
 
 

 

ЈП „МРЕЖА-МОСТ“ 

Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kонкурсна документација за јавну набавку 

 Телекомуникационе услуге 

ИЗМЕНЕ бр.1 

ЈН бр. 4/2020 

 

- јавна набавка мале вредности - 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Београд, 

мај 2020. године 

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.4/2020. 1/56 



На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/12, 14/2015) као и Закона о изменама и допунама Закона о јавнимнабавкама 

(„Службени гласник РС“, број 68/2015), у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцимајавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности бр 15-303 од 31.03.2020.године 

као и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.15-310, од 02.04.2020. 

године,Наручилац доноси 
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I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Подаци о наручиоцу  

 
Наручилац: ЈП „МРЕЖА-МОСТ“, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд (удаљем 
тексту: ЈП). 
Адреса Дирекције: Адмирала Гепарта 8а, улаз 5, Београд (сва коресподенцијасе 

обавља на адреси наручиоца у Дирекцији). 

 

2.  Врста поступка јавне набавке 

 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке малевредности у 

складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавненабавке. На ову 

јавну набавку ће се примењивати и: 
 ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У ДЕЛУ КОЈИ НИЈЕ РЕГУЛИСАН ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  

 ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА НАКОН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 ВАЖЕЋИ ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ КОЈИ РЕГУЛИШУ ПРЕДМЕТНУ ДЕЛАТНОСТ У РЕПУБЛИЦИ 

СРБИЈИ 

 
3. Предмет јавне набавке  

 
Предмет јавне набавке број 4/2020 суТелекомуникационе услуге: 64200000 –  
(назив и ознака из општег речника набавки), и то: 
 

1. Услуге фиксне телефоније: 64210000 – (шифра из општег речника набавке); 
 

2. Услуге мобилне телефоније: 64212000 – (шифра из општег речника набавке); 
 

3. Услуге интернета:72400000–(шифра из општег речника набавке); 
 

Техничке карактеристике (опис услуге) навадене су у делу III конкурсне 

документације (Спецификација). 

 

Понуђене услуге морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне 

документације што понуђач потврђује потписивањем и овером образца понуде. 

 

4.  Циљ поступка 

 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци на 

период од 24 месеца. 
 
5.  Контакт 

 
Контакт се остварује сасектором за правне послове. 
е-маil: pravnasluzbamm@gmail.com 
 
6.  Право учешћа 

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

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.4/2020. 3/56 



II –ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1. Предмет јавне набавке  

 
Предмет јавне набавке број 4/2020 су Телекомуникационе услуге: 64200000 –  
(назив и ознака из општег речника набавки).  

 
2. Партије 

 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

3. Процењена вредност набавке 

 
Укупна процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) је: 
666.500 динара(услуге фиксне телефоније); 
1.630.000 динара (услуге мобилне телефоније); 
1.322.000 динара (услуге интернета). 
 
(ВРЕДНОСТ УГОВОРА ЗА ПЕРИОД ОД 24 МЕСЕЦА) 
 
4. Квалитет услуге 

 
Услуге које су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати 

важеће стандарде и испуњавати услове и захтеве из спецификације који су 

прописани конкурсном документацијом а што понуђач потврђује потписивањем 

обрасца понуде. 

 

5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

 

У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршене услуге, понуђач је 

дужан да од момента усмене или писмене пријаве рекламације, отклони евентуалне 

недостатке. 

 

6. Време успостављања услуге 

 

Време успостављања услуге, уколико постоје технички услови, представља период 

од закључења уговора до тренутка активирања услуга. 

 

Понуђач је дужан да успостави предметне услуге у понуђеном року. Рок за 

успостављање услуге понуђач обавезно наводи у обрасцу понуде јер се у супротном 

понуда неће разматрати. 

 

7. Стандард квалитета 

 

Понуђач је дужан да услугу која је предмет набавке пружа у складу са Правилником 

о параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга и 

спровођењу контроле обављања делатности електронских комуникација („Сл. 

гласник РС“, бр. 73/2011 и 3/2014), што потврђује потписивањем обрасца понуде. 
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8. Гаранција 

 

Понуђач гарантује за пружене услуге до истека рока важности уговора што потврђује 

потписивањем обрасца понуде. 
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III – ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) 

 

1. 

 

Предметна јавна набавка се односи на пружањеУслугeфикснетелефонијепреко 
аналогних телефонских прикључака као и преко „ISDN“ телефонских 
прикључака у пословним просторијама електронских медија са којима ЈП „МРЕЖА-

МОСТ“ има склопљен уговор о пословно-техничкој сарадњи и то на 
локацији:„дописништво ТВ МОСТ Београд“ у Београду (Булевар Војводе Мишића 
39А), локацији „дописништво ТВ МОСТ Лепосавић“ у Лепосавићу (24 Новембар бб.), 
локацији „ТВ МОСТ“ у Звечану (Немањића 14.), локацији „Радио Косовска 
Митровица“ у Косовској Митровици (Колашинска бб.), локацији „Радио Грачаница“ у 
Грачаници (Грачаница бб.) и локацији „РТВ ПУЛС“ у Шилову (Шилово бб.). 
 
-Услуга фиксне телефонијеподразумева јавне говорне услуге,као и 

преносподатака и слике преко фиксне мреже. 
 
Услуга мора обухватати следеће: 
 

1. Позиви специјалним службама су бесплатни (полиција, хитна помоћ, 

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

одговорено не тарифирају. Успостава везе као и позиви сервисних бројева 
изабраног оператера су бесплатни.  

3. У случају промене постојећег оператера који тренутно Наручиоцу пружа 
предметну услугу, трошкове преноса постојећих корисничких бројева сноси 
изабрани понуђач. 

4. Изабрани понуђач мора омогућити Наручиоцу задржавање постојећих бројева. 
5.  Кориснички сервис изабраног понуђача мора бити доступан према Наручиоцу 24 

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

укључујући и територију АП Косово и Метохија и морају бити омогућене 
непрекидно у току 24 сата, 7 дана у недељи. 

7.   Извршилац услуга  је у обавези да обезбеди да аналогни телефонски прикључак 
буде активан и за случај нестанка електричне енергије.  

8.  Mесечна претплата по тел.прикључку (броју) не може бити већа од 550динара 
без ПДВ-а при чему у оквиру месечне претплате Понуђач урачунаванајмање 150 
минута бесплатног разговора ка фиксним мрежама натериторији РС укључујући 
и територију АП Косово и Метохија по телефонском прикључку.  

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

10.  Услуге у међународном телефонском саобраћају које нису наведене посебно у 
конкурсној документацији, као и додатне услуге фиксне телефоније се 
обрачунавају према важећим ценовницима оператера.  

11. Понуђени сисетем мора да подржава идентификацију позива што улази у 
понуђену цену. 

12. Ценом услуга фиксне телефоније мора да буде обухваћено увођење захтеваних 
услуга, тј. прикључење на телефонску мрежу- успостављање прикључка и 
тестирање на свим локацијама Наручиоца.  

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

14. Услуге које су предмет јавне набавке морају у свему бити у складу са важећим 
стандардима и захтевима и условима Наручиоца дефинисаним конкурсном 
документацијом. 
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15. Понуђач је дужан да обезбедииспоруку ТВ сигнала са националним, локалним, 
регионалним и светским ТВ каналима,минимум 40 канала, на локацији у 
Београду (Булевар Војводе Мишића 39А) 1 уређај и на локацији у Звечану 
(Немањића 14.) 2 уређаја (укупно 3 уређаја). Опрему за успостављање услуге 
испоруке ТВ сигнала, обезбеђује Понуђач.Месечна претплата по уређају за 
испоруку ТВ сигнала ће се обрачунавати по стандарним ценама из важећег 
ценовника Понуђача.  

 
 
Предмет набавке чине:  
-Услугe фиксне телефоније преко аналогних телефонских прикључака, 
- Услугe фиксне телефоније преко„ISDN“ телефонских прикључака. 
 
