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ОПШТИНА СОКОБАЊА 

Општинска управа 

Светог Саве 23 

Комисија за набавку  

IV Број: 404-63-2/2021 

Датум: 13.08.2021. год. 

СОКОБАЊА 

 

На основу члана 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/2019) и 

Одлуке о спровођења поступка набавке  IV Број: 404-63-1/2021 од 13.08.2021. године, 

Kомисија за спровођење набавке Општинске управе општине Сокобања, овим путем 

упућује 

                           П О З И В 

за прикупљање понуда за набавку услуга – Услуге комуникација 

 

Овај позив упућује се непосредно потенцијалним понуђачимa и објављује на сајту 

општине Сокобања www.sokobanja.ls.gov.rs 

 

Предмет набавке је набавка услуга – Услуге комуникација. 

 

Крајњи рок за достављање понуда: 23.08.2021. године до 11.00 сати 

Позив садржи: 

Укупна процењена вредност набавке Услуге комуникација је 971.000,00 динара без ПДВ-а. 

За Партију 1. -  200.000,00 динара без ПДВ; зa Партију 2 -  681.000,00 динара без ПДВ и 

за  Партију 3 -  90.000,00 динара без ПДВ 

I Општи подаци о набавци  

II Опис предмета набавке 

III Услови за избор учесника 

IV Критеријуми за избор најповољније понуде  

V Обрасци који чине саставни део понуде  

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду  

I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Наручилац: .Општинска управа општине Сокобања 

Адреса: Сокобања, Светог Саве број 23, ПАК:686004 
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Интернет страница: www.sokobanja.ls.gov.rs 

 

1.2 ВРСТА ПОСТУПКА НАБАВКЕ 

Набавка на коју се закон не примењује 

1.3 ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

Предмет набавке су  - Услуге комуникација. 

 

1.4 ПАРТИЈЕ 

Набавка је обликована у три партије и то: 

Партија  1   - Услуге фиксне телефоније – 64211000 – Услуге јавне телефоније; 

Партија 2 – Услуге мобилне телефоније - 64212000 – Услуге мобиле телефоније  и 

Партија 3 – Услуге интернета -  64216000 – Услуге електронских порука и информација 

1.5 ЦИЉ ПОСТУПКА 

Поступак набавке се спроводи ради закључења уговора о набавци. 

1.6 КОНТАКТ 

Информације у вези са набавком услуга, могу се добити сваког радног дана у периоду од 

8.00-15.00 часова, контакт особа је Душица Станковић e-mail: 

dusicastankovic@opstinasokobanja.com. 

 

I  О П И С  П Р Е Д М Е Т А  Н А Б А В К Е  

 

Предмет јавне набавке: Услуге комуникација. 

ПАРТИЈА 1 

1.) Врста и опис услуга за Партију 1: 

Услуга  фиксне телефоније 

За потребе општих услуга редовног пословања локалне самоуправе, комуникације фиксне 

телефоније на територији Републике Србије потребно је обезбедити: 

• Постојеће централе се задржавају приликом реализације услуге;  

• Понуђач поседује директне линије које су наведене у табели 1. за партију 1. са 

наведеним адресама а све на територији Општине Сокобања; 

• Постојећа телефонска нумерација се задржава; 

• Начин плаћања цене је месечно, уплатом на рачун понуђача; 

http://www.sokobanja.ls.gov.rs/
mailto:dusicastankovic@opstinasokobanja.com
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• Понуђачу није дозвољено да захтева аванс; 

• Понуђене цене су фиксне у динарском износу за време уговорног периода; 

• Без обавезе плаћања минималне потрошње; 

• Трошкове преноса бројева из постојеће мреже ТEЛЕКОМА, у своју мрежу (уколико 

је Давалац услуга друге мреже) иду на терет изабраног Даваоца услуга; 

• Заузеће позива и оних позива на које није одговорено, не тарифирају се; 

• Бесплатни позиви специјалних служби (полиција, хитна помоћ, ватрогасна служба); 

• Бесплатна успостава везе; 

• Проширење и евентуална смањења корисничких бројева и додатних услуга. 

 

Наручилац има локалну телефонску и мрежну инфраструктуру у пословним просторијама 

у наваденом пословном седишту које су наведене у табели 1. 

Досадашњи мрежни Давалац услуга је ТЕЛЕКОМ са наведеним активним телефонским 

линијама у табели 1. 

 

ТАБЕЛА 1. За партију 1, Услуга фиксне телефоније 

Ред.

