 тако да 

цене разговора треба исказати јединствено тј. без разлике на „јак“ и „слаб“ саобраћај, уз 
напомену да постоји могућност промене радног времена наручиоца.  

- Пре достављања понуде, сваки понуђач може остварити увид на локације 
наручиоца како би се упознао са начином по коме тренутно функционише услуга 
фиксне телефоније.  

 
Важна напомена (услов): 
- У пословним просторијама наручиоца на локацијама у Неготину у власништву 

наручиоца постоје и у функцији су следеће телефонске централе са аналогним 
телефонским прикључцима, преко којих се остварује фиксна телефонија у предметним 
објектима: 

- Panaconic NS 500, на локацији Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин 
- Panaconic КX-TES 824, на локацији Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин 
- Panaconic КX-TA 308, на локацији Станка Пауновића 1а, Неготин 
- Panaconic КX-TES 824, на локацији Кнеза Михајла 12, Неготин 
 
Понуђена услуга за локације у Неготину, за аналогне телефонске прикључке,  



мора подржавати наведене телефонске централе тј. мора бити у потпуности 
компатибилна са њом како наручилац не би имао никакве додатне трокшкове у виду 
надоградње постојећих централа или куповине нове опреме и других ресурса. Уколико 
понуђач понуди технички компатибилну услугу али са другим ресурсима и опремом 
дужан је да исто обезбеди о свом трошку. 

Дакле сви постојећи ресурси наручиоца (напред наведени) морају бити 
искоришћени за пружање предметне услуге док за случај где наручилац не располаже 
са ресурсима (опремом) за пружање предметне услуге понуђач  је дужан да понуди 
услугу која ће задовољити наведени захтев тако што ће понудити решење са 
својим ресурсима (опремом) а који ће бити укључени у понуђену цену.  

Цена услуге мора обухватити и увођење услуге тј. прикључење на телефонску 
мрежу и успостављање прикључка (линије) на траженој локацији наручиоца односно 
њено тестирање, те се накнадни захтеви по овом питању неће узимати у обзир.  

Понуде морају бити у складу са захтевима из конкурсне документације 
при чему се наручилац не упушта у тумачење општих аката понуђача којима 
они ближе уређују своје пословање и пословну политику односно на који начин 
они учествују на тржишту.  

 
Мобилна телефонија 
 
Техничка спецификација услуга мобилне телефоније: 

- Величина пакета подразумева 100 (оквирно 10+/-) претплатничких бројева уз 
могућност да се, у случају потребе, број корисника повећа под истим 
условима, односно смањи; 

- Задржавање постојеће нумерације и бесплатно преношење нумерације на 
изабраног Понуђача; 

- Обавезна месечна претплата по броју максимално 30,00 динара без 
ПДВ-а; 

- Плаћање једном месечно по рачуну за месечну потрошњу, са 
спецификацијом услуга;  

- Успостава везе се не тарифира;  

- Листинг одлазног саобраћаја се не наплаћује; 

- Бесплатни позиви сервисних бројева изабраног оператера; 

- Неограничени интернет саобраћај без наплате на свим корисничким 
линијама; 

- Укључени интернет саобраћај за 5 корисничких бројева (по захтеву 
наручиоца) по максималној брзини у количини од 3GB, за 15 корисничких 
бројева (по захтеву наручиоца) по максималној брзини у количини од 3GB а 
за све остале корисничке бројеве у количини од 1 GB. По утрошку наведених 
количина проток се успорава без наплате и само на захтев наручиоца могуће 
је одобрити додатне количине интернет пакета; 

- 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 рачун (стање рачуна); 

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

- Позиви специјалних служби (полиција, хитна помоћ, ватрогасци...) се не 
тарифирају; 



- Омогућен бесплатан саобраћај унутар корисничке групе, саобраћај унутар 
мреже понуђача, саобраћај изван мреже понуђача према осталим мобилним 
оператерима, саобраћај према фиксној телефонији; СМС поруке унутар 
корисничке групе, мреже понуђача, изван мреже понуђача-према осталим 
оператерима и ка иностранству; 

- Омогућен роминг који се активира искључиво на захтев Наручиоца; 