Број потребних телефонских прикључака у пословним 

просторијамаелектронских медија који су предмет набавке: 

 

Р.бр. Опис Количина 
Спецификација 

бројева 

1. 

Број потребних АНАЛОГНИХ (стандардних)телефонских 
прикључака(линија) у пословним просторијама 
„дописништво ТВ МОСТ Београд“ на локацији у Београду 
(Булевар Војводе Мишића 39А) 

2 011/2271713 
011/2281942 

2. 

Број потребних АНАЛОГНИХ (стандардних)телефонских 
прикључака(линија) у пословним просторијама 
„дописништво ТВ МОСТ Лепосавић“ налокацији у 
Лепосавићу (24 Новембар бб.) 

1 028/84415 

3. 

Број потребних АНАЛОГНИХ (стандардних)телефонских 

прикључака(линија) у пословним просторијама „ТВ МОСТ“ 

на локацији у Звечану (Немањића 14.) 

4 

028/665652 

028/665653 

028/665654 

028/665655 

4. 

Број потребних„ISDN“ телефонских прикључака(линија) у 

пословним просторијама „ТВ МОСТ“ на локацији у Звечану 

(Немањића 14.) 

2 
028/663016 

028/663017 

5. 
Број потребних АНАЛОГНИХ (стандардних)телефонских 
прикључака(линија) у пословним просторијама „Радио 
Грачаница“ на локацији у Грачаници (Грачаница бб.) 

3 
038/64870 
038/64871 
038/64560 

6. 
Број потребних АНАЛОГНИХ (стандардних)телефонских 
прикључака(линија) у пословним просторијама „РТВ ПУЛС“ 
на локацији у Шилову (Шилово бб.) 

2 
0280/79007 
0280/79008 

7. 

Број потребних АНАЛОГНИХ (стандардних)телефонских 

прикључака(линија) у пословним просторијама „Радио 

Косовска Митровица“ на локацији у Косовској Митровици 

(Колашинска бб.) 

2 
028/498702 

028/498703 

 
 
Важна напомена: 

 

- 2 (два) телефонска броја: 0280/79007 и 0280/79008 специфицирана уставци под 

Р.бр. 6„Број потребних АНАЛОГНИХ (стандардних)телефонских 

прикључака(линија) у пословним просторијама „РТВ ПУЛС“ на локацији у 

Шилову (Шилово бб.)“, се налазе у стању мировања, Изабрани понуђач може, 

уколико не постоје техничке могућности за инсталацију та 2 (два) аналогна 

телефонска прикључка на траженој локацији, тражене телефонске прикључке да 

пресели и инсталира на локацији Звечан (Немањића бр.14.). Трошкови сеобе 

телефонских прикључака падају на терет изабраног понуђача. 

- Услуга мора бити реализована путем бакарних парица или оптичког кабла целом 
дужином трасе од понуђача до наручиоца. 
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- телефонски апарати који се користе на аналогним прикључцима су у 

власништву ЈП и не представљају предмет набавке. 

 

- предмет набавке је описан и захтеван тако да се искористе расположиви ресурси 

ЈП неопходни за пружање предметне услуге без додатних трошкова по ЈП. 

 

Услуга фиксне телефоније преко аналогних телефонских прикључака као и„ISDN“ 
телефонских прикључака мора обухватати следеће: 

 

Број 

ставке 
Назив услуге 

јединица 

мере 

1. Месни саобраћај – разговори обављени у оквиру исте мрежне групе 1 минут 

2. Међумесни саобраћај – разговори обављени између мрежних група 1 минут 

3. 
Телефонски разговори од претплатника фиксне ка 

мобилнојтелефонији МТС 
1 минут 

4. 
Телефонски разговори од претплатника фиксне ка 

мобилнојтелефонији ТЕЛЕНОР 
1 минут 

5. 
Телефонски разговори од претплатника фиксне ка 

мобилнојтелефонији ВИП 
1 минут 

6. 
Међународни телефонски разговори ка фиксној мрежи група 

I(граничне земље са Реп. Србијом) 
1 минут 

7. Месечна претплата за ТФ прикључак 1 ком 

8. Нов директан телефонски прикључак 1 ком 

9. Сеоба телефонског прикључка 1 ком 

10. Промена броја ТФ прикључка 1 ком 

11. Поновно укључење ТФ прикључка 1 ком 

 
Објашњење: 
  
- Месни саобраћај подразумева разговоре остварене у истој мрежној групи 

(нпр.позиви у оквиру мреже 028Звечан). 
 

- Међумесни саобраћај подразумева позиве (разговоре) упућене из једне 
мрежнегрупе (нпр. 028Звечан) ка другим мрежним групама (нпр. 011Београд; 
021Нови Сад). 
 

- Радно време пословних јединица ЈПу којима се врши услуга фиксне телефоније 
је 00-24hтако да цене разговора треба исказати јединствено . 
 

- Цена услуге мора обухватити и увођење услуге тј. прикључење на телефонску 
мрежу и успостављање прикључка (линије) на траженим локацијама односно 
њено тестирање, те се накнадни захтеви по овом питању неће узиматиу обзир. 
 

- Пре достављања понуде, сваки понуђач мора остварити увид на локацијеза које 
се врши предметна набавка како би се упознао са начином по коме тренутно 
функционише услугафиксне телефоније. 

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 4/2020. 8/56 



- Обилазак локација Наручиоца (које су предмет ове ЈН специфицираних у табели 
„Број потребних телефонских прикључака у пословним 
просторијамаелектронских медија који су предмет набавке“од Р.бр. 1 
закључно са Р.бр. 7) обавезан је за заинтересована лица која ће поднети понуду. 
Заинтересована лица могу извршити обилазак локација, радним данима, у 
периоду 10:00 до 14:00 уз претходну најаву. Најава се доставља на e-mail: 
pravnasluzbamm@gmail.comи садржи следеће обавезне податке: назив, адресу 
седиште, ПИБ и број телефона понуђача, име и презиме овлашћеног лица и 
списка овлашћених лица која ће обићи објекте. Најаву доставити најкасније 1 
(један) дан пре дана обиласка објекта. Уз понуду обавезно доставити потписан и 
оверен печатом образац ЗАПИСНИК О УВИДУ У ПОСТОЈЕЋИ 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИСИСТЕМ И ИНФРАСТРУКТУРУ У ЈП „МРЕЖА МОСТ“. 

 
 

Понуде морају бити у складу са захтевима из конкурсне документације при 

чему се наручилац не упушта у тумачење општих аката понуђача којима они 

ближе уређују своје пословање и пословну политику односнона који начин они 

учествују на тржишту. 
 
Спецификација телефонских бројева за које ЈП „МРЕЖА-МОСТ“ Београд врши 
предметну набавку: 
 

1. Активни телефонски бројеви: 
 
Београд (011) 

Фиксни телефонски аналогни прикључак (укупно 2) 
2271713 
2281942 
Лепосавић (028) 

Фиксни телефонскианалогни прикључак (укупно 1) 
84415 
Звечан (028) 
Фиксни телефонскианалогни прикључак (укупно 4) 
665652, 665653, 665654, 665655 
Фиксни телефонски„ISDN“ прикључак (укупно 2) 
663016, 663017 
Косовска Митровица (028) 

Фиксни телефонскианалогни прикључак (укупно 2) 
498702, 498703 
Грачаница (038) 
Фиксни телефонскианалогни прикључак (укупно 3) 
64560, 64870, 64871 
 

2. Телефонски бројеви у стању мировања: 
 
Шилово (0280) 
Фиксни телефонскианалогни прикључак (укупно 2) 
79007, 79008 
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III – ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) 

 

2. 

 

Предметна јавна набавка се односи на пружање Услугa мобилне телефоније у 
пакету за 61 претплатничких бројева за запослене у ЈП „Мрежа-Мост“ Београд 
уз могућност проширења (Наручилац тренутно има формирану корисничку групу од 
58 претплатничких бројева док се 3 претплатничка броја користе за мобилни 
интернет). 
 
