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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Подаци о наручиоцу 

 
НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНА МАЈДАНПЕК 
Адреса: ул.Светог Саве б.б. 19250  Мајданпек 
Интернет страница наручиоца: www.majdanpek.rs  
 

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

3. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке бр.4042-10/2020 су - УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ. 
 

4. Циљ поступка 
 
Поступак се спроводи ради закључивања Уговора о јавној набавци. 
 

5. Напомена уколико се спроводи резервисана јавна набавка 
 
Не спроводи се резервисана јавна набавка. 
 

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 
 
Наручилац не спроводи електронску лицитацију. 
 

7. Контакт (лице или служба): 
 
Контакт особа: Сузана Србу  
е-mail: javne_nabavke@majdanpek.rs 
 
НАПОМЕНА: Радно време Општинске управе Мајданпек је од 07,00 до 15,00 часова сваког 
радног дана (понедељак-петак). 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.majdanpek.rs/
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

  

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 Предмет јавне набавке бр. 4042-10/2020 – УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ. 

 
 Ознака из општег речника набавке: 64200000 - телекомуникационе услуге. 
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III    ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

(техничка спецификација) 
 

 
 Корисник: ОПШТИНА МАЈДАНПЕК-ОПШТИНСКА УПРАВА 

Бројеви које користи ОПШТИНА МАЈДАНПЕК, наведени су у табеларном приказу са 
адресама где се налазе фиксни бројеви. 

 
Редни број Број фиксног телефона Адреса 

1 381302500224 Мосна б.б.  

2 38130476050 Мироч б.б. 

3 38130476372 Црнајка б.б. 

4 38130501164 Голубиње б.б. 

5 38130501217 Тополница б.б. 

6 38130501401 Бољетин б.б. 

7 38130570188 Дебели Луг б.б. 

8 38130576003 Јасиково б.б. 

9 38130581128 Светог Саве б.б. Мајданпек 

10 38130581129 Светог Саве б.б. Мајданпек 

11 38130581140 Светог Саве б.б. Мајданпек 

12 38130581141 Светог Саве б.б. Мајданпек 

13 38130581143 Светог Саве б.б. Мајданпек 

14 38130581144 Светог Саве б.б. Мајданпек 

15 38130581145 Светог Саве б.б. Мајданпек 

16 38130581217 Светог Саве б.б. Мајданпек 

17 38130581240 Светог Саве б.б. Мајданпек 

18 38130581298 Светог Саве б.б. Мајданпек 

19 38130581510 Светог Саве б.б. Мајданпек 

20 38130581530 Светог Саве б.б. Мајданпек 

21 38130581641 Светог Саве б.б. Мајданпек 

22 38130581749 Светог Саве б.б. Мајданпек 

23 38130582291 Светог Саве б.б. Мајданпек 

24 38130582316 Светог Саве б.б. Мајданпек 

25 38130582592 Светог Саве б.б. Мајданпек 

26 38130582700 Светог Саве б.б. Мајданпек 

27 38130582710 Светог Саве б.б. Мајданпек 

28 38130583106 Светог Саве б.б. Мајданпек 

29 38130585105 Јасиково б.б. 

30 38130585153 Лесковов б.б. 

31 38130585303 Клокочевац б.б. 
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32 38130585681 Рудна Глава б.б. 

33 38130588230 Светог Саве б.б. Мајданпек 

34 38130588515 Светог Саве б.б. Мајданпек 

35 38130590180 Краља петра I 14, Доњи Милановац 

36 38130591200 Краља петра I 14, Доњи Милановац 

37 38130582822 Светог Саве б.б. Мајданпек 

  
 

Тарифирање услуга -услуге комуникације – у минуту (60s). 
 Заузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају. 

Бесплатни позиви специјалних служби (полиција, ватрогасци, служба хитне медицинске 
помоћи). 

 Бесплатни позиви сервисних бројева изабраног оператера. 
 Фиксна телефонија мора да садржи говорне линије на свакој истуреној локацији. 
 Понуђене цене – фиксне у динарском износу за време трајања уговореног периода. 
 Доступност – покривеност територије Републике Србије сигналом. 