- Могућност замене корисничке картице (у случају губитка, оштећења или 
неких других разлога), у року не дужем од 48 сати; 

- Тарифирање позива по секунди реалног времена без заокруживања на 
минуте; 

- Разговори унутар групе наручиоца се обављају без накнаде, за 0,00 динара, 
без ограничења;  

- Цена минута саобраћаја у земљи, ван мреже наручиоца, мора да буде иста 
без обзира на мобилног оператера; 

- Понуђене цене морају бити фиксне у динарском износу за време трајања 
уговора; 

- Бесплатни телефонски уређаји односно минимални буџет понуђача 
(средства која понуђач одобрава за обезбеђивање телефонских 
уређаја) из свог асортимана, не може бити мањи од 500.000,00 динара 
без пдв-а.  

- Понуђач уз понуду обавезно доставља спецификацију мобилних 
телефонских уређаја које предаје Наручиоцу у уговореном периоду, 
са ценама на дан подношења понуде (по истеку уговора уређаји остају 
у власништву Корисника).  

- Гарантни рок за телефонске уређаје је идентичан трајању уговора и 
понуђач је обавезан да достави списак овлашћених сервисера 
мобилних телефона.  

- Рок испоруке ових телефонских апарата је максимално 10 дана од писмене 
поруџбине Наручиоца. 

 
Члан 4. 

Пружалац услуга је у обавези да, уз уговор, достави меницу за добро извршење посла, 
односно: 

 бланко меницу за добро извршење посла, потписану од стране лица 
овлашћеног за заступање;  

 копију картона депонованих потписа код банке, на којој се јасно виде 
депоновани потписи;  

 попуњено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, назначеним роком важења који је најмање 30 
(тридесет) дана дужи од рока важења уговора, назнаком да наручилац без 
сагласности понуђача може меницу поднети на наплату у случају 
неизвршења уговорених обавеза и назнаком да менично овлашћење остаје на 
снази и у случају промене лица овлашћеног за заступање. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са 
потписом у картону депонованих потписа.  
Меница мора бити регистрована и правилно потписана, у супротном ће се сматрати да 
понуђач није доставио средство финансијског обезбеђења. Менично овлашћење мора 
да садржи све тражене елементе, у супротном, наручилац ће од понуђача захтевати да, 
у року од два дана од дана пријема захтева, достави ново менично овлашћење.  



 
Члан 5. 

Плаћање се врши месечно, у року од ________________ од дана пријема исправног 
рачуна. *(не може бити дужи од 45 дана од дана пријема исправног регистрованог 
рачуна)  
Извршилац је дужан да достави обједињени рачун (фактуру) са спецификацијом 
потрошње и обрачуном цене за сваку услугу појединачно са свим елементима, у 
писаном облику као и  рипорт рачун (електронским путем е-маил-ом)  који садржи 
све ставке исказаног саобраћаја  и са износом без пдв-а као  и износ припадајућег пдв-а 
(за ставке које подразумевају пдв) и укупан износ за сваку појединачну СИМ картицу 
са бројем ,на месечном нивоу до 6 у наредном месецу .  
Рок заштите од искључивања је ______ дана (попуњава понуђач) по завршетку 
основног рока плаћања. 
 

У СЛУЧАЈУ ПРОМЕНЕ ОПЕРАТЕРА трошкове преноса (пенале) постојећих 
корисничких бројева из мреже досадашњег оператера у мрежу другог, изабраног 
оператера, сноси изабрани оператер. 

На испостављен рачун НАРУЧИЛАЦ може поднети приговор у року од 8 (осам) дана 
од дана пријема рачуна. 
ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГЕ је дужан да приговор реши у року од 15 (петнаест) дана од 
дана пријема приговора. У случају да је приговор основан, ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГЕ ће 
извршити одговарајуће исправке рачуна и доставити их НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ. 
Уколико НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА није задовољан начином на који је приговор решен, 
поред осталих права које има у складу са Законом, може да се у року од 15 дана по 
пријему одговора ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ односно од истека рока за достављање 
одговора, обрати Републичкој агенцији за електронске комуникације у смислу Закона о 
заштити потрошача.  