Услуга мора обухватати следеће: 

 
- Формирање корисничке групе корисника ЈП „Мрежа-Мост“ Београд; 
- Позиви специјалним службама су бесплатни (полиција, хитна помоћ,ватрогасци...); 
- Успостављање везе се не наплаћује; 
- Сви разговори се тарифирају у секундама (1/1) без заокруживања на минуте; 
- Заузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају; 
- Саобраћај (позиви) у корисничкој мрежи Корисника, тарифира се са 0,00 

динара/мин без ограничења; 
-  Бесплатан1GB интернетмесечно по мобилнoј линији по максималној брзини, након 

потрошених 1 GB бесплатан неограничен интерент брзине минимум 64 Kb/s. 
- Провера стања и Листинг одлазног саобраћаја се не наплаћује; 
- Корисник задржава61постојећа претплатничка броја са префиксом 066(бројеви 

који су тренутно у употреби) апреношење бројева из мреже другог оператера се 
не наплаћује; 

- Бесплатних 100 СМС порука месечно по свакој мобилној претплатничкој линији; 
- Обавезна месечна претплата по броју је максимално 30,00 динара без ПДВ-а; 
- Кориснички сервис изабраног понуђача мора бити доступан 24 сата, 365 дана у 

години; 
- Бесплатни телефонски уређаји односно буџет понуђача (средства која Понуђач 

одобрава за обезбеђивање телефонских уређаја) из свог асортимана, у износу од 
550.000,00 динара са ПДВ-ом, рачунајући по званичним пуним ценама телефона 
понуђача коме се додели уговор, које ће Наручилац платити по бенефицираној 
цени од 1 динар + ПДВ по комаду 

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

- Гарантни рок за телефонске уређаје је идентичан трајању уговора ипонуђач је 
обавезан да достави списак овлашћених сервисера мобилних телефона; 

- Понуђач ће услугу успоставити без одлагања по закључењу уговора, а чим се за 
то стекну услови прописани Правилником о преносивости броја у јавним 
мобилним телекомуникационим мрежама; 

- Минимална месечна потрошња обухвата: позиве (домаћи и међународни 
саобраћај),СМС,ГПРСу укупном износу од 10.000,00 динара без ПДВ-а, претплате, 
роминга, BAC-a, ММС, (све СМС поруке које се додатно наплаћују од стране 
трећих лица не од оператера); 

- Могућност ограничавања услуга одређеним корисницима (СИМ картицама) и 
дефинисање профила за одређене категорије корисника, према захтеву 
Наручиоца за забрану и/или о по корисничком броју (могућност аутоматског 
блокирања услуга, одлазних граничавање услуге: преноса података у ромингу, 
услуге роминга, новчано лимитирање позива и одлазних порука, у случају 
достизања додељеног новчаног лимита, од стране Наручиоца); 
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-  За услуге VAS-a (Value Added Service) и СМС-а Наручилац ће накнадно доставити 
понуђачу захтеве за забрану и/или ограничавање услуга за одређене СИМ 
картице; 

- Понуђач мора обезбедити услугу БИЗ ЛИНК – Услуга повезивања локала 
телефонске централе фирме у Бизнет мрежу, чиме се позивање мобилних 
телефона који припадају Бизнет групи, са фиксних телефона централе, 
обрачунава по повољнијим тарифама. интеграција локала предузећа у мрежу 
остварује се директним повезивањем централе предузећа са оператеровом 
централом, линковима чији је проток 2Mb/s. 

- Период уговарања је 24 месеца. 
-3 мобилне претплатничке линије морају подржавати преносни интернет саобраћај 

са USB модемом (Wi-Fi, CDMA или мобилни интернет 3G,4G)са минимум 200GB 
саобраћаја, посредством ресурса пружаоца услуге, а ради коришћења на 
преносном рачунару (USB уређај/модем и сл), а који покрива подручје Београда и 
АП Косово и Метохија. 

- 58 мобилних претплатничких линија које су предмет набавке морају бити 
омогућене на целој територији Републике Србије укључујући и територију АП 
Косово и Метохија и то на локацијама: Шилово, Грачаница, Косовска Митровица, 
Звечан, Лепосавић и Зубин Поток. 

- Евентуални додатни трошкови успостављања предметне услуге падају на терет 
понуђача. 

- Остале цене (цене услуга које нису наведене у спецификацији) не могу бити веће 
од цена из стандардног ценовника оператора коме се додели уговор.Понуђач 
коме се достави уговор дужан је да при потпису Уговора достави ценовник за све 
услуге које нису саставни део Техничког описа. У случају промена ових цена током 
важења Уговора понуђач коме се додели уговор биће дужан да благовремено (пре 
ступања на снагу новог ценовника)достави Наручиоцу нови ценовник. 
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III – ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) 

 

3. 

 

Предметна јавна набавка се односи на пружањеУслуге интернета ближе описане у 

табели доле: 

 

1. 
Једна Интернет услугабез ограничења саобраћаја путем xDSL-а, оптичког влакна или 
бакарне парице протока минимум 20/4 Mb/s за локацију Грачаница,на адреси Грачаница 
бб. 

2. 

Једна Интернет услугабез ограничења саобраћаја путем xDSL-а, оптичког влакна или 

бакарне парице протока минимум 100/20Mb/s са 1 статичком јавномIP 

адресомзалокацију:Београд,наадреси Адмирала Гепрата 8а. 

3. 

Једна Интернет услугабез ограничења саобраћаја путем xDSL-а, оптичког влакна или 

бакарне парице протока минимум 20/4 Mb/s залокацију:Косовска Митровица, на адреси 

Колашинска бб. 

4. 

Две Интернет услугебез ограничења саобраћаја путем xDSL-а, оптичкогвлакна или 

бакарне парицеи то интернет 1.протока минимум 50/8 Mb/s и интернет 2.  симетрични 

интернет проток минимум50Mb/s са 16 статичких јавних IP адреса, за локацију: Звечан, на 

адреси Немањића 14. 

5. 

Две Интернет услугебез ограничења саобраћаја путем xDSL-а, оптичког влакна или 

бакарне парицеи то интернет 1.протока минимум 200/40 Mb/s са3 статичке јавнеIP адресе 

и интернет 2.  симетрични интернет проток минимум50Mb/s са 16 статичких јавних IP 

адреса, за локацију: Београд, на адреси Булевар Војводе Мишића 39А. 

 

Понуђач у образцу понуде и моделу уговора за ставке1., 2., 3., 4. и 5.обавезно 
наводи „брзинупротока“ коју нуди. 
 
Понуђач је дужан Наручиоцу уз услугу Интернета да обезбеди коришћење услуга 
BizMail и WebHosting. 
 
Понуђач у оквиру услуге BizMailтреба да омогући коришћење електронске поште 
преко Интернета, при чему се хостинг (hosting) налази у Србији код понуђача. Цео 
процес од куповине до креирања и дефинисања појединих корисничких налога и 
осталих опција је потпуно аутоматизован и обавља га наручилац. 