Бројеви телефона се не смеју мењати – остају исти (пренос истог броја из једне мреже у 
другу). 
Коначан обим услуга није могуће унапред предвидети. 
Уговор се закључује са роком важности од 36 (тридесет шест) месеци, а примењиваће се 
почев од 01.07.2020.године. 
Доступност услуге 24 (двадесетчетири) сата дневно, у року од 36 (тридесет шест) месеци. 
Наручилац неће сносити било какве трошкове, настале променом оператера. 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 
ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
ТИХ УСЛОВА 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 

ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона и 
то: 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

(члан 75. став 1. тачка 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 (члан 75. став 1. тачка 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 (члан 75. став 1. тачка 4) Закона); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке (члан 75. став 1. тачка 5) Закона) - потврду Регулаторне агенције за 
електронске комуникације и поштанске услуге о упису у Евиденцију оператора 
јавних комуникационих мрежа и услуга, и 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона). 

                
 

1.2. Додатни услови у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама, које понуђач мора 
да испуни у поступку јавне набавке. 

 
Наручилац није предвидео додатне услове које је потребно да испуни понуђач. 
 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона 
и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити 
преко подизвођача. 
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1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, а додатне услове 
испуњавају заједно. 
Услов из члaна 75. став 1. тачка 5. Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 
услова. 

 
2. УПУТСТВО  КАКО  СЕ ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ  УСЛОВА 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу 
са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац Изјаве 
понуђача, дат је у поглављу IV  одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из 
члана 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 
75. став 1. тачка 5) Закона - потврду Регулаторне агенције за електронске комуникације 
и поштанске услуге о упису у Евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и 
услуга, које се доставља у виду фотокопије. 
 

 Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено 
за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 
подизвођача (Образац Изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

 
ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ: 
 

 Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде 
доказује испуњеност обавезних услова (члан 78. Закона о јавним набавкама). 

 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који  су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 
уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се 
доказ доставља у изворном електронском облику. 

 Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (поглавље VIII 
конкурсне документације). 

 
 ФОРМА ДОКАЗА 
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 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, 
а наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда на основу Извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 
СТРАНИ ПОНУЂАЧИ 
 

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 

 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа 
те државе. 

 
           ПРОМЕНЕ 
   

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези 
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописан начин. 
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3. ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА 
ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ  
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 
 У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник понуђача, дајем следећу  
 

И  З  Ј  А  В  У 
 
 

 Понуђач _________________________________________________(навести назив понуђача) у поступку 
јавне набавке услуге – УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ, ЈН услуга број: 4042-10/2020, испуњава све услове из 
члaна 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то: 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији). 
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 
 

 
 

            
Потпис понуђача 

  
Датум:________________                         М.П.     ______________________________ 
                                      
Место:________________  

 
 

 
Напомена: 
 
Ова изјава се  не односи на услов из члана 75. став 1. тачка 5. . 
 Код доказивања овог услова потребно је доставити фотокопију дозволе за обављање одговарајуће 
делатности, и то: 
Потврду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге о упису у Евиденцију 
оператора јавних комуникационих мрежа и услуга. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА  
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 
 У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
као заступник подизвођача, дајем следећу  
 

И  З  Ј  А  В  У 
 

 Подизвођач___________________________________________________________(навести назив 
подизвођача) у поступку јавне набавке услуге  – УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ, ЈН услуга број: 4042-
10/2020, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку и то: 
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији). 
 
 
 
 
      Потпис подизвођача 
  

Датум:________________                         М.П.  ______________________________ 
                                      
Место:________________  

 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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V   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 
 Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на 
страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране судског 
тумача. 
 
2.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

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

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 
отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
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: ОПШТИНА МАЈДАНПЕК, ул. Светог Саве б.б. 19250 Мајданпек, 

са назнаком: 
 
 ``Понуда за јавну набавку услуге – услуге комуникације, број: 4042-10/2020 - НЕ 

ОТВАРАТИ``. 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана 

18.06.2020.године, до 12,00 часова. 
Отварање понуда обавиће се јавно у просторијама Општине Мајданпек, дана 18.06.2020.године 

са почетком у 13,00 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. 

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда потребно је да поднесе Комисији за 
јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено 
код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача (поглавље X 
конкурсне документације). 
      Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би се могла 
утврдити стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом. 
Понуда мора бити јасна и недвосмислена. 
      Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце 
дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом 
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оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање 
Изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди, Изјава о 
испуњености услова из члана 75.), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког 
понуђача из групе понуђача.  У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе 
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који 
подразумевају давање Изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба 
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 
81. Закона. 
 Модел Уговора потребно је да овери печатом и потпише овлашћено лице понуђача који 
наступа самостално или са подизвођачем, чиме потврђује да прихвата све елементе Уговора. 
Модел Уговора потребно је да овери печатом и потпише овлашћено лице групе понуђача, а на 
начин како су то понуђачи из групе понуђача регулисали споразумом о заједничком наступу, чиме 
потврђују да прихватају све елементе Уговора.  
 