број 

Број 

фиксног 

телефона 

Адреса инсталације Адреса корисника  

1. 018/880-068 

(ISDN) 

Ул. Светог Саве бр. 23 

18230 Сокобања 

Општинска управа Општине 

Сокобања, Ул. Светог Саве бр. 23 

18230 Сокобања 

2. 018/830-030 Ул. Светог Саве бр. 23 

18230 Сокобања 

Општинска управа Општине 

Сокобања, Ул. Светог Саве бр. 23 

18230 Сокобања 

3. 018/830-173 Ул. Светог Саве бр. 23 

18230 Сокобања 

Општинска управа Општине 

Сокобања, Ул. Светог Саве бр. 23 

18230 Сокобања 

4. 018/830-615 Ул. Светог Саве бр. 23 

18230 Сокобања 

Општинска управа Општине 

Сокобања, Ул. Светог Саве бр. 23 

18230 Сокобања 

5. 018/830-155 Ул. Светог Саве бр. 23 

18230 Сокобања 

Општинска управа Општине 

Сокобања, Ул. Светог Саве бр. 23 

18230 Сокобања 

6. 018/830-253 Ул. Светог Саве бр. 23 

18230 Сокобања 

Општинска управа Општине 

Сокобања, Ул. Светог Саве бр. 23 

18230 Сокобања 

7. 018/830-259 Ул. Војислава Илића  

бр. 4 18230 Сокобања 

Општинска управа Општине 

Сокобања, Ул. Светог Саве бр. 23 

18230 Сокобања 

8. 018/830-563 Ул. Светог Саве бр. 23 

18230 Сокобања 

Општинска управа Општине 

Сокобања, Ул. Светог Саве бр. 23 

18230 Сокобања 

9. 018/830-564 Ул. Светог Саве бр. 23 

18230 Сокобања 

Општинска управа Општине 

Сокобања, Ул. Светог Саве бр. 23 
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18230 Сокобања 

10. 018/830-316 Ул. Светог Саве бр. 23 

18230 Сокобања 

Општинска управа Општине 

Сокобања, Ул. Светог Саве бр. 23 

18230 Сокобања 

11. 018/830-544 Ул. Светог Саве бр. 23 

18230 Сокобања 

Општинска управа Општине 

Сокобања, Ул. Светог Саве бр. 23 

18230 Сокобања 

 

Квалитет: ниво квалитета пружања услуге  фиксне телефоније мора бити усклађен са 

прописаним  условима за обављање предметне делатности.  

 

Количина: за партију 1.  фиксна телефонија, кориснички бројеви са адресама корисничког 

пословниг седишта, и спецификацијом у табели 1. код ТЕЛЕКОМ Даваоца услуга. 

 

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: за партију 1. 

фиксна телефонија, редовна унутрашња месечна контрола утрошка вршиће се од стране 

овлашћеног лица, Општинске управе Општине Сокобања. 

 

Период извршења: Услуга која је предмет јавне набавке се набавља на период од 

максимално 12 месеци. Почетак  пружања услуга је од 01.10.2021. године. 

 

ПАРТИЈА 2 

2.) Врста и опис услуга за Партију 2: 

Услуга мобилне телефоније 

1) Величина пакета подразумева 90 претплатничких бројева уз могућност да се, 
у случају потребе, број корисника повећа или смањи за 10% 
2) Претплата по броју у износу до 50,00 динара без ПДВ-еа 
3) Минимална месечна потрошња у износу од  35.000,00  динара без ПДВ у 
коју  је урачуната и претплата. 
4) Плаћање једном месечно по рачуну за месечну потрошњу, са 
спецификацијом услуга. 
5) Успостава везе се не тарифира 
6) Бесплатни позиви сервисних бројева изабраног Давалац услуга 
7) Техничка подршка (Кориснички сервис у циљу пружања бесплатне неопходне 
помоћи појединачним корисницима унутар групе КОРИСНИКА УСЛУГА, 24 сата 
дневно, 7 дана у недељи - за време трајања уговора; омогућен континуирани 
бесплатан увид у рачун (стање рачуна). 

8) Заузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају 

9) Позиви специјалних служби (полиција, хитна помоћ, ватрогасци...) се не 

тарифирају. 
10) Омогућено: саобраћај унутар корисничке групе Општинске управе општине 

Сокобања, саобраћај унутар екстерне корисничке групе са јавним предузећима 
на територији општине Сокобања (ЈКП „Напредак“ и Јавно предузеће 
„Зеленило-Сокобaња“ Сокобања), Основном школом и Организацијом за 
туризам,  саобраћај унутар мреже понуђача, саобраћај изван мреже понуђача 
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према осталим мобилним Даваоцима услуга, саобраћај према фиксној 
телефонији, СМС поруке унутар корисничке групе, мреже понуђача, изван 
мреже понуђача-према осталим Даваоцима услуга и ка иностранству. 

11) Омогућен пренос интернет података за најмање 15 претплатничких бројева 

КОРИСНИКА УСЛУГА у количини од 1 GB по броју месечно са максималном 

брзином протока, без накнаде.  Након искоришћених 1 GB по броју  у текућем 

месецу, интернет се том броју аутоматски искључује за текући месец.  
 

12) Интернет се активира искључиво на захтев корисника услуга. У стандардном 
сету услуга је искључен. 

13) Омогућен роминг који се активира искључиво на захтев КОРИСНИКА 
УСЛУГА 
14) Могућност услуга интернет саобраћаја, који се активира искључиво на 
захтев КОРИСНИКА УСЛУГА (бирањем неког од понуђених пакета, уз обарање 
брзине након потрошње количине података без додатне наплате). 
15) Могућност замене корисничке картице (у случају губитка, оштећења или 
неких других разлога), у року не дужем од 48 сати, без наплате. 
16) Тарифирање позива по секунди реалног времена без заокруживања на 
минуте. 
17) Задржавање постојећих телефонских бројева корисничке групе 
КОРИСНИКА УСЛУГА.  
18) Разговори унутар групе КОРИСНИКА УСЛУГА се обављају без накнаде, за 
0,00 динара, без ограничења. 
19) Разговори у оквиру екстерне корисничке групе са јавним предузећима (ЈКП 
„Напредак“ и Јавно предузеће „Зеленило-Сокобња“ Сокобања, Основном школом 
и Организацијом за туризам) без накнаде за саобраћај  од минимално  300 
минута месечно по броју (минимално 25 претплатничких бројева КОРИСНИКА 
УСЛУГА) се обављају без накнаде, за 0.00 динара. 
20) Понуђене цене морају бити фиксне у динарском износу за време трајања 
уговора. 
 
21) Буџет за набавку телефона, по цени од 1 динар, износи минимално 
300.000,00 без ПДВ 

 

Напомене: 

Понуђачи су обавезни да доставе каталог  мобилних телефонских апарата за које је 
гарантни рок 2 године и за које је обезбеђен сервис. 
 

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 

У случају да се установи да услуга која је предмет овог уговора одступа од стандарда 
добављач се обавезује да услугу уговореног квалитета изврши у најкраћем могућем року, 
а најкасније у року од 24 часа од дана пријема писане рекламације КОРИСНИКА 
УСЛУГА. 

Све основане приговоре КОРИСНИКА УСЛУГА, како у погледу квалитета, тако и 
количине евентуално поручених мобилних телефона, Понуђач је дужан да отклони 
одмах а најкасније у року од 15 дана. 

Понуђач је дужан да гарантује техничке и функционалне карактеристике и да у погледу 
квалитета испоручених услуга задовољи важеће прописе и стандарде. 
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Начин и рок испоруке: 

Услуга која је предмет јавне набавке се набавља на период од максимално 12 месеци. 
Добављач има рок од 7 дана од дана потписивања уговора да обезбеди функционалност 
система. Рок испоруке мобилних апарата и модема за мобилни интернет је 10 дана од 
дана писаног захтева наручиоца који се може поднети  током трајања уговора. 

Изабрани понуђач ће бити у обавези да на сваки  захтев Наручиоца достави актуени 
каталог мобилних уређаја. 

Рок извршења уговорене обавезе: 12 месеци почев од 01.10.2021. године.  

ПАРТИЈА 3 

3.) Врста и опис услуга за Партију 3: 

Услуга интернета 

За потребе општих услуга редовног пословања органа локалне самоуправе потребно је 

обезбедити: 

1. Интернет услугу протока 100/10 Mbit /s са статичком ИП адресом  

 

Квалитет: Приступни медијум за услуги интернета је оптички кабл који мора бити 

изведен као подземни у целом распону локације Наручиоца до места са кога 

потенцијални понуђач реализује услугу. Ниво квалитета пружања услуге  интернета 

мора бити усклађен са техничким прописима и стандардима за тражене пакете услуга. 