Функционалности система BizMail треба да обухватају: 
- Потпуна аутоматизација процеса; 
- Администрацију, креирање, управљање налозима и величинама сваког 

појединачног налога ради сам корисник преко Административног панела; 
- Неограничен број налога на датом простору; 
- Пристум мејл (mail) серверу помоћу ПОП3 (POP3) и ИМАП (IMAP) протокола; 
- Провера примљених и послатих порука на вирусе; 
- Антиспам (Antispam) филтрирање примљених и послатих порука; 
- Максимална величина појединачне поруке – минимално 15MB; 
- Минимални пакет од 10 GB простора за чување података, максимално до 300 

GB 
 

Понуђач у оквиру услуге WebHosting треба да понуди Софтвере (Software) за 
урађено складиштење података, уз могућност приступа ускладиштеним подацима са 
различитих уређаја. Услуга треба да се састоји од одређене количине складиштног 
простора и максималног броја корисника који тим простором располажу. Подаци 
треба да буду ускладиштени на Хардверу (Hardware) који се налази у Србији. 
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Функционалности система WebHosting треба да обухватају: 

- Више корисника (минимум један администратор), додељивање рола, контрола 
приступа и дељени фолдери (folders); 

- Више уређаја (мобилни, ПиСи (PC), Веб (Web)), бекап (backup) за мобилне 
уређаје и десктоп ПиСи (desktop PC); 

- Потребно је да поседује клијенте за мобилне ОС (Андроид, ИОС, Виндовс 
(Windows)), као и за Виндовс десктоп (Windows Desktop) рачунаре и лаптопове 
(laptops); 

- Рил тајм (Real time) синхронизација свих клијената; 
- Минимални пакет од 500 MB простора за чување података, максимално до 25 

GB. 
 
Наведене услуге ће се фактурисати према важећем ценовнику Понуђача. 
 
Наручилац задржава право да у току уговора мења пакете BizMail и WebHosting у 
складу са својим потребама. 
 
Све накнадне измене пакета у односу на почетне Понуђач ће фактурисати по 
стандардним ценама.  
 
Понуђачи морају бити у важећој евиденцији оператора јавних комуникационих 
мрежа и услуга за предметну делатност, а коју води РАТЕЛ. 
 
Услуга у свему мора бити реализована према позитивно правним 
прописимаРепублике Србије за шта изабрани понуђач сноси сваку врсту 
одговорности. 
 
Изабрани понуђач мора за пружање предметне услуге благовременоприбавитисве 
потребне дозволе и сагласности уколико су исте неопходне. 
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IV – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И76. 

ЗАКОНА 

 

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

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 

чл. 75. Закона, и то:  
 

1) 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 ускладу са 

прописима Републике Србије или стране државе када имаседиште на њеној 
територији (чл. 75.ст. 1.тач. 4)Закона); 

 
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатностикоја је 

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

Потврдуо упису у регистар Републичке Агенције за електронске 

комуникације за територију Републике Србије за пружање јавне 

говорне услуге преко фиксне мреже, издате од РАТЕЛ-а. 

 

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

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити нараду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда 

(чл. 75.ст. 2.Закона). 

 

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 

1) до 4) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, а 

додатне услове испуњавају заједно. 

 

1.3. Уколико подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне 

услове испуњавају заједно. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањемИзјаве (Образац 

изјаве понуђача,дат је у поглављуIVодељак 3.),којом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћупотврђује да испуњава условеза учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. и 76. Закона,дефинисане овомконкурсном документацијом, осим 
условаиз члана 75. став 1. тачка 5) Закона и то: Потврда о упису урегистар 
Републичке Агенције за електронске комуникације за територију Републике 
Србије за пружање јавне говорне услуге преко фиксне мреже, издата од 
РАТЕЛ-а или Извод из јавно доступног Регистра РАТЕЛ-А о евиденцији 
оператора јавних комуникационих мрежа и услуга за наведене услуге 

(овајдокумент се достављазасебно а може се доставити и у виду неоверене копије 
или извода). 
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача иоверена 

печатом. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписанаодстране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверенапечатом. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,понуђач је дужандадостави 

Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача,дат је упоглављуV одељак 
3.),потписану од стране овлашћеног лицаподизвођача и оверену печатом. 
 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи одпонуђача, чија 

је понуда оцењена као најповољнија, да доставина увидоригинал или оверену копију 

свих или појединих доказа о испуњености услова.Ако понуђач у остављеном 

примереном року, који не може бити краћи од5 дана, не достави на увид оригинал 

или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 

каонеприхватљиву. 

 

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

страницама надлежних органа. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи 

доказодређен Законом као и овом конкурсном документацијом ако понуђач наведе 

упонуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру условајавно 

доступни. 

 

Понуђач који се позива на члан 78. ЗЈН-а, навешће у понуди(на 

сопственомнеформалном образцу) да је уписан у Регистар понуђачакоји се води код 

Агенцијеза привредне регистре у складу са законом, теће наручилац у том случају 

поступити по члану 78. став 5. ЗЈН- а(наведено не важи за Потврду о опису у 

регистар Републичке Агенцијеза електронске комуникације за територију Републике 

Србије запружањејавне говорне услуге преко фиксне мреже, издате од РАТЕЛ-а). 

 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о билокојој промени 
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке,која наступидо доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важењауговора о јавној набавци 
и да је документује на прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВАИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕНАБАВКЕ 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 

називпонуђача)у поступку јавне набавке бр. 4/2020-
Телекомуникационеуслуге,Наручиоца ЈП „МРЕЖА-МОСТ“ Београд,испуњава све 

услове изчл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијомза 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 

кривичнихдела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван 
закривична 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 странедржаве када има 
седиште на њеној територији); 

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

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора 

битипотписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача 

иоверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА УПОСТУПКУ ЈАВНЕНАБАВКЕ 

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 

називподизвођача)у поступку јавне набавке бр. 4/2020–

Телекомуникационеуслуге,Наручиоца ЈП „МРЕЖА-МОСТ“ Београд,испуњава све 

услове изчл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом 

запредметну 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 
одкривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиванза кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине,кривично дело примања или давањамита, кривично дело преваре; 

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

складу са прописима Републике Србије (или странедржаве када 

имаседиште на њеној територији). 

 

 

 

 

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

 

 

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

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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V – УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима ЈП у 
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак 
јавненабавке. 
Техничке карактеристике (опис услуге) наведене су у делу III 

конкурснедокументације (Спецификација). 
Понуде у целини морају бити припремљене у складу са 
конкурсномдокументацијомкоја се састоји од 56 странe, и морају да испуњавају 
услове за учешће у поступкујавне набавке. 
 
 
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, a који 

је оверен од стране овлашћеног судског тумача за тај језик. 

 

 

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 сасигурношћу 

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 назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу учесника у заједничкој понуди. 
 
Понуду доставити искључиво на адресу:ЈП „МРЕЖА-МОСТ“, ул. Адмирала Гепарта 
8а, улаз 5, Београд са назнаком: ,,Понуда зајавну набавку бр.4/2020–
Телекомуникационе услуге - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од страненаручиоца 
најкасније до08.05.2020. године до12:00часова. 
Отварање понуда ће се обавити дана 08.05.2020. године у12:30часова у 

просторијама Дирекције ЈП „МРЕЖА-МОСТ“, ул. Адмирала Гепарта 8а, улаз 5 

Београд. 

 

Представници понуђача који учествују у јавном отварању понуда морају Комисији за 

јавне набавке поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. 

 

Рок за доношење одлуке је 10 дана од дана отварања понуда. 

 

Понуде се не могу достављати у електронском облику. 

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којојсе 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датумпонуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац 
ћепонуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац 
ћенавести датум и сат пријема понуде. 
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Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понудеподносити, сматраће 

се неблаговременом. 

Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању 

поступкаотварања вратити неотворену понуђачу,са назнаком да је 

поднетанеблаговремено. 

 

Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како 

бимогла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђачаисте 

потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу 

попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или члановигрупе могу 

овластити једног члана (носиоца посла) који ће уиме групе попунити, потписати 

ипечатом оверити обрасце из конкурсне документације, уком случају је то потребно 

дефинисати споразумом о заједничком наступу. Наведено не важи за документе 

закоје је изричито тражено да морају битипотписани од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом 
састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је 
да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац 
понуде и печат понуђача. 
 
Понуда мора да садржи: 

- Попуњен «Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75. 

Законау поступку јавне набавке мале вредности» (поглављеIVодељак3. 

Конкурсне документације),потписан и оверен печатом од странеовлашћеног 

лица понуђача. 

- Попуњен «Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75. 

Закона у поступку јавне набавке мале вредности» (поглављеIVодељак 3. 

