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1. ОПШТИ  ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

1.1. Наручилац:  ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, Јожефа Атиле бр. 4  

Интернет страница:  www.cistoca- su.co.rs,   

тел.  024/620-455;   факс. 024/620-460 

 

1.2. Поступак јавне набавке мале вредности.   

  

1.3. Контакт особа  Дејан Петрић тел: 024/620-423, email: javne.nabavke@cistoca-su.co.rs 

 

1.4. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти тако да се при отварању може   

проверити да ли је затворена онако како је била предата. Понуда се подноси на 

адресу Наручиоца са назнаком ПОНУДА ЈН бр.  У – 22/2020 НЕ ОТВАРАТИ. 

 

Понуђач, понуду може поднети путем поште или лично на писарници наручиоца. 

Понуђач мора на полеђини коверте навести назив, адресу број телефона и контакт 

особу понуђача. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких 

понуда. 

 

1.5. Рок за подношење понуда је 07.09.2020. године до 12,00 часова. 

Понуда која пристигне након датума и сата одређеног за подношење понуда 

сматраће се неблаговременом и неће бити разматранa. 

 

1.6. Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама наручиоца 07.09.2020.     

године у  12,30 часова. Отварању могу присуствовати сва заинтересована лица. 

Представници понуђача морају имати оверено овлашћење које пре почетка 

отварања понуда предају комисији за јавну набавку. Комисија за јавну набавку ће 

сачинити записник са отварања понуда, који ће садржати преглед понуда списак 

учесника на отварању и појединости са отварања понуда, који ће потписати сви 

чланови комисије за јавне набавке и присутни представници понуђача. 

 

1.7. Комисија ће свим учесницима у поступку доставити фотокопију записника са  

 отварања понуда у року од 3 дана од дана отварања. 

 

1.8. Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана послати свим понуђачима                    

сходно члану 108. Закона о јавним набавкама. 

 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

2.1.     Предмет јавне набавке добара – УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ  

Назив и ознака из општег речника набавке:  Услуге мобилне телефоније (64212000)  
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3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

 

3.1. Понуда треба да буде састављена на српском језику. Цена у понуди треба да буде  

    исказана у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом. У случају неуобичајено ниске цене,                 

наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

 

3.2. Понуда са припадајућoм документацијом се доставља у запечаћеној коверти у                       

писаном облику, у једном примерку. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко 

попуњена необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног     

понуђача. Понуђач мора попунити све обрасце који су саставни део конкурсне 

документације. Понуђач не може уписивати податке мимо приложених образаца. 

Понуђач је дужан да при сачињавању своје понуде наведе (попуни образац) да је 

поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштите животне средине као и да гарантује да је   

ималац интелектуалне својине. 

Наручилац ће одбити све неблаговремене и неприхватљиве понуде. Неблаговремена 

понуда је она која је стигла након истицања рока за подношење понуда. 

Неприхватљива понуда је она која је неодговарајућа или прешла процењену вредност, 

која ограничава или условљава права наручиоца или обавезе понуђача или коју је 

наручилац одбио због битних недостатака. 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту прекрижи или 

избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, 

узимајући као релевантне јединичне цене. Ако се понуђач не сагласи са исправком 

рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 

Битним недостатцима због којих ће наручилац одбити понуду као неприхватљиву 

сматраће се ако: 

 

− Понуђач не докаже да испуњава обавезне  услове за учешће 

− Понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће 

− Понуђач не достави тражено средство обезбеђења 

− Понуди  краћи рок важења понуде од предвиђеног конкурсном документацијом или 

ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити са другим понудама. 

 

3.3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА  

 

 

3.4. Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду пре истека рока за 

подношење    понуда. Понуђач о томе мора доставити писано обавештење у затвореној 

коверти са  назнаком “измена понуде“, „допуна понуде“ односно „Повлачење понуде за ЈН 

бр. У-22/2020 и назив ЈН је набавка услуга – УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ. 
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 3.5.     Рок плаћања је до 45 дана од дана примљеног рачуна од стране даваоца услуге за        

услуге које су предмет јавне набавке. 

   

3.6.     Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде. 