Члан 6. 
Наручилац може да повећа или смањи број корисника услуга до 10%, уз све услове из 
прихваћене понуде понуђача, односно уговорени услови, остају непромењени. 

 
Члан 7. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и када пружалац услуге 
достави исправну меницу за добро извршење посла и исправну документацију уз 
меницу,  а трајаће 90 (деведесет) дана дуже од дана потписивања. 
Изузетно,  Уговор може трајати краће од утврђеног рока и то уколико се пре утврђеног 
рока утроше уговорена финансијска средства. 
Уговор може трајати и дуже, али најкасније до окончања новог поступка јавне набавке 
за исти предмет набавке.  
 
Уколико Уговор траје краће од утврђеног рока Корисник услуга је дужан да, без 
одлагања, обавести Пружаоца услуга о испуњењу услова престанка важења Уговора. 
 

Члан 8. 
Понуђач је у обавези да потисан уговор достави наручиоцу у року од 8 (осам) дана од 
дана пријема истог, у супротном ће се сматрати да је одустао од потписивања и уговор 
ће бити понуђен следећем најповољнијем понуђачу са ранг листе.  
 
 
 



Члан 9. 
За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима и други позитивни правни прописи. 

 
Члан 10. 

Уговор се може раскинути једностраном изјавом воље у случају неиспуњења уговорних 
обавеза друге уговорене стране. 
 

Члан 11. 
Евентуалне неспоразуме у примени овог Уговора стране ће решавати споразумно, а 
уколико се не споразумеју прихватају надлежност стварно надлежног суда у Зајечару. 
 
 

Члан 12. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака страна задржава по 2 
(два) за своје потребе. 
 
Прилог: 
 
- Меница и менично овлашћење за добро извршење посла 
- Образац Понуде понуђача 
-Образац  III.Врста,техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга 

 
         ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ                                                                  НАРУЧИЛАЦ  
                                                                                      
_________________________                                 _______________________________ 
                                                                                                        Зорица Мијушковић     
Напомена: 
Понуђач је у обавези да попуни и потпише за то предвиђена места у моделу уговора. У случају 
заједничке понуде модел уговора потписују сви понуђачи из групе понуђача односно понуђач 
који је овлашћен за то од стране групе понуђача. Уколико понуђач извршење дела набавке 
поверава подизвођачу у обавези је да наведе назив и седиште подизвођача. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IX  МОДЕЛ УГОВОРА 
о јавној набавци услуге комуникација 

ПАРТИЈА 2-ИНТЕРНЕТ И ПРЕНОС ПОДАТАКА 
 

Уговорне стране: 
 
Oпштинске управе општине Неготин, са седиштем у Неготину, ул. Трг Стевана 
Мокрањца број 1, коју заступа начелник Зорица Мијушковић (у даљем тексту: 
Наручилац), матични број: 07233345, порески индентификациони број: 100566475, 
ЈБКЈС 06295 
 
и 
 
________________________________из______________________ул. 
_________________  бр.___, коју заступа___________________________ (у даљем 
тексту: давалац услуге) ПИБ______________, MБ_________________.   
и (доње црте попуњавају само понуђачи који подносе заједничку понуду, односно 
понуду са учешћем подизвођача, тако што уписују називе свих учесника заједничке 
понуде, односно свих подизвођача)  
 
Уговорне стране сагласно констатују: 
 
- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу позива за подношење 
понуда за набавку услуга комуникација спровео јавну набавку мале вредности број ЈН 
16/2020, покренут Одлуком о покретању поступка јавне набавке број:4041-16/2020-
IV/04 од 30.06.2020. године, при чему уговорне стране сагласно констатују: 
- да је Давалац услуге доставио понуду број _________ од _____ 2020. године, 
- да понуда Даваоца услуге у потпуности одговара техничким спецификацијама из 
конкурсне документације, 
- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео 
одлуку о додели уговора за предметну услугу. 
Понуда Даваоца услуге и спецификација Наручиоца из става 1. овог члана се налазе у 
прилогу овог Уговора и чине његов саставни део. 