Конкурсне документације),потписан и оверен печатом одстране овлашћеног 

лица подизвођача. Доставља се само у случајупонуде са подизвођачем. 

- Потврду о опису у регистар Републичке Агенције за 

електронскекомуникације за територију Републике Србије за пружање јавне 

говорнеуслуге преко фиксне мреже, издату од РАТЕЛ-а или Извод из 

јавнодоступног Регистра РАТЕЛ-А о евиденцији оператора 

јавнихкомуникационих мрежа и услуга за наведене услуге. 

- Попуњен «Образац понуде» (поглављеVIКонкурсне 

документације),потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица 

понуђача. 

- Попуњен «Модел уговора» (поглављеVIIКонкурсне документације),потписан 

и оверен печатом од стране овлашћеног лица понуђача. 

- Попуњен «Образац записник о увиду у постојећи телекомуникациони систем и 

инфраструктуру у ЈП „МРЕЖА МОСТ“»(поглавље Х 

Конкурснедокументације), потписан и оверен печатом од стране овлашћеног 

лица понуђачаи овлашћеног лица наручиоца. 

- Образац «Изјаве о независној понуди» потписан и оверен печатом одстране 

овлашћеног лица понуђача (поглавље ХI Конкурснедокументације). 

У случају понуде групе понуђача овај образац мора бити потписан и 

оверенпечатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. 
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- Уколико понуду подноси група понуђача, сасатавни део заједничке понуде 

мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно ипрема наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезносадржи податке 

наведене у тачки 8. овог поглавља. 

 

- Уколико понуду подноси група понуђача, само носилац понуде 

попуњава,потписује и оверава печатом следеће обрасце из конкурсне 

документације и упонуди прилаже: 

- Образацпонуде 

- Модел уговора 

- Образац трошкова припреме понуде (уколико понуђач тражи 

накнадутрошкова дефинисаних чл. 88 Закона) 
 

 

3. ПАРТИЈЕ  

 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 
 
 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ  
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља. 
 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити искључиво на адресуЈП 
„МРЕЖА-МОСТ“, ул. Адмирала Гепарта 8а, улаз 5, Београд, са назнаком: 
 
„Измена понуде за јавну набавкубр.4/2020–Телекомуникационе услуге - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавкубр.4/2020–Телекомуникационе услуге - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавкубр.4/2020–Телекомуникационе услуге - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавкубр. 4/2020–Телекомуникационе услуге 
- НЕ ОТВАРАТИ”. 
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У 
случајудапонуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групипонуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкојпонуди. 
 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мењасвоју 
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 
узаједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
вишезаједничких понуда. 
 

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 

липодноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду 
саподизвођачем. 
 
 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 

понуденаведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 

вредностинабавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, 

као и део предметанабавке који ће извршити преко подизвођача. 

 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико 

ћеделимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 

којиподноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и ууговору о 

јавној набавци. 

 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 

сунаведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како 

седоказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 

 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступкајавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на бројподизвођача. 

 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача,ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 
  
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 

битиспоразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцуобавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана81. ст. 4. тач. 1) до 
6) Закона и то податке о: 

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднетипонуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 
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- понуђачу који ће издати рачун, 
- рачуну на који ће бити извршено плаћање, 
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.  

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који 
сунаведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како 

седоказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 
 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно преманаручиоцу. 
 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругараили 
заједничку понуду у име задругара. 
 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке 
иуговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавненабавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА,КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 

9.1.  Захтеви у погледу начина,рока и услова плаћања 

 
Рок плаћања је до 15-ог у текућем месецу за предходни месец, а по пријему 
фактуре (рачуна) за пружену услугу коју испоставља пружалац. 
 
Плаћање се врши уплатомна рачун пружаоца. 
 
У овој набавци није дозвољено авансно плаћање. 
 
Са овим захтевом понуђач се саглашава потписивањем образца понуде. 
 
 
9.2. Захтев у погледу места и начина пружања услуге 
 
Места пружања услуге(за фиксну телефонију) су седишта електронских медија 
са којима ЈП“МРЕЖА-МОСТ“ Београд има потписан уговор о пословно техничкој 
сарадњии то, место: Лепосавић (24 Новембар бб.), Звечан (Немањића 14.), 
Косовска Митровица (Колашинска бб.), Грачаница (Грачаница бб.), Шилово 
(Шилово бб.)и Београд (Булевар Војводе Мишића 39А). 
Пружање услуге (за мобилну телефонију) мора бити омогућено на целој 

територији Републике Србије укључујући и територију АП Косово и Метохија и то 
на локацијама: Шилово, Грачаница, Косовска Митровица, Звечан, Лепосавић и 
Зубин Поток. 
Пружање услуге (коришћење интернета)понуђач мора пружати на локацијама: 

Грачаница бб. Грачаница, Немањића 14. Звечан, Колашинска бб. Косовска 
Митровица, Адмирала Гепарта 8а. Београд и Булевар Војводе Мишића 39А 
Београда све у складу са техничком спецификацијом. 
 
Са овим захтевом понуђач се саглашава потписивањем образца понуде. 
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9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 
понуда(понуђач обавезно наводи овај рок у образцу понуде јер се у супротном 
понуда нећеразматрати). 
 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном 
обликузатражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 
мењатипонуду. 
 
 
9.4. Време успостављања услуге 
 

Време успостављања услуге, уколико постоје технички услови, представља 

период од закључења уговора до тренутка активирања услуга. 

 

Понуђач је дужан да успостави предметне услуге у понуђеном року. Рок за 

успостављање услуге понуђач обавезно наводи у образцу понуде јер се у 

супротном понуда неће разматрати. 

 
 
9.5. Месечна претплата по броју (за услуге фиксне телефоније) 
 
Mесечна претплата по броју je не може бити већа од550динара без ПДВ-а.  
 
Понуде са ценом претплате већом од 550 динара без ПДВ-а биће одбачене 
као неприхватљиве. 
 
 
9.6. Месечна претплата по броју (за услуге мобилне телефоније) 

 
Mесечна претплата по броју je не може бити већа од30,00динара без ПДВ-а. 
  
Понуде са ценом претплате већом од 30,00 динара без ПДВ-а биће одбачене 
као неприхватљиве. 

 
 
9.7. Максимално време отклањања квара 

 
Максимално време отклањања квара обавезно се исказује у образцу понуде јер 

се усупротном понуда неће разматрати. 

 

Максимално време отклањања квара исказује се нумерички и то у сатима. 
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9.8. Квалитет 
 
Услуге које су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета 

задовољавативажеће стандарде и испуњавати услове и захтеве из 

спецификације који супрописани конкурсном документацијомa што понуђач 

потврђује потписивањем образца понуде. 

 
 
9.9. Стандард квалитета 
 
Понуђач је дужан да услугу која је предмет набавке пружа у складу 
саПравилником о параметрима квалитета јавно доступних електронских 
комуникационих услуга испровођењу контроле обављања делатности 
електронских комуникација („Сл.гласник РС“, бр. 73/2011 и 3/2014), што потврђује 
потписивањем образца понуде. 

 
 

9.10. Гаранција 

 
Понуђач гарантује за пружене услуге до истека рока важности уговора што 

потврђујепотписивањем образца понуде. 

 
 
9.11. Усаглашеност понуде са техничком спецификацијом 

 
Понуђене услуге морају у свему бити усаглашене са условима и захтевима 
изспецификације наручиоца и морају задовољавати важеће стандарде 
штопонуђач потврђује потписивањем образца понуде. 

 

 

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

У ПОНУДИ 

 

Ценетреба да буду исказане у динаримабез урачунатог ПДВ-а (пореза на додату 

вредност) и да буду фиксне, непроменљиве и коначне, саурачунатим свим зависним 

трошковима и евентуалним попустима.  

 

Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако 

дапонуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

 

Понуде са ценом израженом у другој валути неће се разматрати. 
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити ускладу 
са чланом 92. Закона. 
 

Цена се изражава у обрасцу понуде и моделу уговора.  