 

 3.7.  ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – УСЛОВИ, ОБЛИЦИ И ФОРМЕ:  

 Понуђач може поднети понуду као:  

• самосталну понуду,  

• понуду са подизвођачем или  

• заједничку понуду као група понуђача.  

 

Уколико се подноси самостална понуда:  

Понуђач може да поднесе само 1(једну) понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као 

подизвођач или у заједничкој понуди групе понуђача.  

 

Уколико се подноси понуда са подизвођачем:  

• понуђач је обавезан да то наведе у понуди.  

Понуђач је дужан да уколико у понуди наведе подизвођаче уз своју понуду 

приложи потписану и оверену изјаву подизвођача да испуњава обавезне услове о 

поштовању законских прописа за учешће у поступку јавне набавке мале 

вредности, дефинисане чланом 75. став 1. тачка 1, 2, 4 и 5, и додатне услове 

дефинисане чланом 76. Закона о јавним набавкама - Образац 2а. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача:  

 

• Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 

1. тачка 1, 2, 4 и 5 Закона о јавним набавкама, а додатне услове дефинисане чланом 

76. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом понуђачи из групе 

понуђача испуњавају заједно – кумулативно. Стога је неопходно да сваки понуђач 

из групе понуђача потпише и печатом овери образац „Установљавање  испуњавања 

услова за учешће у поступку из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама“ – 

образац 2.  

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

групе међусовно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, који 

обавезно садржи:  

1. податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;  

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

Понуђачи из групе понуђача у поступку реализације предмета јавне набавке 

одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.   

 

3.8.  Додатне информације и  појашњења:  

Понуђач или заинтересовано лице може тражити додатне информације или 

појашњења најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће 
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у року од 3 дана од пријема захтева писмено одговорити заинтересованом лицу и 

истовремено објавити појашњење на порталу ЈН и својој интернет страници. 

 

3.9.  Негативне референце: Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да 

понуђач није испунио обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама 

а који су се односили на исти предмет јавне набавке, у претходне три године. Доказ 

може бити – правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа  - 

исправа о реализованом средству обезбеђења испуњавања уговорених обавеза -

исправа о наплаћеној уговореној  казни – рекламације потрошача или корисника 

ако нису отклоњене у уговореном року . 

Понуда понуђача који је на списку негативних референци биће одбијена као 

неприхватљива ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је 

понуђач добио негативну референцу.  

 

3.10.  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Одлука о додели уговора донеће се по основу најниже понуђене цене.  

 

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, 

наручилац ће изабрати понуду у којој је повољнија понуђена цена пакета 4.  

 

Уколико ни након примене горе наведених резервних елемената критеријума није 

могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу 

који буде изабран случајним избором – путем жреба. Наручилац ће писменим 

путем обавестити понуђаче који имају исту понуђену цену, о месту и времену 

одржавања жреба. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у 

присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који имају исту понуђену 

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

папире ставити у једну посуду 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. 

3.11.  Обавештење о подношењу захтева за заштиту права: Захтев за заштиту права 

подноси се Републичкој комисији а предаје наручиоцу. Подносилац захтева за 

заштиту  права дужан је да на рачун БУЏЕТА Републике Србије бр. 840-30678845-

06, шифра плаћања 153, позив на број У-07/2019 (број јавне набавке), сврха уплате 

такса за ЗЗП ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица У-22/2020, прималац уплате 

Буџет Републике Србије уплата таксе у износу од 60.000,00 динара. 

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

конкурсна документација, сматраће се благовременом ако буде примљен код 

наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда на начин 

достављања. 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту   права је 5 дана од пријема одлуке. 



7 

 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 

поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 

Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од пријема захтева за заштиту 

права. 

3.12.   Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 

додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 

права. 

Наручилац ће обавештење о закљученом уговору објавити у року од 5 дана од дана 

закључења уговора. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије  да закључи  уговор о јавној набавци, 

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

Понуђач може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109 Закона о 

јавним набавкама. 

3.13. Подаци о средствима обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и      

уговорних обавеза  

            Приликом закључења уговора понуђач је дужан да достави: 

- бланко соло меницу без протеста за добро извршење посла, са клаузулом „на први 

позив“ и  „без протеста“ на износ од 10% од уговорене цене без ПДВ-а. Рок важења 

менице, мора бити најмање 30 (тридесет) дана дуже од уговореног рока.  