 

Количина: за партију 3.  Услуге интернета  

 1. Интернет услугу протока 100/10 Mbit /s са статичком ИП адресом  

 

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: за партију 3. Услуге 

интернета, контрола рада  вршиће се од стране овлашћеног лица, Општинске управе 

Општине Сокобања. 

Период извршења: Услуга која је предмет јавне набавке се набавља на период од 

максимално 12 месеци. Почетак  пружања услуга је 01.10.2021. године. 

 
Статичка адреса Интернет пакета :  91.150.127.55. 
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III УСЛОВИ ЗА ИЗБОР УЧЕСНИКА 

 

УСЛОВИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

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

квалитативни избор привредни субјекат доказује на начин дефинисан у следећој табели, и 

то: 

 

 

Р.б

р 

УСЛОВИ НАЧИН 

ДОКАЗИВА

ЊА 

1. 

 

Да он и његов законски заступник у периду од претходних пет 

година од дана истека рока за подношење пријаве није 

правноснажно  осуђен за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе или кривично дело удруживања 

ради вршења кривичних дела, кривично дело злоупотребе 

положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези са 

јавном набавком, кривично дело давања мита у обављању 

привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног 

положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело 

примања мита и кривично дело давања мита, кривично дело 

преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења  

кредита и  друге погодности, кривично дело преваре у обављању 

привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично 

дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење 

терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за 

вршење терористичких дела и кривично дело терористичког 

удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело 

финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и 

кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у 

ропском односу (чл. 111. ст. 1) тач. (2) и (3) ЗЈН) 

 

 

ИЗЈАВА 

(Образац 3.), 

којом 

понуђач под 

пуном 

материјално

м и 

кривичном 

одговорношћ

у потврђује 

да испуњава 

критеријуме 

за 

квалитативни 

избор 

привредног 

субјекта  

набавке из 

чл. 111. ЗЈН, 

дефинисане 

овим 

позивом. 

2.  

Да је измирио доспеле порезе и доприносе и доприносе за 

обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим 

споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, 

одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате 

и новчане казне (чл. 111. ст. 2) ЗЈН) 

3. 

Да, у периду од претходне две године од дана истека рока за 

подношење пријаве,  није повредио обавезе у области заштите 

животне средине, социјалног и радног права, укључујући 

колективне уговоре, а нарочитообавезу исплате уговорене зараде 

или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу са 

одредбама међународних конвенција из прилога 8 ЗЈН, (чл. 111. 

ст. 2) ЗЈН 
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ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

 

Привредни субјект који учествује у поступку предметне набавке мора испунити услове за 

обављање професионалне делатности, дефинисане овим позивом, а испуњеност услова 

понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели достављањем изјаве или 

неоверених копија и то: 

 

Р.б

р 

УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

 

Да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар (чл. 

115. ст. 1. ЗЈН)  

 

ИЗЈАВА (Образац 2.), којом 

понуђач под пуном 

материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за обављање 

професионалне делатности из 

чл. 115. ЗЈН, дефинисане овим 

позивом. 

2.  Да има важећу дозволу надлежног органа за 

обављање делатности која је предмет јавне 

набавке - важећу дозволу издату од стране 

Регулаторне агенције за електронске 

комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ). 

Понуђач је у обавези да достави одговарајућу 

дозволу за сваку од партија за коју подноси 

понуду  

Фотокопија важеће дозволе, 

односно  Потврда РАТЕЛ-а о 

упису у регистар оператора на 

којој су уписане и услуге које су 

предмет јавне набавке коју 

понуђач доставља у виду 

неоверене копије за сваку од 

партија.  
 

 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

1. Испуњеност услова за квалитативни избор привредног субјекта, субјекат 

доказује достављањем Изјаве (Образац 2.), којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за квалитативни избор 

привредног субјекта дефинисане овим позивом. 
 

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

потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 

потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.заштите 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  

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

Изјаву подизвођача  потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.  

Испуњеност услова за обављањем професионалне делатности (да је регистрован 

код надлежног органа)  понуђач  доказује достављањем Изјаве (Образац 3.),  а као 

доказ да има важћу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке – достављањем фотокопије дозволе, односно  Потврда 
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РАТЕЛ-а о упису у регистар оператора на којој су уписане и услуге које су предмет 

јавне набавке коју понуђач доставља у виду неоверене копије за сваку од партија. 