 
Пружалац услуге доставља кориснику месечни обрачун трошкова за свакиприкључак 
(број) са приказаним бројем остварених минута разговора обрачунатим по 
уговореној цени. 
 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.4/2020. 24/56 



 

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 

 

Министарство финансија Републике Србије –www.mfin.gov.rs 

 

Пореска управа Републике Србије –www.poreskauprava.gov.rs 

 

Министарство правде Републике Србије –www.mpravde.gov.rs 

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питањаРеп. Србије–

www.minrzs.gov.rs 

 

Министартво рударства и енергетике –www.merz.gov.rs 

 

 

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

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Изабрани понуђач дужан је да у року од 15 дана од закључења уговора 

доставиНаручиоцу меницу којом обезбеђује извршење уговорних обавеза. Меница 

сепопуњава и доставља са пратећом меничном изјавом и депо картоном 

(узрегистрацију) и то у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а. 

Средствообезбеђења траје најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе 

понуђача.Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека 

рокатрајања осим ако је понуђач у целости испунио своју обезбеђену обавезу. 

 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

Предметна конкурсна документација не садржи поверљиве информације 

којеНаручилац ставља на располагање. 

 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Адмирала 

Гепарта 8а, Београд или на е-mail:pravnasluzbamm@gmail.comтражитиод наручиоца 

додатнеинформације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему 

може даукаже наручиоцу и на евентуално уочене недостаткеи неправилности у 

конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 
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У случају из претходног става, Наручилац ће у року од 3 дана од дана 
пријемазахтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки. 
 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатниминформацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНбр.4/2020–

Телекомуникационе услуге. 

 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
преистека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношењепонуда 
иобјави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мењанити 

да допуњује конкурсну документацију. 
 

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

 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређенчланом 
20. Закона. 

 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда дазахтева 

од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односноњеговог 

подизвођача (члан 93. Закона). 

 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је 
потребноизвршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ћепонуђачу оставити примерени рок да поступи по позивунаручиоца, 
односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 
подизвођача. 
 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешакауочених приликом разматрања понуде по окончаном поступкуотварања. 
 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединичнацена.  
 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његовупонуду одбити као неприхватљиву. 
 

 

16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ; ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА 

УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ 

РЕФЕРЕНЦИ 

 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у протекле три 
године у поступку јавне набавке: 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.4/2020. 26/56 



 
1) поступао супротно забрани из чл. 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;  
 

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 

нијеиспуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама 

којису се односили на исти предмет набавке, за период одпретходне 3 године пре 

објављивања позива за подношење понуда. 

 
 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Избор најповољније понуде (услуге фиксне телефоније) ће се извршити применом 
критеријума „економски најповољнија понуда“. 
 

Елементи овог критеријума су дати у следећој табели: 
 

Бр. НАЗИВ ЕЛЕМЕНАТА 
РЕЛАТИВНИ ЗНАЧАЈ 

(број пондера) 

1. 
Цена минута разговора у месномсаобраћају – разговори 
обављени у оквиру исте мрежне групе 

20 

2. 
Цена минута разговора у међумесном саобраћају – разговори 
обављени између мрежних група 

20 

3. 
Цена телефонског разговора од претплатника фиксне ка 
мобилнојтелефонији МТС 

20 

4. 
Цена телефонског разговора од претплатника фиксне ка 
мобилнојтелефонији ТЕЛЕНОР 

20 

5. 
Цена телефонског разговора од претплатника фиксне ка 
мобилнојтелефонији ВИП 

20 

 

 
1. ЦЕНА МИНУТА РАЗГОВОРА У МЕСНОМ САОБРАЋАЈУ- 20ПОНДЕРА 

 
Цену исказати у образцу понуде и моделу уговора који је саставни деоконкурсне 

документације. 
 

a. Најнижа понуђена цена (ставка 1) добија 20 пондера  
б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули: 

 
Најнижа понуђена цена 
---------------------------------- x20 

Понуђена цена 
 

 

2. ЦЕНА МИНУТА РАЗГОВОРА У МЕЂУ МЕСНОМ САОБРАЋАЈУ - 20 ПОНДЕРА  
 
Цену исказати у образцу понуде и моделу уговора који је саставни деоконкурсне 

документације. 
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a. Најнижа понуђена цена (ставка 2) добија 20 пондера  
б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули: 

 
Најнижа понуђена цена 
---------------------------------- x20 

       Понуђена цена 
 
 
3. ЦЕНА МИНУТА РАЗГОВОРА КА МОБИЛНОЈ МТС-А- 20ПОНДЕРА 

 

Цену исказати у образцу понуде и моделу уговора који је саставни деоконкурсне 

документације. 

 

a. Најнижа понуђена цена (ставка 3) добија 20 пондера  
б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули: 

 
Најнижа понуђена цена 
---------------------------------- x20 

Понуђена цена  

 

 

4. ЦЕНА МИНУТА РАЗГОВОРА КА МОБИЛНОЈ ТЕЛЕНОРА- 20ПОНДЕРА 

 
Цену исказати у образцу понуде и моделу уговора који је саставни деоконкурсне 

документације. 
 

a. Најнижа понуђена цена (ставка 4) добија 20 пондера  
б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули: 

 

Најнижа понуђена цена 
---------------------------------- x20 

       Понуђена цена 

 

 

5. ЦЕНА МИНУТА РАЗГОВОРА КА МОБИЛНОЈ ВИП- 20ПОНДЕРА 

 
Цену исказати у образцу понуде и моделу уговора који је саставни деоконкурсне 

документације. 
 

a. Најнижа понуђена цена (ставка 5) добија 20 пондера 

б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули: 
 

Најнижа понуђена цена 
---------------------------------- x20 
       Понуђена цена 

 

 
Цена месечне претплате не може бити већа од 550 динара без ПДВ-а по једном 

телефонском прикључку. 
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Цене морају бити нумерички исказане тако да се могу применити у формули за 

бодовање што значи да се исказана „нула“ неће сматрати ценом погодном за 

упоређивање понуда тј. примену методологије бодовања, те понуђачи који 

доставе нулу као цену неће добијати пондере по том елементу критеријума. 

 

Такође, цена за услуге мобилне телефоније и цена за услуге интернета мора се 

исказати бројем највише на две децимале и све остале понуде неће бити 

узимане у разматрање. 

 

Без обзира што не улазе у бодовање, обавезно је да се наведу цене и за остале 

ставке у табели образца понуде и модела уговора. 

 

 

Избор најповољније понуде (услуге мобилне телефоније) ће се извршити 
применом критеријума „економски најповољнија понуда“. 
 
Елементи овог критеријума су дати у следећој табели: 
 

Бр. НАЗИВ ЕЛЕМЕНАТА 
РЕЛАТИВНИ ЗНАЧАЈ 

(број пондера) 

1. Цена секунде разговора ка бројевима у Теленор мрежи 20 

2. Цена секунде разговора ка бројевима у Телеком мрежи 20 

3. Цена секунде разговора ка бројевима у Вип мрежи 20 

4. 
Цена минута разговора ка бројевима у фиксној телефонији у 

Србији 
20 

5. 
Цена минута разговора ка бројевима у фиксној телефонији у 

АП Косово и Метохија 
10 

6. Цена СМС поруке 10 

 
 
1.ЦЕНА СЕКУНДЕ РАЗГОВОРА КА БРОЈЕВИМА У ТЕЛЕНОР МРЕЖИ-20ПОНДЕРА 

 
Цену исказати у образцу понуде и моделу уговора који је саставни деоконкурсне 
документације. 
 

a. Најнижа понуђена цена (ставка 1) добија 20 пондера  
б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули: 

 
Најнижа понуђена цена 
---------------------------------- x20 

       Понуђена цена 
 
Ради могућности прецизног математичког израчунавања минимална цена за ставке 
из претходне формуле мора бити 0,01 динар. 
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2.ЦЕНА СЕКУНДЕ РАЗГОВОРА КА БРОЈЕВИМА У ТЕЛЕКОМ МРЕЖИ-20пондера 

 
Цену исказати у образцу понуде и моделу уговора који је саставни деоконкурсне 
документације. 
 

a. Најнижа понуђена цена (ставка 2) добија 20 пондера  
б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули: 

 
Најнижа понуђена цена 
---------------------------------- x20 
       Понуђена цена 
 

Ради могућности прецизног математичког израчунавања минимална цена за ставке 
из претходне формуле мора бити 0,01 динар. 
 