Меницу и менично овлашћење Наручилац ће вратити Понуђачу након истека рока 

важења истих. Истовремено, предајом менице за добро извршење посла, Понуђач 

се обавезује да Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима 

овлашћеног лица Понуђача, овлашћење за наручиоца да меницу може попунити у 

складу са уговором о јавној набавци (менично овлашћење), као и копију захтева 

Понуђача за регистрацију менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије, који је оверен од стране пословне банке Понуђача.  
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

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

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

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

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

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

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 

Закона); 

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

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

Овај услов се односи на дозволе надлежног органа које подносилац понуде 

мора да има пре регистрације и почетка обављања одређене делатности, а у 

складу са чланом 4. став 2. Закона о привредним друштвима. 

Наручилац је пре почетка ове јавне набавке утврдио да је за ову јавну 

набавку потребно да понуђач достави важећу дозволу – лиценцу за 

обављање делатности која је предмет јавне набавке издату од Републичке 

агенције за електронске комуникације (РАТЕЛ); 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

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

и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

4.2.   Доказивање испуњености услова  из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама:  

  

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;  

 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - 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 (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна 

затвора до 10 година) и уверење Вишег суда (за кривична дела за која је као главна казна 

предвиђена казна затвора преко 10 година), којим се потврђује да правно лице није 

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

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

евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, 

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

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

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

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
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средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 

кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 

законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и 

физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

орагнизоване 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 месту 

пребивалишта). 

Напомена:  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе 

понуђача. 

 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: За правна лица и предузетнике:  

3.1. Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и  

3.2. Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач 

налази у поступку приватизације.  

Напомена:  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе 

понуђача. 

 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: Фотокопија важеће дозволе – лиценце 

издате од Републичке агенције за електронске комуникације (РАТЕЛ), или потврда о 

упису података у евиденцију оператора или одобрење или дозвола РАТЕЛА, које мора 

бити важеће у моменту подношења понуде, у виду неоверене фотокопије.   

 

5)Услов из чл. 75. ст. 2. Закона - Доказ: Изјава о поштовању обавеза које произлазе из 

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

средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 

 

НАПОМЕНА:  

 

1. уместо достављања тражених доказа у складу са наведеним упутством, понуђач 

може под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да да изјаву да све 

наведене услове испуњава и да за то поседује тражене доказе;  

 

2. Наручилац може тражити од понуђача да му достави на увид доказе, односно 

тражену документацију наведену у обрасцу два (2) у било које време (и након 

закључења уговора са изабраним понуђачем). 
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5. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

Предмет јавне набавке је набавка  услуга мобилне телефоније, у поступку јавне 

набавке за 110 мобилних линија, формираних кроз 4 врсте пакета : 

ОПИС ПАКЕТА 

Укључено у претплату: Пакет 1 Пакет 2  Пакет 3        Пакет 4 

  Број минута у групи 

Наручиоца 
неограничено неограничено неограничено неограничено 

Број минута ка свим 

мрежама 
 / Мин 350 неограничено неограничено 

Број СМС порука             / Мин 350 неограничено неограничено 

Минути за позиве ка 

иностранству 
/   /          Мин 20         Мин 150 

 

 

 

Роминг у    

Европи 

 

      Минути 

 

 / 

 

  / 

 

  / 

 

Мин 50 

 

  СМС поруке 

 

 / 

 

  / 

 

  / 

 

Мин 50 

 

    Интернет 

 

 / 

 

  / 

 

  / 

 

      1000 МБ 

Број МБ за пренос   

података у максималној 

брзини 

 

Мин 50 

 

Мин 2000 

 

Мин 8000 

 

неограничено 

 

Квалитет, количина и опис добара, радова или услуга: 

- Уговор се закључује на период од минимум 12 месеци а максимално до испуњења 

износа процењене вредности предвиђене за ову услугу из Плана јавних набавки за 

2020 годину; 

- Успостава везе за разговоре мора бити бесплатна; 

- Заузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају; 
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- Број корисника SIM картица у мрежи (групи) Наручиоца је 110 уз могућност 

накнадног повећања или смањења броја корисника као и пребацивања бројева по 

пакетима по истим условима; 

- Обрачунски интервал за разговоре је један минут; 