      3. ПАРТИЈЕ 
 
 Предметна јавна набавка није обликована у више партија. 
 
     4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
            Подношење понуда са варијантама није дозвољено. 
 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ  
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на 
начин који је одређен за подношење понуде. 

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

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОПШТИНА МАЈДАНПЕК, 
ул.Светог Саве б.б. 19250 Мајданпек, са назнаком: 

 
 ``Измена понуде за јавну набавку услугe -услуге комуникације, ЈН услуга број: 4042-

10/2020 - НЕ ОТВАРАТИ``  
 
или ``Допуна понуде за јавну набавку услуге -услуге комуникације, ЈН услуга број: 4042-

10/2020 - НЕ ОТВАРАТИ``  
 

или ``Опозив понуде за јавну набавку услуге -услуге комуникације, ЈН услуга број: 4042-
10/2020 - 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. 
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    6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 
 Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

       Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.  

       У обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

 Од понуђача се захтева да уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди (Обрасцу 
понуде - поглавље VI) да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да 
наведе 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. 
 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде 
закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору о јавној набавци. 
 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац Изјаве из поглавља IV одељак 3.). 
 Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности 
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним 
набавкама, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио 
извршење тог дела набавке. 
 Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 
подизвођача.  

Пре доношења Одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу 
наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 (пет) дана од дана добијања позива наручиоца 
приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно 
добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора 
наручилац претрпео знатну штету. 
 Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.   
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8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 
 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова 
(Образац Изјаве из поглавља IV одељак 3.). 
 Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач 
из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 
услова. 
 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набвке, 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 извршњу уговора. 
Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 
 Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
 Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом. 
 Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набаке 
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 

9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И РОКА  ПЛАЋАЊА, МЕСТА ИЗВРШЕЊА 
УСЛУГЕ, РОКА ВАЖЕЊА УГОВОРА, РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  
 

9.1. Захтев у погледу начина и рока плаћања 
 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Наручилац ће плаћање услуге -услуге комуникације вршити у року који не може бити краћи 

од 15 нити дужи од 45 календарских дана од дана пријема испостављене фактуре о пруженим 
услугама, за претходни месец. 

Реализација предметне јавне набавке може износити највише до износа процењене 
вредности јавне набавке.      
 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтеви у погледу места извршења услуге 
 
      Места извршења предмета набавке дата су у табели техничке спецификације - (поглавље III) 
конкурсне документације. 
 
9.3. Захтеви у погледу рока важења Уговора  
 
      Уговор се закључује са роком важности од 36 (тридесет шест) месеци, а примењиваће се почев 
од 01.07.2020. године. 
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9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
 
      Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда. 
      У складу са чланом 90. став 2. Закона о јавним набавкама (``Службени гласник Републике 
Србије``, бр.124/12 и 68/15), наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде. 
      Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
 
  10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 

  
Цена мора бити исказана у динарима, са и без обрачунатог 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. 

Понуђена цена је фиксна у току уговорног периода. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ 
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, 
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА 
И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија  и привреде, Република Србија, ул.Саве Машковића 3-5, Београд, 
Интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs  Посредством државног органа Пореске 
управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефонима 
органа  или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским 
обавезама које администрирају ови органи; 

 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине, ул.Руже Јовановић 27а, Београд, Интернет адреса www.sepa.gov.rs и у 
Министарству пољопривреде и заштите животне средине Република Србија, 
ул.Немањина 22-26, Београд, Интернет адреса www.mpzzs.gov.rs 

 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, ул.Немањина 22-
26, Београд, Интернет адреса www.minrzs.gov.rs  

 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ О РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

Наручилац не захтева средства обезбеђења испуњења обавеза. 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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     Предметна набавка не садржи поверљиве информације  које наручилац ставља на 

располагање. 
 Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем 

десном углу да садржи ознаку ``ПОВЕРЉИВО`` у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама. 
 
 Наручилац је дужан да: 

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима  садржане у понуди које је као такве, у 
складу са Законом, понуђач означио у понуди; 

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у 
понуди и 

3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о 
поднетим понудама, до отварања понуда. 