 
3. ЦЕНА СЕКУНДЕ РАЗГОВОРА КА БРОЈЕВИМА У ВИП МРЕЖИ-20ПОНДЕРА 

 
Цену исказати у образцу понуде и моделу уговора који је саставни деоконкурсне 

документације. 
 

a. Најнижа понуђена цена (ставка 3) добија 20 пондера  
б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули: 

 
Најнижа понуђена цена 
---------------------------------- x20 
       Понуђена цена 
 

Ради могућности прецизног математичког израчунавања минимална цена за ставке 
из претходне формуле мора бити 0,01 динар. 
 
 
4. ЦЕНА МИНУТА РАЗГОВОРА КА БРОЈЕВИМА У ФИКСНОЈ ТЕЛЕФОНИЈИ 

УСРБИЈИ - 20ПОНДЕРА 

 
Цену исказати у образцу понуде и моделу уговора који је саставни деоконкурсне 
документације. 
 

a. Најнижа понуђена цена (ставка 4) добија 20 пондера  
б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули: 

 
Најнижа понуђена цена 
---------------------------------- x20 
       Понуђена цена 
 

Ради могућности прецизног математичког израчунавања минимална цена за ставке 
из претходне формуле мора бити 0,01 динар. 
 
 
5. ЦЕНА МИНУТА РАЗГОВОРА КА БРОЈЕВИМА У ФИКСНОЈ ТЕЛЕФОНИЈИ 

УАУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ КОСОВО И МЕТОХИЈА - 10ПОНДЕРА 
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Цену исказати у образцу понуде и моделу уговора који је саставни деоконкурсне 



документације. 
 

a. Најнижа понуђена цена (ставка 5) добија 10 пондера  
б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули: 

 
Најнижа понуђена цена 
---------------------------------- x10 

       Понуђена цена 
 

Ради могућности прецизног математичког израчунавања минимална цена за ставке 
из претходне формуле мора бити 0,01 динар. 
 
 
6. ЦЕНА СМС ПОРУКЕ - 10ПОНДЕРА 

 
Цену исказати у образцу понуде и моделу уговора који је саставни деоконкурсне 
документације. 
 

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

 
Најнижа понуђена цена 
---------------------------------- x10 

       Понуђена цена 
 

Ради могућности прецизног математичког израчунавања минимална цена за ставке 
из претходне формуле мора бити 0,01 динар. 
 
 
Избор најповољније понуде (услуге коришћења интернета) ће се извршити 
применом критеријума „економски најповољнија понуда“, са следећим 

елементима критеријума и методологијом за доделу пондера за сваки од елемената 
критеријума: 
 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА – 70ПОНДЕРА 

 
a. Најнижа понуђена цена (ставка 1) добија 70 пондера  
б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули: 

 
Најнижа понуђена цена 
---------------------------------- x70 
       Понуђена цена 

 
 
2. РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УСЛУГЕ  – 30 пондера 

 
                      Број пондера за реализацију услуга: 
1 – 3 дана:30 пондера;  

4 – 7 дана: 15 пондера;  

8 – 10 дана: 5 пондера. 
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Максимални рок реализације је 10 дана од дана потписивања уговора на свим 
локацијама Наручиоца. Понуде које имају рок реализације дужи од 10 дана биће 
оцењене као неприхватљиве. 
 
 
ЗАОКРУЖИВАЊЕ ДОБИЈЕНИХ ПОНДЕРА ВРШИЋЕ СЕ НА ДВЕ ДЕЦИМАЛЕ 
(односи се на све услуге, фиксне, мобилне телефоније и услуге интернета). 
 
 
18. КАО НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА БИЋЕ ИЗАБРАНА ОНА ПОНУДА КОЈА 
ДОБИЈЕ ЗБИРНО НАЈВЕЋИ БРОЈ ПОНДЕРА ЗА СВЕ УСЛУГЕ (фиксне 
телефоније, мобилне телефоније и услуге коришћења интернета). 
 
 
19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ 

НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ 

ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 
Уколико се након извршеног оцењивања понуда установи да две или више понуда 

имају једнак број пондера, као повољнија понуда ће се сматрати она у којој је 

понуђена најнижа цена минута разговора мобилне телефоније према фиксној 

телефонији у Републици Србији, а ако и тада две или више понуда буду имале 

једнак број пондера, као најповољнија ће се сматрати она која добије већи број 

пондера за критеријум рок за реализацију услуга. 

 

 

20. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном 
иматеријалном одговорношћу да је поштовао обавезе које произлазе из 
важећихпрописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животнесредине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
времеподношења понуда. (ОбразацXI). 
 
 
21. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићенихправа 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

 

22. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 

 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано 
лице,који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који 
јепретрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца 
противноодредбама Закона. 
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Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено 
достављаРепубличкој комисији. 
 
Захтев за заштиту права се доставља непосредно на адресу Адмирала Гепарта 8а, 
улаз 5, Београд, електронском поштом на e-mail:pravnasluzbamm@gmail.comили 
препорученом пошиљком са повратницом на адресу Адмирала Гепарта 8а, улаз 5, 
Београд. 
 
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 
 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 
Порталујавних набавки најкасније у року од два дана од данапријема захтева за 
заштиту права. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива 
заподношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременимако 
јепримљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за 
подношењепонуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилацзахтева у складуса чланом 63.став 2. Закона указао наручиоцу на 
евентуалненедостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне 
набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана одобјављивања 
одлуке на Порталу јавних набавки. 
 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 

упоступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли 

битипознатиразлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а 

подносилацзахтева га није поднео пре истека тог рока. 

 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту праваод 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 

радњенаручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати 

приликомподношења претходног захтева. 

 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 

јавненабавке у складу са одредбама члана 150. Закона. 

 

Подносилац захтева је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије 

уплатитаксу од 60.000 динара у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношењезахтева за заштиту права објављеном на званичној интернетстраници 

Републичке Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. Поступак 

заштите правапонуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 167.Закона о јавним 

набавкама са изменама и допунама. 

 
 

23. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор 
уроку од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права 
изчлана 149. Закона. 
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У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
преистека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. 
став 2.тачка 5) Закона. 
 
 
24. УПОЗОРЕЊЕ 

 

У време позива наручилац и понуђач не могу започињати нити вршити радње које 
бимогле унапред одредити избор одређене понуде. 
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VI – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
Понуда бр.______ од _____2020.године, за јавну набавку Телекомуникационе 
услугебр. 4/2020. 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 
 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача 
(e-mail): 

 

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив 
банке: 

 

Лице овлашћено за 

потписивање уговора 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: 

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке оподизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке освим учесницима заједничке 

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

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 

 

Порески идентификациони 

број (ПИБ): 
 

 Име особе за контакт:  

 
 

Проценат укупне 

вредностинабавке који ће 

извршитиподизвођач:  

 

 
Део предмета набавке којиће 
извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 

 

Порески идентификациони 

број (ПИБ): 
 

 Име особе за контакт:  

 
 

Проценат укупне 

вредностинабавке који ће 

извршитиподизвођач:  

 

 
Део предмета набавке којиће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

понудуса подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од местапредвиђених 

утабели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

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

1) 
Назив учесника у 

заједничкојпонуди: 
 

 Адреса:  

 Матични број:  

 

 

Порески идентификациони 

број (ПИБ): 
 

 Име особе за контакт:  

2) 
Назив учесника у 

заједничкојпонуди: 
 

 Адреса:  

 Матични број:  

 

 

Порески идентификациони 

број (ПИБ): 
 

 Име особе за контакт:  

3) 
Назив учесника у 

заједничкојпонуди: 
 

 Адреса:  

 Матични број:  

 

 

Порески идентификациони 

број (ПИБ): 
 

 Име особе за контакт:  

 
Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
којиподносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди одместа предвиђених у табели, потребно је да се наведени образацкопира 
удовољном броју примерака, да се попуни и достави за свакогпонуђача који је 
учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 
Предмет јавне набавке бр.  4/2020 су Услуге фиксне телефоније, према табели: 
 

Број 

ставке 
Назив услуге 

јединица мере 

(јм) 

Цена по јединици мере 

(у динарима без ПДВ-а) 

1. 
Месни саобраћај – разговори 

обављени у оквиру исте мрежне групе 
1 минут  

2. 
Међумесни саобраћај – разговори 

обављени између мрежних група 
1 минут  

3. 