 
                                                                     Члан 1. 
Предмет овог Уговора је пружање услуге – интернета и преноса података, од стране 
Даваоца услуге, а за потребе Наручиоца, у свему према техничким карактеристикама и 
спецификацији Наручиоца и понуди Даваоца услуге која је заведена код наручиоца под 
бројем ______________ од дана ___________2020. године, која је саставни део овог 
уговора. 
 
 
                                                                    Члан 2. 
Давалац услуге се обавезује да ће за потребе Наручиоца извршавати услуге из чл. 1. 
овог Уговора, у складу са одредбама овог Уговора, као и да ће предметне услуге 
обављати стручно и квалитетно, придржавајући се стандарда, прописа и правила струке 
који важе за ту врсту услуге као и добрих пословних обичаја, у складу са Правилником 
о параметрима квалитета јавно доступних електронских 



комуникационих услуга и спровођењу контроле обављања делатности електронских 
комуникација ( "Сл. гласник РС 73/2011, 3/2014) 
 
                                                                    Члан 3. 
Давалац услуге се обавезује да ће отпочети са пружањем услуге које су предмет овог 
Уговора од дана потписивања Уговора. 
Период трајања уговорних обавеза је 24 месеци од дана потписивања уговора. 
Обавезе наручиоца из уговора које доспевају у наредној буџетској години биће 
реализоване највише до износа средстава која ће наручиоцу бити одобрена за наредну 
буџетску годину. 
                                                                   Члан 4. 
Наручилац задржава право одступања од наведених количина, као и право пресељења 
прикључака на другу локацију. 
                                                                    Члан 5. 
Укупна процењена вредност за ову јавну набавку износи 900.000,00 динара без ПДВ-а. 
Јединична цена услуга – претплата на месечном нивоу износи ________________ 
динара без ПДВ-а, односно _______________________ динара са ПДВ-ом. 
Укупна цена услуга за 24 месеци износи ____________________ динара без ПДВ-а, 
односно ______________________ динара са ПДВ-ом. 
 
У складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама, Наручилац може након 
закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати 
обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% 
од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност 
повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о 
јавним набавкама. 
 
Давалац услуге испоставља рачун са назнаком Општинска управа општине Неготин, 
Трг Стевана Мокрањца 1. ПИБ 100566475, матични број 07233345, ЈБКЈС 06295, број 
рачуна 840-166640-49, Народна банка, Управа за трезор. 
 

                                                                                  Члан 6. 
Обрачун – фактурисање пружених услуга вршиће се по јединичним ценама из Понуде 
које су фиксне, непроменљиве и коначне за време трајања Уговора, са свим урачунатим 
зависним трошковима и евентуалним попустима. 
Фактурисање се врши једном месечно, за протекли месец – обрачунски период. 
 
                                                                    Члан 7. 
 
Наручилац се обавезује да у року до 45 дана од дана пријема исправне фактуре за 
претходни месец - обрачунски период, уплати фактурисани износ за пружену услугу 
према оствареном саобраћају, на рачун Даваоца услуге број _____________ који се води 
код ____________ банке. 
                                                                   Члан 8. 
 
Наручилац може да оспори износ исказан у испостављеној фактури у односу на 
количине, квалитет пружања услуге и сл. Уколико Наручилац оспори само део исказане 
вредности услуге у рачуну, дужан је да у уговореном року исплати неоспорену 
вредност услуге. 
Разлоге оспоравања и оспорени износ услуге, Наручилац је дужан да писмено 



констатује и образложи или да на други несумњив начин обавести Даваоца услуге у 
року од пет дана од дана пријема рачуна чији је садржај оспорен. Уколико у том року 
не обавести Даваоца услуге о својим примедбама, сматраће се на нема примедби на 
обрачунату услугу. 
 
                                                                   Члан 9. 
 
Давалац услуге се обавезује да најкасније у року од пет дана од дана достављања 
записника о рекламацији, отклони уочене недостатке. 
Ако Давалац услуге не поступи сагласно одредбама из претходног става овога члана, 
Наручилац има право да те недостатке отклони на рачун Даваоца услуге односно има 
право на снижење накнаде или раскид Уговора уз истовремено право на накнаду штете. 
 