 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци 

из понуде који су од значаја за примену критеријума за оцену понуда и рангирање понуде. 
 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: 
ОПШТИНА МАЈДАНПЕК, ул.Светог Саве б.б. 19250 Мајданпек, електронске поште на e-mail: 
javne_nabavke@majdanpek.rs,  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези 
са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 

 Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом ``Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку услуге –  УСЛУГЕ 
КОМУНИКАЦИЈЕ, ЈН услуга број: 4042-10/2020``. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 
или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници (www.majdanpek.rs). 

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. Закона о 
јавним набавкама, а то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. 
 Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 
путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге 
стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да 
учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
15.  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

http://www.majdanpek.rs/
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 После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача 
(члан 93. Закона). 
 Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) 
код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
 Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је 
неодговарајућа или неприхватљиа учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако 
другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. 
 Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
 Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 

 
16. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН 
ПРЕГОВАРАЊА, У СЛУЧАЈУ СПРОВОЂЕЊА ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
 
 Како је предметни поступак - поступак јавне набавке мале вредности (а не преговарачки), не 
постоје елементи уговора о којима ће се преговарати. 
 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР  И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума ``економски 
најповољнија понуда``. 

 
Елементи наведеног критеријума су: 
 
1. Цена месечне претплате по телефонској линији: 10 пондера 
Понуда са најнижом понуђеном ценом месечне претплате по телефонској линији добија 
максималан број пондера – 10 пондера. 
 
Остале понуде вреднују се према следећој формули: 
 

                          __Најнижа понуђена цена  _    x   10 
     Цена понуде која се рангира 

 
2. Цена по минуту разговора у месном саобраћају: 30 пондера 
Понуда са најнижом понуђеном ценом по минуту разговора у месном саобраћају добија 
максималан број пондера – 30 пондера. 
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Остале понуде вреднују се према следећој формули: 
                           __Најнижа понуђена цена _    х    30 

 Цена понуде која се рангира 
 

3. Цена по минуту разговора у међумесном саобраћају: 20 пондера 
Понуда са најнижом понуђеном ценом по минуту разговора у међумесном саобраћају добија 
максималан број пондера – 20 пондера. 
 
Остале понуде вреднују се према следећој формули: 

                           ___Најнижа понуђена цена      х  20 
     Цена понуде која се рангира 

 
4. Цена по минуту разговора у саобраћају са мобилним телефонима у националним 

мрежама: 30 пондера 
Понуда са најнижом понуђеном ценом по минуту  разговора у саобраћају са мобилним 
телефонима у националним  мрежама добија максималан број пондера – 30 пондера. 
 
Остале понуде вреднују се према следећој формули: 

                             __Најнижа понуђена цена _   х  30 
                                                                      Цена понуде која се рангира 
 

5. Цена по минуту разговора у међународном саобраћају: 10 пондера 
Понуда са најнижом понуђеном ценом по минуту разговора у међународном саобраћају 
добија максималан број пондера – 10 пондера. 
Понуду дати по зонама међународног саобраћаја за сваку зону посебно. 
Приликом вредновања понуда узеће се просечна цена по свим зонама. 
 
Остале понуде вреднују се према следећој формули: 
 

                          __Најнижа понуђена цена_    х  10  
                                                                     Цена понуде која се рангира 

Укупан број пондера: 100 
 
Понуда са највећим бројем пондера (1 + 2 + 3 + 4 + 5) – представља најповољнију 

понуду. 
Приликом пондерисања заокруживање ће се вршити на две децимале. 

 Ако је нека од понуђених цена за набавку услуге неуобичајено ниска цена, сагласно члану 
92. Закона о јавним набавкама, наручилац ће захтевати од понуђача детаљно образложење свих 
њених саставних делова које сматра меродавним. 

Напред наведено образложење понуђач је у обавези да достави наручиоцу у року од 3 (три) 
дана од дана пријема захтева. Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродовне 
саставне елементе понуде који су образложени. 

 
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА  
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У ситуацији када два или више понуђача који су доставили понуде и које након стручне 

оцене понуда имају једак укупан број пондера, наручилац ће избор најповољније понуде извршити 
на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 
 У ситуацији када два или више понуђача који су доставили понуде које имају исти укупан 
број пондера и који су понудили исти рок плаћања, наручилац ће избор најповољније понуде 
извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 
 У ситуацији када два или више понуђача доставе понуде које имају исти укупан број 
пондера, исти понуђени рок плаћања и исти понуђени рок важења понуде, наручилац ће избор 
најповољније понуде извршити тако што ће изабрати понуду понуђача који је понудио нижу цену 
месечне претплате по телефонској линији. 