- Неискоришћени минути ка свим мрежама и SMS поруке из пакета се преносе у 

наредни месец при чему се након преношења слободни (бесплатни) минути ка свим 

мрежама и SMS поруке по пакетима могу минимално удвостручити; 

- Након потрошених минута и SMS порука укључених у месечну претплату пакета, 

тарифирање се врши према ценовнику понуђача, с тим да цене не смеју бити веће 

од следећих износа (без ПДВ): минут ка свим мрежама максимално 8,50 динара, 

СМС максимално 4,50 динара; 

- Пакети 3 и 4 у оквиру месечне накнаде имају на располагању и минуте за позивање 

минимум следећих земаља: Чешка, Данска, Франсуска, Грчка, Холандија ,Ирска, 

Италија, Израел, Јужноафричка Република, Канада, Кина, Кипар, 

Луксембург,Мађарска, Малта, Немачка, Норвешка, Нови Зеланд, Пољска, 

Румунија, САД, Словачка, Шпанија, Шведска, Велика Британија; 

- Опредељен буџет за телефоне у износу од 1.000.000,00 динара са ПДВ је могуће 

користити за набавку телефонских апарата по избору Наручиоца. Буџет  за  

бенефицирану набавку мобилних телефона подразумева понуђени износ средстава 

за набавку апарата (моб.тел.) по ценама из важећег ценовника изабраног 

понуђача/добављача у тренутку подношења захтева за набавком од стране 

наручиоца, а у току важења уговора. Од понуђеног буџета ће се у току  трајања  

уговора  одузимати пуна цена апарата који наручилац буде изабрао, а сваки такав 

апарат наручилац ће платити по бенефицираној цени од 1 динар; 

- За све пакете омогућити бесплатан и неограничен пренос података након 

потрошених MB укључених у месечну претплату уз смањену брзину протока али не 

мању од 64 Kb/s; 

- Цене роминг услуга су према важећем ценовнику оператора за пословне кориснике; 

- Задржавање телефонских бројева чланова групе наручиоца; 

- Добављач је дужан да обезбеди наручиоцу 24-часа техничку подршку, као и 

телефонску подршку; 

- Наручилац захтева да постоји могућност активирања додатних услуга по потреби 

уз накнаду, по ценама из актуелног ценовника добављача који важи на дан 

упућеног захтева за време трајања уговора; 

- Наручилац захтева да буде искључен пренос података (мобилни подаци – дата 

роаминг) за све корисничке бројеве. Омогућити укључење по потреби и захтеву 

наручиоца; 



12 

 

- Наручилац захтева да постоји могућност активирања роминга по потреби, на захтев 

наручиоца; 

- У случају промене оператора, трошкове преноса бројева сноси оператор - прималац 

броја; 

- Изабрани понуђач мора имати обезбеђен сервис, преузимање и враћање апарата са 

сервиса од стране мобилног оператера, као и да обезбеди заменске апарате за време 

трајања сервиса телефона; 

- Могућност креирања права коришћења услуга и лимитирања потрошње на сваком 

броју у износу од 1,00 рсд, односно, на нивоу пакета; 

- Бесплатни позиви према специјалним службама: полиција, хитна помоћ и 

ватрогасци; 

- Листинг одлазног саобраћаја се не наплаћује; 

- Све остале услуге се наплаћују према стандардном ценовнику Понуђача. 

 

Врста и ниво квалитета услуга мобилне телефоније морају бити у складу са Законом о 

електронским телекомуникацијама, Правилником о општим условима за обављање 

делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења, као и другим 

прописима и подзаконским актима којима се регулише област електронских 

телекомуникација. Понуђач мора пружати предметну услугу у складу са условима који 

произилазе из  одговарајуће  лиценце  за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и 

услуге јавне  мобилне  телекомуникационе  мреже  које је издала Републичка агенција за 

електронске  комуникације  за  територију  Републике Србије. 
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ОБРАЗАЦ  1  

 У-22/2020 

 

ПРИЈАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА   

СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА   

АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА   

МАТИЧНИ БРОЈ   

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ 

БРОЈ  

 

РАЧУН   

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС   

ОСОБА ЗА КОНТАКТ   

ТЕЛЕФОН   

ТЕЛЕФАКС   

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (е-маил)   

 

 

          ПОНУЂАЧ:                

Датум_________                    М.П.           ______________________________ 

                                 (Име и презиме овлашћеног лица)  

 

                         ______________________________           

                                                                          (Потпис овлашћеног лица)   
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ОБРАЗАЦ 2  

У-22/2020 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ЧЛ. 75 ЗЈН 

 

У циљу установљавања услова за учешће, сходно члану 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама   („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 

Понуђач под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу изјављује, и то:  

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  

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;  

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.  