                                                                 Члан 10.  
 
Пружалац услуга је у обавези да, уз уговор, достави меницу за добро извршење посла, 
односно: 

 бланко меницу за добро извршење посла, потписану од стране лица 
овлашћеног за заступање;  

 копију картона депонованих потписа код банке, на којој се јасно виде 
депоновани потписи;  

 попуњено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, назначеним роком важења који је најмање 30 
(тридесет) дана дужи од рока важења уговора, назнаком да наручилац без 
сагласности понуђача може меницу поднети на наплату у случају 
неизвршења уговорених обавеза и назнаком да менично овлашћење остаје на 
снази и у случају промене лица овлашћеног за заступање. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са 
потписом у картону депонованих потписа.  
Меница мора бити регистрована и правилно потписана, у супротном ће се сматрати да 
понуђач није доставио средство финансијског обезбеђења. Менично овлашћење мора 
да садржи све тражене елементе, у супротном, наручилац ће од понуђача захтевати да, 
у року од два дана од дана пријема захтева, достави ново менично овлашћење.  
 
                                                                  Члан 11. 
 
Овај Уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна, 
закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 
Измена и допуна Уговора не односи се на цену, која мора бити фиксна током важења 
Уговора. 
                                                                   Члан 12. 
 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга 
страна не испуњава своје уговором преузете обавезе. О раскиду Уговора, уговорна 
страна је дужна писменим путем да обавести другу уговорну страну. Уговор ће се 
сматрати раскинутим након протека рока од 15 дана, од дана пријема писменог 
обавештења о раскиду Уговора.  
 
 



                                                                 Члан 13. 
 
Уговорне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог Уговора ће 
решавати мирним путем – споразумно. 
У случају немогућности споразумног решавања спорних питања уговара се надлежност 
суда у Зајечару. 
                                                                 Члан 14.  
 

Целокупна комуникација уговорних страна у вези примене одредби овог уговора 
вршиће се преко контакт особа, у писаној форми и то електронском или редовном 
поштом. 
Уговорне стране су дужне да, непосредно по потписивању овог уговора, размене 
писана обавештења која ће садржати податке о контакт особама, бројевима мобилних 
телефона и електронским адресама контакт особа преко којих се остварује 
комуникација, у вези примене одредби овог уговора. 
Уговорне стране су дужне да, без одлагања, у писаној форми, једна другу обавесте о 
евентуалној промени контакт особе, електронске адресе контакт особа и/или броја 
контакт телефона 
                                                                 Члан 15. 
 
За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и други позитивно правни прописи који регулишу ову 
материју. 
 
 
                                                                Члан 16. 
Уговор је сачињен у шест истоветних примерака, од којих Наручилац задржава пет 
примерака, а Давалац услуге добија један примерак уговора. 
Уговор је прочитан, протумачен и у знак сагласности потписан од стране уговарача. 

 
     ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ                                                                  НАРУЧИЛАЦ  
                                               
  _________________________                                 ______________________________ 
                                                                                                          Зорица Мијушковић   
   
Напомена: понуђач је дужан да попуни образац модела уговора и да овлашћено лице потпишеи 
овери, са којим потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 
Понуђач попуњава податке за другог понуђача или подизвођача само у случају да понуду 
подноси група понуђача или понуду подноси понуђач са подизвођачем. 
Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
након што му је уговор додеље, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач у поступку јавне набавке мале 
вредности број 16/2020, наручиоца Општинске управе општине Неготин 
________________________ за Партију 1 и 2. [навести назив понуђача, и број партије], 
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: М.П. Потпис понуђача 

   

Напомена: 
У случају потребе умножити овај образац. 
Понуђач заокружује број партије за коју подноси понуду 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ- ПАРТИЈА 1., 2. 

 
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 вредности број 16/2020, наручиоца Општинске управе 
општине Неготин, за набавку услуга – услуге комуникације – партија 1, 2 (заокружити 
за коју партију) поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 
Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
Понуђач заокружује број партије за коју подноси понуду. 

 
 