У ситуацији када два или више понуђача доставе понуде које имају исти укупан број 
пондера, исти понуђени рок плаћања, исти понуђени рок важења понуде и исти понуђену цену 
месечне претплате по телефонској линији, наручилац ће избор најповољније понуде извршити тако 
што ће изабрати понуду понуђача који је понудио нижу цену по минуту разговора у месном 
саобраћају. 
 
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу  да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде. 
(Образац Изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

 
20. 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. 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице који има 
интерес за доделу уговора. 
Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска 
институција, јавни правобранилац и грађански надзорник. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца 
најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У 
том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење 
захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
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Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: 
javne_nabavke@majdanpek.rs,  или препорученом пошиљком са повратницом. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца преузете у поступку јавне 
набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
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 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 
60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу, на следећи начин: 

 сврха плаћања: такса за захтев за заштиту права, назив наручиоца, број или ознака  јавне 
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;   

 корисник (прималац): Буџет Републике Србије;  
 шифра плаћања: 153 или 253;  
 број жиро рачуна: 840-30678845-06;  
 број модела 97;  
 позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке  поводом које се подноси захтев за 

заштиту права. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
22. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
 Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од 8 (осам) дана, понуђач није 
дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога 
сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. 
 Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 Ако је у  случају из члана 113. став 3. Закона о јавним набавкама због методологије доделе 
пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново 
извршити стручну оцену понуда и донети Одлуку о додели уговора. 
  У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  

Само закључен Уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца и никакве активности се 
не могу започети пре него што Уговор буде закључен. 
 
23. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 
документацију, измене или допуне објавиће на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници. 

mailto:oumpek@ptt.rs
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 Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за 
подношење понуде, док је наручилац дужан да заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од 
дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
 По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију. 
 
24. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 
 
 Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања 
понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред сваке исправке 
стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача. 

Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања 
понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене. 
 
25. ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
  
 Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за 
доделу уговора из члана 109. Закона о јавним набавкама. 
 Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, 
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети 
поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због 
чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 (шест) месеци. 
 
26. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА 
 
 Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 3 (три) 
године у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен и 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили 
на исти предмет набавке, за период од претходне 3 (три) године. 

 Доказ из члана 82. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
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5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 
односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача и  

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење 
обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о 
јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона о 
јавним набавкама, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други 
наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 
 Наручилац ће одбити понуду ако: 
 1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
 2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове (у случају да је наручилац исте захтевао 
конкурсном документацијом); 
 3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
 4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног и  
 5) понуда садржи друге недостатке због који није могуће утврдити стварну садржину 
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 
28. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
 Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је до 10 дана од дана 
јавног отварања понуда. 
 Након доношења Одлуке о додели уговора, Наручилац ће Одлуку објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници. 
 
29. ИЗМЕНЕ УГОВОРА  
 

Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци услуге –услуге комуникације, 
без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим услуге који су предмет уговора. Вредност 
повећаног обима  не може бити већа од  5%  укупне вредности закљученог уговора ( члан 115. ст. 
1. и  3. Закона).  

Ако вредност повећаног обима прелази прописане лимите, повећање обима предмета 
уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке. 

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке 
или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона. 

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне 
набавке.  
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VI   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

        На основу позива за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности чији је 
предмет набавка услуге – УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ, ЈН услуга број: 4042-10/2020 достављамо: 

 
                             ПОНУДУ број ___________од _________2020.године 

  
         Да квалитетно извршимо услугу у складу са наведеним условима из конкурсне 
документације, поштујући све важеће прописе. 

 
1)  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача:  
Адреса понуђача:  
Име особе за контакт:  
e-mail:  
Телефон:  
Телефакс:  
Порески број понуђача (ПИБ):  
Матички број понуђача:  
Шифра делатности:  
Назив банке и број рачуна:  
Лице овлашћено за потписивање 
Уговора: 

 

 
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИМ: 
(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) 

 
 

А) САМОСТАЛНО 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
1) Назив подизвођача:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони 

број: 
 

 Назив банке и број рачуна:  
 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: 
 

 Назив банке и број рачуна:  
 Име особе за контакт:  
 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
 
Табелу ``Подаци о подизвођачу`` попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је 
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
подизвођача. 
 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

 
 1) 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони 

број: 
 

 Назив банке и број рачуна:  
 Име особе за контакт:  
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2) Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони 

број: 
 

 Назив банке и број рачуна:  
 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. 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  
 

Набавка услуге –  услуге комуникације 
 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА (структура цене): 
 

Ред.бр. Назив услуге Јединична цена без 
ПДВ-а 

Јединична цена 
са ПДВ-ом 

1. Цена месечне претплате 
по телефонској линији 

  

 
2. 