4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 

 

 

 

На позив Наручиоца доставићемо оригинална документа или оверене копије докумената 

наведена у члану 77 Закона о јавним набавкама. 

 

 

 

 

 

Датум ______________________          МП                            Потпис овлашћеног лица 

                                              

                            ______________________ 
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 ОБРАЗАЦ 2а  

У-22/2020 

 

  

У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 

14/2015 и 68/2015) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију 

јавне набавке мале вредности број У - 09/2018  д а ј е   с е  

 

И З Ј А В А 

ПОДИЗВОЂАЧА  

о испуњености обавезних услова по чл. 75. Закона о јавним набавкама и поштовању 

законских прописа 

 

У циљу установљавања услова за учешће, сходно члану 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама   („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 

Понуђач под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу изјављује, и то:  

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  

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;  

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.  

4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 

 

• да ће подизвођач у случају да се понуда са подизвођачем оцени као прихватљива, 

уколико то наручилац у писменој форми захтева најкасније у року од 5 (пет) 

дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену 

копију доказа о испуњености свих или само појединих – тражених обавезних 

услова.  

 

 

 

Датум: _______________                             М.П.               Потпис овлашћеног лица  

                                                                                     

        _______________________ 
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 ОБРАЗАЦ 3   

У-22/2020 

 

И З Ј А В А  

ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПА 

 

 

 

 У поступку јавне набавке мале вредности бр. У-07/2019, наступам и подносим 

понуду на следећи начин: 

 

 

 А)  САМОСТАЛНУ ПОНУДУ 

 

 Б)  ПОНУДУ СА СЛЕДЕЋИМ ПОДИЗВОЂАЧИМА: 

 1. ______________________________________________________ назив подизвођача 

 2. ______________________________________________________ назив подизвођача 

 3. ______________________________________________________ назив подизвођача 

 

 В)  ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ СА ЧЛАНОВИМА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 

 

 1. ______________________________________________________ носилац посла 

 2. ______________________________________________________ члан групе 

 3. ______________________________________________________ члан групе 

 4. ______________________________________________________ члан групе 

 5. ______________________________________________________ члан групе 

 

 

 

Напомена:    Заокружити начин на који се подноси понуда и унети податке о 

подизвођачима или   носиоцу посла и члановима групе понуђача уколико се понуда 

подноси на тај начин. 

 

 

 

 

 

Датум: _______________                             М.П.               Потпис овлашћеног лица  

                                                                                     

        _______________________ 
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 ОБРАЗАЦ 4  

У-22/2020 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта 

Улица и број 

 Место 

Општина 

Одговорно – овлашћено лице  

Особа за контакт  

Текући рачун предузећа и посл.банка  

Матични број   

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

 

 

Напомена: Образац копирати за сваког подизвођача понаособ уколико се у  

                    поступку јавне набавке наступа са више понуђача.  

 

 

 

 

Датум: _______________                             М.П.               Потпис овлашћеног лица  

                                                                                     

        _______________________ 
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 ОБРАЗАЦ 5  

У-22/2020 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

 Према члану 26. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник “124/2012, 

14/2015 и 68/2015) изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

смо понуду поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: _______________                             М.П.               Потпис овлашћеног лица  

                                                                                     

        _______________________ 
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ОБРАЗАЦ 6  

У-22/2020 

                               

 

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА – ЧЛ.75 ЗЈН, СТАВ 2 

 

ЈН БР. У-22/2020 – УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ  

У СУБОТИЦИ, Јожефа Атиле бр. 4 

 

 

                                                                  И З Ј А В А 

 

Којом потрвђујемо под пуном моралном, материјалном  и кривичном одговорношћу да 

смо при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа 

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

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

 

 

 