 

 

Докази о испуњености услова достављају се у виду неоверених копија, а наручилац може 

пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу 

извештаја о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

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

надлежних органа, већ је довољно да наведе интернет страницу на којој се јавно доступни 

подаци налазе. 

 

I V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 

1. Критеријум за доделу уговора:  

 

Избор најповољније понуде за Партије 1 и 3. ће се извршити применом 
критеријума „Цена“. 
 
Избор најповољније понуде за Партију 2 ће се извршити применом 
критеријума „Економски најповољнија понуда“ 
 

Р.Б. КРИТЕРИЈУМ ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ПОНДЕРА 

1. Цена услуге саобраћаја и претплате 50 

2. Висина буџета за бенефицирану набавку мобилних телефона 50 

 

1. Цена услуге саобраћаја  (50 пондера)  пондерисање приказано у табели 1 

обухвата: 

• Цена минута саобраћаја унутар мреже оператера (ван ВПН групе) ..15 пондера 

• Цена минута саобраћаја у националној мрежи према другим мобилним 

оператерима...................................................................................15 пондера 

• Цена минута саобраћаја према фиксној телефонији .................10 пондера 

• Цена СМС порука ......................................................................... . 5 пондера 

• Цена месечне претплате по броју ................................................ 5 пондера 

 

Цена минута саобраћаја унутар мреже оператера (ван ВПН групе) ..15 пондера 

Најнижа понуђена цена х15 

Понуђена цена  

 

Цена минута саобраћаја у националној мрежи према другим мобилним 

оператерима...................................................................................15 пондера 

Најнижа понуђена цена х15 

Понуђена цена  

 

Цена минута саобраћаја према фиксној телефонији .................10 пондера 
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Најнижа понуђена цена х10 

Понуђена цена  

 

Цена СМС порука ......................................................................... . 5 пондера 

Најнижа понуђена цена х5 

Понуђена цена  

 

Цена месечне претплате по броју ................................................ 5 пондера 

Најнижа понуђена цена х5 

Понуђена цена  

 

НАПОМЕНА: Најнижа понуђена цена коју понуђачи исказују у својим понудама не може 

бити 0,00 динара због немогућности бодовања. Из тог разлога, понуђачи у понудама би 

требало да искажу понуђену цену на две децимале, која може бити минимум 0,01 динар. 

 

Табела 1 

Назив 

понуђача 

Цена минута 

саобраћаја 

унутар мреже 

оператера (ван 

ВПН групе) 

Цена минута 

саобраћаја у 

националној 

мрежи према 

другим 

мобилним 

оператерима 

Цена минута 

саобраћаја 

према 

фиксној 

телефонији 

Цена 

СМС 

порука 

Цена 

месечне 

претплате 

по броју 

ПО

НДЕ

РА 

       

 

2. Висина буџета за бенефицирану набавку мобилних телефона 

(Обавезан буџет за бенефицирану набавку телефона у износу од најмање 300.000,00 

динара без ПДВ) 

понуђена цена буџета х 50 

            највећа понуђена цена буџета 

 

Табела 2 

Назив понуђача Висина буџета за бенефицирану набавку 

мобилних телефона 

(Обавезан буџет за бенефицирану набавку 

телефона у износу од најмање 300.000,00 динара 

без ПДВ) 

ПОНДЕРА 

   

 

 

Укупна оцена и рангирање извршиће се на основу збира пондерисаних оцена за сваки од 

наведених критеријума из Табеле 1 и Табеле 2 и то: 

Назив понуђача  Цена услуге 

саобраћаја и 

претплате 

ПОНДЕРА  

Висина буџета за 

бенефицирану набавку 

мобилних телефона 

(Обавезан буџет за 

УКУПНО 

ПОНДЕРА 
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бенефицирану набавку 

телефона у износу од 

најмање 300.000,00 

динара без ПДВ) 

ПОНДЕРА  

1.     

2.     

3.     

 

 

2. 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  

 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, односно број пондера као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења 

понуда.  