Цена по минуту разговора у 
месном саобраћају 

  

     3. Цена по минуту разговора у 
међумесном саобраћају 

  

 
4. 

Цена по минуту разговора у 
саобраћају са 

мобилним телефонима у 
националним мрежама 

  

5.  Цена по минуту разговора у 
међународном саобраћају. 
(Понуду дати са просечном 
ценом за све зоне међународног 
саобраћаја)  
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5.1. Начин и рок плаћања: 
 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Плаћање услуге -услуге комуникације ће се вршити у року од ____________ календарских дана 

од дана пријема испостављене фактуре о пруженим услугама – (рок не може бити краћи од 15 нити 
дужи од 45 календарских дана), за претходни месец. 

Реализација предметне јавне набавке може износити највише до износа процењене вредности 
јавне набавке.      
 

     5.2. Место извршења услуге: 
 

      Места извршења предмета набавке дата су у табели техничке спецификације - (поглавље III) 
конкурсне документације. 
  

5.3. Рок важења понуде износи: ______ (__________________)   дана  од  дана  отварања  
                                                                                        словима 
      понуда (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда). 
 
      5.4. Уз понуду прилажемо прилоге и обрасце захтеване конкурсном документацијом. 
 

5.5. Лице овлашћено за електронску комуникацију (поштовање члана 20. Закона о јавним 
набавкама): 
 

Име и презиме:______________________________________________________________ 
Број телефона контакт особе:__________________________________________________ 
Е-mail адреса или факс:_______________________________________________________ 

 
На основу члана 79. Закона о јавним набавкама, наводимо интернет адресе надлежних 
органа са којих можете преузети недостајуће доказе захтеване конкурсном 
документацијом: 
________________________________________      ________________________________ 
________________________________________      _________________________________ 
________________________________________      _________________________________ 
________________________________________      _________________________________ 
 (адреса сајта са кога се могу преузети          (бр.обрасца или прилога) 
 недостајућа документа) 

    Понуђач 
Датум:________________  
Место:________________                         М.П.  ______________________________ 
                                        
Напомена: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

У   Г   О   В   О   Р 
О НАБАВЦИ УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 

 
 Закључен између: 
 
 1. ОПШТИНА МАЈДАНПЕК, са седиштем у Мајданпеку, ул.Светог Саве б.б. коју  заступа 
начелник Општинске управе Лидија Бинђеско (у даљем тексту: Наручилац), порески 
идентификациони број: 100987089, матични број: 07212577  и  
 
 2._________________________________,са седиштем у ______________, 
ул.____________________________ број:________, коју заступа директор - 
_________________________ (у даљем тексту: Пружалац услуга), порески идентификациони број: 
_______________,  матични број: ___________________. 
 
Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи): 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим 
цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи). 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (``Службени гласник РС``, 
број 124/2012,14/2015 и 68/2015) и других подзаконских аката којима се уређује 
поступак јавне набавке, спровео поступак јавне набавке мале вредности, ЈН услуга 
број: 4042-10/2020, за јавну набавку услуге комуникације и објавио позив за 
подношење понуда и конкурсну документацију  на Порталу јавних набавки и својој 
интернет страници; 

- да је  Пружалац услуга доставио Понуду заведену код Наручиоца под бројем  
_________ од _______2020.године која се налази у прилогу и саставни је део Уговора 
и  

- да достављена понуда Пружаоца услуга у потпуности одговара техничкој 
спецификацији  из конкурсне документације. 

 
Предмет уговора 

Члан 1. 
 Предмет овог Уговора су услуге комуникације за потребе Општине Мајданпек, а у свему 
према техничкој спецификацији која је саставни део конкурсне документације наручиоца услуга. 

Овим Уговором уговорне стране регулишу међусобне односе, права и обавезе у вези са 
пружањем услуга -услуге комуникације. 
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Цена  
Члан 2. 

 Наручилац се обавезује да наведене услуге, плати Пружаоцу услуга, по међусобно 
уговореним јединичним ценама из прихваћене понуде бр.__________од _______2020.године. 