                                                                       НАЗИВ ПОНУЂАЧА  И СЕДИШТЕ 

                                        МП                        _______________________________ 

                                                                      Потпис овлашћеног лица 

                                                                                     ______________________________ 
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ОБРАЗАЦ 7 

У-22/2020 

  

 

Понуда бр. _________________ од _________________ за јавну набавку У-22/2020 

 

 

______________________________________ 

                   (назив понуђача)  

______________________________________ 

                            (седиште)  

Матични број:   __________________________ 

Шифра делатности: _________________________ 

Порески идентификациони број:______________ 

Број текућег рачуна и банка:_____________ 

Контакт особа:_________________________ 

Рок важења понуде:_____________ (Не краћи од 30 дана од дана отварања)  

Датум:  _______________________ 

Телефон: ______________________ 

 

ПРЕДМЕТ:   ПОНУДА ЗА  НАБАВКУ  УСЛУГА – УСЛУГА МОБИЛНЕ  

                       ТЕЛЕФОНИЈЕ  

 

  _____________________________________________________________________________ 

                                                             (назив понуђача)  

 

 У складу са јавним позивом и условима из конкурсне документације нуди:   

 

Укупна претплата за 12 месеци износи _____________________ динара без ПДВ, 

односно _______________________ динара са ПДВ 

 

Замена корисничке картице без накнаде:         ДА          НЕ         (заокружити) 

 

Укупан износ средстава за набавку телефонских уређаја који понуђач нуди је 

___________________ динара са ПДВ (опредељени – понуђени износ средстава  за набавку 

телефонских уређаја износи 1.000.000,00 са ПДВ) 
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Место давања услуге је давалац услуге односно мобилни оператер. 

 

Наручилац ће плаћање вршити једном месечно у року до 45 календарских дана од дана 

пријема правилно испостављене фактуре и детаљне спецификације пружених услуга. 

 

Рок пружања услуге: минимум 12 месеци а максимално до утрошка финансијских 

средстава тј до испуњења износа процењене вредности предвиђене за ову услугу  

 

 

Гаранција на пружене услуге: минимум 12 месеци 

 

 

 

 

 

        

Датум  
М.П. Понуђач 

_____________________   _________________  
 

 

 

 

 

Напомена: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 

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

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

који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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ОБРАЗАЦ 8 

У-07/2019 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА СТРУКТУРЕ ЦЕНА - 

УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

Пакет 

Претплата 

по пакету 

(без ПДВ) 

Претплата 

по пакету 

(са ПДВ) 

Број 

линија 

Укупна 

месечна 

претплата 

(без ПДВ) 

Укупна 

месечна 

претплата 

(са ПДВ) 

Укупна 

претплата за 

12 месеци 

(без ПДВ) 

Укупна 

претплата за 

12 месеци  

(са ПДВ) 

 1 2 3 4 (1x3) 5 (2x3) 6 (4x12 мес.) 6 (5x12 мес.) 

Пакет 1   69   
  

Пакет 2   34   
  

Пакет 3   6   
  

Пакет 4   1   
  

Укупно: 110   
  

 

Понуђеним ценама понуђач тврди и доказује Наручиоцу да је предвидео све своје трошкове 

које ће имати у реализацији набавке. 

Понуђене јединичне цене претплата по пакету, из напред наведене табеле ће се 

примењивати за време трајања уговорне обавезе. Понуђене цене су фиксне односно 

изабрани понуђач је у обавези да фактурише услугу по понуђеним ценама и нема права да 

их повећава за време важења уговорне обавезе. 

 

 

Датум: _______________                             М.П.               Потпис овлашћеног лица  

                                                                                     

        _______________________ 
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 ОБРАЗАЦ 9  

У-22/2020 

 

ОБРАЧУН  

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

Трошкови припреме понуде који се потражују: 

Ред.бр. ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ИЗНОС 

1.  дин. 

2.  дин. 

3.  дин. 

4.  дин. 

5.  дин. 

Укупан износ трошкова који се потражује:                                                 дин. 