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 

путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о 

датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне 

понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок важења понуде. Извлачење 

путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе 

понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те 

папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив 

буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом 

поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 

 

 

V ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1а, Образац 1б и образац понуде 1ц са структуром цена); 

2) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за квалитативни избор привредног 

субјекта  и обављање професионалне делатности, (Образац 2); 

3) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за квалитативни избор 

привредног субјекта  и обављање професионалне делатности (Образац 3); 
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1 -а ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1  

Понуда бр ________________ од __________________ за набавку  услуга- Услуге 

телефоније за Партију 1- Услуге фиксне телефоније  

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

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

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

  

 

1) 

 

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. 
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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. 
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5) ПОДАЦИ О ПОНУДИ  

 

Претплатнички број за Услугу фиксне 

телефоније 

Понуђена цена 

 

1. Цена минута разговора према свим 

мобилним  мрежама у домаћем саобраћају: 

  

 

__________ динара без ПДВ-а;  

 

__________ динара са ПДВ-ом; 

 

2. Цена минута саобраћаја према фиксним 

бројевима у домаћем саобраћају: 

 

 

__________ динара без ПДВ-а;  

 

__________ динара са ПДВ-ом; 

 

 

 

3. Минимална месечна претплата по 

претплатничком броју: 

 

__________ динара без ПДВ-а;  

 

__________ динара са ПДВ-ом; 

Рок важења понуде по ЗЈН. уписати у празно 

поље (не сме краћи од минимум 30 дана). 

 

 

  ___________ 

    

Рок плаћања (минмум 10 а максимум 45 дана 

од дана пријама исправног рачуна  који 

испоставља понуђач). 

 

 

  ___________ дана од дана 

пријама исправног рачуна  који 

испоставља понуђач 

    

УКУПНО без ПДВ-а, 1+2+3  

УКУПНО са ПДВ-ом, 1+2+3  

 

Датум                    Понуђач 

     

_____________________________             _______________________ 

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 и потписати  образац понуде. 

Минимална понуђена цена саобраћаја износи 0.01 дина 
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1 -б ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2  
Понуда бр ________________ од __________________ за набавку  услуга- Услуге 

телефоније за Партију 2- Услуге мобилне телефоније  

 

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 



17 

 

 

 

 

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. 
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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. 
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5) ПОДАЦИ О ПОНУДИ 

 

Рокважења понуде 

 

______дана, (минимум 30 дана од дана јавног отварања 

понуда) 

 

Рок испоруке 

______дана (не дужи од 10 дана) 

 

Рок плаћања 

______дана (не краће од 10 дана) 

Гарантни рок за 

телефоне  

____________ (не краћи од 2 године) 

 

Начин плаћања: Плаћање ће се вршити на основу рачуна који се доставља за 

протекли месец, по испостављеној фактури са спецификацијом услуга, у року од 

____ дана (не краћи од 10 нити дужи од 45 дана од дана пријема уредно сачињеног 

рачуна) 

 

6) ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

I - Табела цене 

Р.бр. Врста услуге Јединица 

мере  

Јединична 

цена (са свим 

трошковим)  

без ПДВ 

1 Цена минута саобраћаја унутар мреже оператера 

(ван ВПН групе) 

1 минут  

2 Цена минута саобраћаја у националној мрежи 

према другим мобилним оператерима 

1 минут  

3 Цена минута саобраћаја према фиксној 

телефонији 

1 минут  

4 Цена СМС порука По СМС  

5 Цена месечне претплате по броју 1 месец  

 

II Износ-буџет за бенефицирану набавку мобилних телефонских уређаја (1 динар по 

уређају) је _______________динара без ПДВ (најмање 300.000,00 динара). 

 

Датум                    Понуђач 

________________________             _______________________ 

Напомене:  

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 и потписати  образац понуде. 
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1 -в ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 3 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за набавку  услуга- Услуге 

телефоније за Партију 3- Услуге интернета  

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

                                  А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

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

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

  

 

1) 

 

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 подизвођач 
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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. 
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5) ПОДАЦИ О ПОНУДИ 

 

Врста услуга - Интернет услуга протока 100/10 Mbit /s са статичком ИП адресом  

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  за 12 месеци 

 

 

Укупна цена са ПДВ-а  за 12 месеци 

 

 

 

Рок и начин плаћања (минмум 10 а максимум 45 

дана од дана пријама исправног рачуна  који 

испоставља понуђач)  

 

 

Рок важења понуде (минимум 30 дана) 

_____ дана од дана отварања 

понуда 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

     

_____________________________                    _________________________ 

 

 

Напомене:  

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

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

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 

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

који ће попунити и потписати образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно.“ 
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(ОБРАЗАЦ 2) 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА 

КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА И ОБАВЉАЊА 

ПРОФЕСИОНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 

следећу     

 

И З Ј А В У 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку набавке услуга- Услуге комуникација, испуњава све услове из чл. 111. ЗЈН, 