Обзиром да се ради о вишегодишњем уговору, цена се може мењати у складу са тржишним 
кретањима, с тим да је пружилац услуге у обавези да писмено обавести Наручиоца у случају 
промене уговорене цене. Уколико се не усагласи са променом цене, наручилац задржава право да 
раскине уговор. 
 Реализација предметне јавне набавке може износити највише до износа процењене 
вредности јавне набавке. 
 Укупна вредност услуга у уговореном периоду не може прећи износ од 3.000.000,00 динара 
без обрачунатог ПДВ-а. 
 Наручилац није у обавези да користи услуге у укупном износу из претходног става овог 
члана, већ према потребама током трајања Уговора. 
 
Начин и рок плаћања 

Члан 3. 
            Достављена фактура Наручиоцу, представља основ за плаћање извршених услуга. 

Плаћање услуге -услуге комуникације врши се уплатом на рачун Пружаоца услуга 
бр.__________________________код _________________________банке. 
 Наручилац ће плаћање услуге комуникације вршити у  року од ________календарских дана 
од дана пријема исправно испостављене фактуре о пруженим услугама, за претходни месец. 
 У случају прекорачења рокова из клаузуле 3. овог Уговора, Наручилац дугује Пружаоцу 
услуга и износ законски затезне камате. 
 Пружалац услуга се обавезује да за свако неслагање или оспоравање дуговања, на које 
Наручилац укаже у року од 8 (осам) дана од пријема фактуре, обезбеди релевантне информације и 
у зависности од њих, изврши потребне корекције фактуре. 

Плаћање се врши у складу са расположивим средствима Корисника услуга, односно 
плаћања у 2020.години вршиће се до нивоа средстава  обезбеђених Одлуком о буџету и Планом 
јавних набавки за 2020.годину за ове намене. 

За обавезе плаћања које доспевају по овом Уговору наредним годинама, Наручилац ће 
вршити плаћање Испоручиоцу највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена 
у тој буџетској години. 
 
 
Рок трајања Уговора 

Члан 4. 
Уговор се закључује са роком важности од 36 (тридесет шест) месеци, а примењиваће се 

почев од 01.07.2020.године. 
 
Место извршења услуге 

Члан 5. 
Места извршења предмета набавке дата су у табели техничке спецификације која је 

саставни део Уговора. 
 
Права и обавезе уговорних страна 
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Члан 6. 
 Наручилац је у обавези да  изврши плаћање у складу са начином и роком плаћања из члана 
3. овог Уговора. 
 Пружалац услуга се обавезује да обезбеди несметано функционисање и успостављање 
телефонских веза. 
 
Виша сила 

Члан 7. 
 Уговорне стране могу бити ослобођене одговорности у одређеним случајевима који су 
наступили независно од воље сауговарача, а које ни пажљива страна не би могла избећи нити 
могла отклонити њихове последице, уколико су настали после закључења уговора, а спречавају 
његово извршење у  целини или делимично. 
 У случају наступања околности које ометају извршење уговорних обавеза једне и друге 
стране, а које се према важећим прописима сматрају вишом силом, уговорне стране се ослобађају  
извршења обавеза за време док такве околности трају, те по основу овог ниједна од уговорних 
страна нема право на било какву накнаду штете коју услед тога претрпи. 
 Уговорна страна погођена вишом силом, дужна је да писменим путем обавести другу 
уговорну страну о настанку околности које спречавају извршење обавеза, као и тренутку престанка 
тих околности. 
 Уговорне стране се не могу позивати на вишу силу због околности које су им биле познате у 
тренутку закључења Уговора и преузимања уговорних обавеза. 
 