 

 

 

Датум: _______________                             М.П.               Потпис овлашћеног лица  

                                                                                     

        _______________________ 

Н а п о м е н а: 

 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 

124/12,14/2015 и 68/2015 ): 

 

• Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

 

• Накнада трошкова може се тражити само у случају обуставе поступка јавне 

набавке из разлога који су на страни наручиоца када је исти дужан да понуђачу 

надокнади само трошкове: 

 

- израде узорка или модела ако је конкурсном документацијом предвиђена израда 

истих и уколико су исти израђени у складу са техничким спецификацијама 

наручиоца као и, 

- прибављања средстава финансијског обезбеђења. 

 

све под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

• Напомена: Уколико понуђач попуни и овери Образац 9 - Обрачун трошкова 

припреме понуде сматраће се да исти потражује обрачунате трошкове. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

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

слаже са моделом уговора. 

 

МОДЕЛ УГОВОРА  О ПРУЖАЊУ УСЛУГА 

 

 

Закључен у Суботици између: 

1. ЈKП „Чистоћа и зеленило” Суботица, Јожефа Атиле бр. 4  (у даљем тексту: Наручилац 

услуга) које заступа директор Слободан Милошев, маст.екон., МБР: 08065136, ПИБ: 

100961002, текући рачун 205-3584-06 Комерцијална банка   

и 

2. _____________________________________ ,  __________________________  (у  даљем  

тексту:  Давалац услуга),  које заступа директор ___________________________________ 

МБР: _____________, ПИБ : ________________, текући рачун _______________________ 

 

____________________________             __________________________ 

 

____________________________              __________________________ 

         (остали понуђачи из групе понуђача)                             (назив подизвођача)  

Заједнички назив за учеснике у овом послу је УГОВОРНЕ СТРАНЕ.  

Уговорне стране су се сагласиле о следећем :  

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет  овог  Уговора  је  пружање услуга мобилне телефоније, од стране Даваоца 

услуге, а за потребе Наручиоца, у свему према техничким карактеристикама и 

спецификацији Наручиоца и понуди Даваоца услуге број _____________ од 

______________ која је саставни део овог уговора, а  у  складу  са  спроведеним поступком 

јавне набавке услуга мале вредности број У-22/2020. 

Предметне услуге обухватају: саобраћај у мрежи Даваоца услуге и саобраћај према 

осталим мобилним оператерима, саобраћај према фиксној телефонији, интернет саобраћај, 
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SMS унутар мреже Даваоца услуге, SMS ка мрежама других мобилних оператера и услуге 

роминга на основу писаног захтева Наручиоца. 

Позиви специјалним службама (полиција, хитна помоћ и ватрогасци) се не 

тарифирају.  

 

Члан 2. 

Давалац услуге се обавезује да ће за потребе Наручиоца извршавати услуге из 

члана 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 склду са Правилником о 

параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга и 

спровођењу контроле обављања делатности електронских комуникација („Службени лис 

РС“ 73/2011, 3/2014). 

 

Члан 3. 

Давалац услуге се обавезује да ће отпочети са пружањем услуге која је предмет 

овог Уговора од дана _____________ године. 

Алтернатива: У случају промене оператера Давалац услуге се обавезује да ће 

отпочети са пружањем услуге од дана када се стекну услови за примену уговора што ће се 

констатовати записнички. 

Период трајања уговорних обавеза је минимум 12 месеци почев од дана закључења 

уговора, а максимално до утрошка финансијских средстава тј. до испуњења износа 

процењене вредности предвиђене за ову услугу. 

Давалац услуге гарантује да ће услуге мобилне телефоније, које су предмет 

уговора, Наручилац несметано и у пуном обиму користити током трајања уговора, у 

времену од 24 часа дневно, седам дана у недељи, осим у случајевима и временским 

интервалима за које не постоји одговорност Даваоца услуге (виша сила). 

 

 

                                                             Члан 4. 

Предмет уговора је 110 пакета - број корисника SIM картица. 

Наручилац задржава право повећања и смањења броја корисника под истим 

условима из понуде. 

 

 

Члан 5. 

Укупна уговорена вредност претплата у трајању уговорних обавеза износи 

________________ динара без ПДВ, односно _______________ динара са ПДВ, а 

максимално до процењене вредности за ову јавну набавку од 1.000.000,00 динара без ПДВ. 

Коначна вредност зависиће од стварно реализованог саобраћаја у мобилној телефонији. 