односно услове дефинисане позивом за подношење понуде  за предметну јавну набавку, и 

то: 

1. Да он и његов законски заступник у периду од претходних пет година од дана 

истека рока за подношење пријаве није правноснажно  осуђен за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе или кривично дело удруживања ради 

вршења кривичних дела, кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, 

кривично дело злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело давања мита у 

обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја, 

кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело 

давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и 

коришћења  кредита и  друге погодности, кривично дело преваре у обављању 

привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, 

кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело 

врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело 

терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело 

финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело 

заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу (чл. 111. ст. 1) тач. (2) 

и (3) ЗЈН). 

2. Да је измирио доспеле порезе и доприносе и доприносе за обавезно социјално 

осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са 

посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале 

камате и новчане казне (чл. 111. ст. 2) ЗЈН). 

3. Да, у периду од претходне две године од дана истека рока за подношење пријаве,  

није повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног 

права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде 

или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу са одредбама 

међународних конвенција из прилога 8 ЗЈН, (чл. 111. ст. 2) ЗЈН 

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

(чл. 115. ст. 1. ЗЈН) 

 

Место:_____________                    Понуђач:                                             

Датум:_____________                                     _________________ 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача на који начин сваки понуђач из 

групе понуђача изјављује да испуњава услове за квалитативни избор понуђач 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА 

КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА И ОБАВЉАЊА 

ПРОФЕСИОНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем 

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив понуђача] 

у поступку набавке услуга - Физичко техничко обезбеђење испуњава све услове из чл. 111. 

ЗЈН, односно услове дефинисане позивом за подношење понуде  за предметну јавну 

набавку, и то: 

1. Да он и његов законски заступник у периду од претходних пет година од дана 

истека рока за подношење пријаве није правноснажно  осуђен за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе или кривично дело удруживања ради 

вршења кривичних дела, кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, 

кривично дело злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело давања мита у 

обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја, 

кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело 

давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и 

коришћења  кредита и  друге погодности, кривично дело преваре у обављању 

привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, 

кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело 

врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело 

терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело 

финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело 

заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу (чл. 111. ст. 1) тач. (2) 

и (3) ЗЈН). 

2. Да је измирио доспеле порезе и доприносе и доприносе за обавезно социјално 

осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са 

посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале 

камате и новчане казне (чл. 111. ст. 2) ЗЈН). 

3. Да, у периду од претходне две године од дана истека рока за подношење пријаве,  

није повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног 

права, укључујући колективне уговоре, а нарочитообавезу исплате уговорене зараде 

или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу са одредбама 

међународних конвенција из прилога 8 ЗЈН, (чл. 111. ст. 2) ЗЈН 

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

(чл. 115. ст. 1. ЗЈН) 

 

Место:_____________                    Понуђач:                                             

Датум:_____________                                     _________________ 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача. 
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(Образац 4а)  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

ЗА ПАРТИЈУ 1 

 

 Предмет ЈН Количи

на 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а  

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 

1. Цена минута 

разговора према 

свим мобилним  

мрежама у 

домаћем 

саобраћају 

1     

2. Цена минута 

саобраћаја  

према фиксним 

бројевима  у 

домаћем 

саобраћају 

1     

3.Минимална 

месечна 

претплата по 

претплатничком 

броју. 

12     

УКУПНО:   

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

3. у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

4. у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и 

то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену 

предмета набавке без ПДВ-а. 

5. у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет 

јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у 

колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати 

укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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(Образац 4б)  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

ЗА ПАРТИЈУ 2 

 

 

I - Табела цене 

Р.бр. Врста услуге Јединична 

цена  

Јединична 

цена   sa 

ПДВ 

1 Цена минута саобраћаја унутар мреже оператера 

(ван ВПН групе)- зa 1 минут 

  

2 Цена минута саобраћаја у националној мрежи 

према другим мобилним оператерима - зa 1 

минут 

  

3 Цена минута саобраћаја према фиксној 

телефонији- зa 1 минут 

  

4 Цена СМС порука- по СМС   

5 Цена месечне претплате по броју -1 месец   

 

 

 

II Износ-буџет за бенефицирану набавку мобилних телефонских уређаја (1 динар по 

уређају) је _______________динара без ПДВ (најмање 300.000,00 динара). 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

- Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- У табели I - Табела цене  

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 
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(Образац 4в)  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 3 

 

 

 Предмет ЈН Количина(

Број  

месеци) 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

месечно  

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

месечно 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а  

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2х3) 6 (2x4) 

 

Интернет 
услуга протока 
100/10 Mbit /s 
са статичком 
ИП адресом  

 
 

12     

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

6. у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, месечно, за  тражени 

предмет јавне набавке; 

7. у колони 4. уписати колико износи  цена са ПДВ-ом, месећно, за тражени предмет 

јавне набавке; 

8. у колони 5. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) 

са бројем месеци (које су наведене у колони 2.);  

9. у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) 

са бројем месеци (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену 

предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

10.  
Датум:  Потпис понуђача 
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VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

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

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

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

Понуда се може поднети и електронским путен на e-mail: 

dusicastankovic@opstinasokobanja.com. 

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 Сокобања, улица Светог Саве 

број 23, 18230 Сокобања, са назнаком: ,,Понуда за Услуге комуникација за Партију 

______ НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од 

стране НАРУЧИОЦА до 23.08.2021. 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 иста ће одмах након отварања понуда неотворена бити враћена 

понуђачу. 

   

Понуда мора да садржи оверене и потписане обрасце и  тражене доказе из овог позива. 

 

Понуђач мора понуду и све обрасце који су саставни део овог позива попунити читко – 

штампаним словима. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од 

стране овлашћеног лица, у свему у складу са овим позивом. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

Јавна набавка је обликована у три пртије 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

mailto:dusicastankovic@opstinasokobanja.com
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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 

Сокобања, ул. Светог Саве број 23. Сокобања,  са назнаком: 

„Измена понуде за набавку- Услуга комуникација за Партију ______ НЕ ОТВАРАТИ”” 

или 

„Допуна понуде за набавку- Услуга комуникација за Партију ______ НЕ ОТВАРАТИ”” 

или 

„Опозив понуде за набавку-Услуга комуникација за Партију ______ НЕ ОТВАРАТИ””. 

 

 

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

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

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду, за сваку од партија. 

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 наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 
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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 о:  

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

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

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

позиву, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 

  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

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

подноси заједничку понуду са чланог групе понуђача, тај члан групе понуђача ће бити 

наведен и у уговору о јавној набавци.  

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 Плаћање ће се извршити  у року до 45 дана од дана достављања  рачуна и наративног 

извештаја, за претходни месец, у писаној форми и достављања извшетаја овереног од 

стране руководиоца одељења надлежног за општу управу  на текући рачун изабараног 

понуђача. 

9.2.  Захтев у погледу рока извршења.  

Рок извршења услуге: 

- За Партију 1 -најдуже 12 месеци почев од 01.10.2021. године; 

- За Партију 2 – најдуже 12  месеци почев од 01.10.2021. године; 

- За Партију 3 -најдуже 12 месеци почев од 01.10.2021. године. 

Место извршња услуге је на адреси наручиоца у Сокобањи. 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 на може мењати понуду. 

 

 

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

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

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се 

за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У цену су урачунати трошкови испоруке као и сви додатни трошкови везани за извршење 

уговора. 

 

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

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора, на име 

средства финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану 

сопствену бланко меницу, без жираната у корист Општине Сокобања, са меничним 

овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом 

безусловна и платива на први позив на име доброг извршења посла, као и картон 

депонованих потписа. Бланко соло меница мора бити потписана и регистрована у складу 

са Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и 

овлашћења („Службени гласник РС“ број 56/2011, 80/2015, 76/2016, 82/2017 и 14/2020). 

Бланко соло меница за добро извршење посла и менично овлашћење мора да важи најмање 

30 дана дуже од уговореног рока трајања уговора с тим да евентуални продужетак рока за 

извршење посла који је предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења 

менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за 

извршење посла.  

 

Наручилац  задржава право да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико 

Изабрани понуђач не извршава обавезе из предметне јавне набавке. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем електронске поште на e-mail:      

dusicastankovic@opstinasokobanja.com тражити од НАРУЧИОЦА додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде,  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво писаним путем. 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
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вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно 

његовог подизвођача   

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

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

одбити као неприхватљиву.  

 

15. 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. 

 

16. УПОТРЕБА ПЕЧАТА 

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 

 

Чланови Комисије: 

 

1. Душица Станковић с.р. 

2. Сања Богдановић с.р  

3. Ивица Насковски с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