Раскид уговора 

Члан 8. 
 Све несагласности у вези испуњења уговорних обавеза стране решавају мирним путем и 
међусобним договором. Уколико то није могуће свака од уговорних страна има право на раскид 
овог Уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране. 
 Овај Уговор може престати да важи и пре истека периода на који је закључен и то у 
следећим случајевима: 
 - споразумом уговорних страна у писменој форми без отказног рока; 
 - једностраним раскидом од стране Наручиоца, уколико Пружалац услуга, делимично или у 
потпуности не извршава своје уговорне обавезе или пружене услуге нису стандардног квалитета, 
са отказним роком од 7 (седам) дана од дана пријема обавештења о једностраном раскиду; 
 - једностраним раскидом од стране Пружаоца услуга, уколико Наручилац не испуњава своје 
уговорне обавезе са отаказним роком од 7 (седам) дана од дана пријема обавештења о 
једностраном раскиду; 
 - једностраним раскидом од стране Наручиоца, у случају престанка потребе Наручиоца за 
предметном услугом, у ком случају Уговор престаје да важи даном пријема обавештења о 
престанку потребе, без обавезе Наручиоца да Пружаоцу услуга надокнади евентуалну штету коју 
би услед тога претрпео и трошкове које је имао у вези са закључењем овог Уговора и 
 - једностраним раскидом од стране Наручиоца, када вредност пружених услуга достигне 
износ средстава који је предвиђен за предметну набавку, у ком случају Уговор престаје да важи 
даном пријема обавештења од стране Пружаоца услуга. 
 За време отказног рока уговорне стране су у обавези да у потпуности извршавају своје 
уговорне обавезе на начин и под условима утврђеним овим Уговором. 
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Прелазне и завршне одредбе 
Члан 9. 

 Прилози и саставни делови овог Уговора су: 
- понуда Пружаоца  услуга бр.__________ од датума ___________2020.године и  
- техничка спецификација предметне набавке. 

 
Члан 10. 

 Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне 
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 

Члан 11. 
 Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној 
или организационој промени, као и све друге промене везане за опште податке (текући рачун, 
адреса, овлашћена лица и др.). 

Члан 12. 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно у духу добре пословне 

сарадње, а у случају да спор не може да се реши мирним путем, надлежан је Привредни суд у 
Зајечару. 

Члан 13. 
 На све међусобне односе који овим Уговором и посебним Законома који регулишу наведену 
област нису регулисани, сходно ће се примењивати одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Члан 14. 
 Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих се по 3 (три) примерка 
налазе код сваке уговорне стране. 
 
 
 
 
       НАРУЧИЛАЦ                              ПРУЖАЛАЦ  УСЛУГА 
       ОПШТИНА МАЈДАНПЕК   
_________________________________            _________________________ 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач____________________________________________, 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 
 

Редни  
број 

 
Врста трошка 

 
Износ 

 трошкова  у РСД 
1.   
2.   
3.   
4.   

                              УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ: 

 

          Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде. 
             Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова (члан 88. Закона о јавним набавкама). 
            Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац 
је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
           Уколико понуђач не попуни образац, Наручилац није у обавези да му надокнади трошкове 
припреме понуде. 
 
НАПОМЕНА: 
           Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са 
подизвођачем, напред наведени Образац трошкова припреме понуде потписује само овлашћено лице 
понуђача и оверава печатом. 
           Уколико понуду подноси група понуђача, напред наведени Образац трошкова припреме 
понуде потписује овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача и оверава печатом. 
          Достављање овог обрасца није обавезно. 
     Потпис понуђача 

  
Датум:________________                         М.П.  ______________________________ 
                                      
Место:________________ 
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама 
________________________________________________________ 

(навести назив и адресу понуђача) 
 

даје следећу Изјаву: 
 
 

ИЗЈАВА 
О  

НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
       Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у 
поступку јавне набавке услуге – УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ, ЈН услуга број: 4042-10/2020, 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 

 
      Потпис понуђача 
  

Датум:________________                         М.П.  ______________________________ 
                                      
Место:________________  

 
Напомена:  
 
У случају постојања основане сумње у истинитост Изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах 
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу, изрећи 
меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу Закона којим се уређује заштита конкуренције. 
Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до 2 (две) године. Повреда конкуренције 
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
 
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачем, 
Изјаву потписује овлашћено лице понуђача и оверава печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X    О В Л А Ш Ћ Е Њ Е  

 
ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 

број:_____ 
________________________________________________________ 

(име и презиме лица које представља понуђача) 
 

 
из _____________________________ ул._________________________________________________ 
 
бр.лк. ____________________ издата од _________________________________________________ 
 
овалашћује се да у име  
 
 
____________________________________________________________________________________ 

(назив и адреса понуђача) 
 
 

може да учествује у поступку јавне набавке услуге – услуге комуникације, ЈН услуга брoj: 4042-
10/2020, а према  техничкој спецификацији предмета јавне набавке која је саставни део конкурсне 
документације. 
 
 Представник понуђача има овлашћење да предузима све радње у поступку јавног отварања 
понуда. 
 
 Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може 
користити. 
 
            Понуђач/Носилац групе 
  

Датум:________________                         М.П.  ______________________________ 
   (име и презиме овлашћеног лица)                                  
Место:________________   
         ______________________________ 
            (потпис овлашћеног лица) 