За све остале услуге које нису наведене у спецификацији Наручиоца, која је 

саствани део овог Уговора, у случају коришћења истих од стране Наручиоца у току 

трајања уговора, Давалац услуге се обавезује да исте фактурише према тржишним ценама 

из важећег ценовника  за пословне кориснике. 



26 

 

Давалац услуге је дужан да ценовник из претходног става учини доступним  

Наручиоцу у сваком тренутку. 

 

Члан 6. 

Опредељен буџет за телефоне у износу од 1.000.000,00 динара са ПДВ могуће је 

користити за набавку телефонских апарата по избору Наручиоца, по цени од 1,00 динара  

без ПДВ по мобилном апарату, у току трајања уговорне обавезе.  

 

 

Члан 7. 

Фактурисање пружених услуга вршиће се по ценама из понуде које су фиксне, 

непромењиве и коначне за време трајања Уговора, са свим урачунатим зависним 

трошковима и евентуалним попустима.  

Фактурисање се врши једном месечно, за протекли месец – обрачунски период. 

Давалац услуга испоставља фактуру за извршену услугу на адресу седишта 

Наручиоца: Јожефа Атиле бр. 4, Суботица. 

 

 

Члан 8. 

Наручилац се обавезује да у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре са 

спецификацијом за претходни месец – обрачунски период, уплати фактурисани износ за 

пружену услугу према оствареном саобраћају на рачун Даваоца услуге број 

____________________________.  

Спецификација садржи детаљне податке о пруженим услугама по врстама, 

пруженим за сваки телефонски број (SIM картицу) која се користи и то: 

- Трошкови претплате, 

- Све врсте пружених услуга, 

- Број пружених услуга те врсте, 

- Појединачну цену сваке врсте услуга и укупан износ задужења за услуге те 

врсте, 

- Посебно исказану вредност и количину за роминг и коришћење интернета. 

У спецификацији мора бити јасно назначен укупан износ задужења за сваки 

појединачни кориснички број. 

 

Члан 9. 

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 15 (петнаест) дана од дана пријема рачуна чији је садржај оспорен. Уколико у том року 

не обавести Даваоца услугео својим примедбама, сматраће се да нема примедби на 

обрачунату услугу.  
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Члан 10. 

Давалац услуге се обавезује да најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана 

достављања записника о рекламацији, отклони уочене недостатке. 

Ако Давалац услуге не поступи сагласно одредбама из претходног став овог члана, 

Наручилац има право да да те недостатке отклони на рачун Даваоца услуге односно има 

право на снижење накнаде или раскид Уговора уз истовремено право на накнаду штете.   

 

 

Члан 11. 

Давалац услуге се, нарочито, обавезује да у вршењу послова на пружању 

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

комуникацијама („Службени гласник РС“ бр. 44/10 и 60/13-Одлука Уставног суда), а који 

се између осталог односе и на тајност електронских комуникација.   

 

 

Члан 12. 

Давалац услуге се обавезује да у тренутку потписивања уговора или најкасније 5 

(пет) дана од дана закључења уговора преда Наручиоцу бланко соло меницу за добро 

извршење посла потписану од стране лица овлашћеног за заступање, и уз исту се доставља 

попуњено и оверено менично овлашћење које ће бити са клаузулама „без протеста“ и 

„платива на први позив“, у висини 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком 

важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначну реализацију уговора.  

Бланко соло меница мора бити регистрована ког НБС. Давалац услуге је дужан да 

уз меницу достави захтев за регистрацију менице, менично овлашћење и копију картона 

депонованих потписа. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Давалац 

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

уговором.   

 

Члан 13. 

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 14. 

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења 

уговорних обавеза друге уговорне стране.  

 

 

Члан 15. 

Уговорне стране евентуална спорна питања настала у току реализације овог 

уговора ће решавати мирним путем – споразумно. 
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У случају немогућности споразумног решавања спорних питања, уговара се 

надлежност Суда у Суботици.  

 

 

Члан 16. 

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

облигационим односима, као и други позитивно правни прописи који регулишу ову 

материју.  

 

 

Члан 17. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) задржава 

свака уговорна страна. 

 

 

 

 

         ДАВАЛАЦ УСЛУГА                                                              НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА  

  _________________________                                                    _________________________  