Телефонски разговори од 

претплатника фиксне ка 

мобилнојтелефонији МТС 

1 минут  

4. 

Телефонски разговори од 

претплатника фиксне ка 

мобилнојтелефонији ТЕЛЕНОР 

1 минут  

5. 

Телефонски разговори од 

претплатника фиксне ка 

мобилнојтелефонији ВИП 

1 минут  

6. 

Међународни телефонски разговори 

ка фиксној мрежи група I(граничне 

земље са Реп. Србијом) 

1 минут  

7. Месечна претплата за ТФ прикључак 1 ком 
____________ (не више од 

550,00 динара без ПДВ-а) 

8. Нов директан телефонски прикључак 1 ком  

9. Сеоба телефонског прикључка 1 ком  

10. Промена броја ТФ прикључка 1 ком  

11. Поновно укључење ТФ прикључка 1 ком  

 
Рок важења понуде (не краће од 30 дана од дана јавног 

отварања понуда) 

____________ дана од дана јавног 

отварања понуда. 

Време успостављања услуге 
____________ дана од дана 

закључења уговора. 

Максимално време отклањања квара 
______ сата/и од усмене или 

писмене пријаве квара. 

Рок плаћања је до 15-ог у текућем месецу за претходни месец, а по пријему фактуре (рачуна) за 

пружену услугу коју испоставља пружалац. 

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

важеће стандарде и испуњавају услове и захтеве прописане конкурсном документацијом. 

Понуђач гарантује за пружене услуге до истека рока важности уговора. 

Место пружања услуге су седишта електронских медија са којима ЈП“МРЕЖА-МОСТ“ Београд има 
потписан уговор о пословно-техничкој сарадњи и то, места: Лепосавић (24 Новембар бб.), Звечан 
(Немањића 14), Косовска Митровица (Колашинска бб.), Грачаница (Грачаница бб.), Шилово 
(Шилово бб.) и Београд (Булевар Војводе Мишића 39А). 
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Предмет јавне набавке бр.  4/2020 су Услуге мобилне телефоније, према табели: 

 

Број 

ставке 
Назив услуге 

јединица мере 

(јм) 

Цена по јединици мере 

(у динарима без ПДВ-а) 

1. 
Цена секунде разговора ка бројевима 

у Теленор мрежи 
1 секунд  

2. 
Цена секунде разговора ка бројевима 

у Телеком мрежи 
1 секунд  

3. 
Цена секунде разговора ка бројевима 

у Вип мрежи 
1 секунд  

4. 
Цена минута разговора ка бројевима у 

фиксној телефонији у Србији 
1 минут  

5. 

Цена минута разговора ка бројевима у 

фиксној телефонији у АП Косово и 

Метохија 

1 минут  

6. Цена СМС поруке 1 ком   

7. Месечна претплата по броју 1 ком 
____________ (не више од 

30,00 динара без ПДВ-а) 

 
Рок важења понуде (не краће од 30 дана од дана јавног 

отварања понуда) 

____________ дана од дана јавног 

отварања понуда. 

Време успостављања услуге 
____________ дана од дана 

закључења уговора. 

Максимално време отклањања квара 
______ сата/и од усмене или 

писмене пријаве квара. 

Рок плаћања је до 15-ог у текућем месецу за претходни месец, а по пријему фактуре (рачуна) за 

пружену услугу коју испоставља пружалац. 

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

важеће стандарде и испуњавају услове и захтеве прописане конкурсном документацијом. 

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

јавно доступних електронских комуникационих услуга и спровођењу контроле обављања делатности 

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

Понуђач гарантује за пружене услуге до истека рока важности уговора. 

Место пружања услуге на целој територији Републике Србије укључујући и територију Аутономне 

Покрајине Косово и Метохија и то на локацијама: Шилово, Грачаница, Косовска Митровица, Звечан, 

Зубин Поток, Лепосавић. Понуђач покривеност мреже доказује тестним картицама, којесу обавезан 

услов за учешће у поступку јавне набавке и обезбеђују се за све наведене локације. Тестне картице 

понуђач је дужан да достави пре отварања понуда, односно најкасније до 08.05.2020. године. 
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Предмет јавне набавке бр.  4/2020 су Услуге коришћења интернета, према табели: 
 

Број 

ставке 
ВРСТА УСЛУГЕ 

Понуђена 
брзина„протока“ 

ЦЕНА 
на месечном нивоу 

(у динарима без 
ПДВ-а) 

1. 

Једна Интернет услугабез ограничења 
саобраћаја путем xDSL-а, оптичког влакна 
или бакарне парице протока минимум 20/4 
Mb/s за локацију Грачаница,на адреси 
Грачаница бб. 

_____Mb/s Download 
_____Mb/s Upload 

__________динара 
на месечном нивоу 

2. 

Једна Интернет услуга без ограничења 

саобраћаја путем xDSL-а, оптичког влакна 

или бакарне парице протока минимум 

100/20 Mb/s са 1 статичком јавном IP 

адресом за локацију: Београд, на адреси 

Адмирала Гепрата 8а. 

_____Mb/s Download 
_____Mb/s Upload 

__________динара 
на месечном нивоу 

3. 

Једна Интернет услугабез ограничења 

саобраћаја путем xDSL-а, оптичког влакна 

или бакарне парице протока минимум 20/4 

Mb/s залокацију:Косовска Митровица, на 

адреси Колашинска бб. 

_____Mb/s Download 
_____Mb/s Upload 

__________динара 
на месечном нивоу 

4. 

Две Интернет услугебез ограничења 

саобраћаја путем xDSL-а, оптичкогвлакна 

или бакарне парицеи то интернет 1.протока 

минимум 50/8 Mb/s и интернет 2.  

симетрични интернет проток минимум 

50Mb/s са 16 статичких јавних IP адреса, за 

локацију: Звечан, на адреси Немањића 14. 

1. 
_____Mb/s Download 
_____Mb/s Upload 

 

2. 

_____Mb/s 

1. 
__________динара 
на месечном нивоу 

 
2.__________динара 
на месечном нивоу 

5. 

Две Интернет услугебез ограничења 

саобраћаја путем xDSL-а, оптичког влакна 

или бакарне парицеи то интернет 1.протока 

минимум 200/40 Mb/s са3 статичке јавнеIP 

адресе и интернет 2.  симетрични интернет 

проток минимум50Mb/s са 16 статичких 

јавних IP адреса, за локацију: Београд, на 

адреси Булевар Војводе Мишића 39А. 

1. 
_____Mb/s Download 
_____Mb/s Upload 

 

2. 

_____Mb/s 

1. 
__________динара 
на месечном нивоу 

 
2. 

__________динара 
на месечном нивоу 

6. 

Коришћење услуге електронске поште 

(BizMail) простор за чување података са 

минимум 10 GB 

____GB 
__________динара 
на месечном нивоу 

7. 
Софтвер за складиштење података 

(WebHosting) саминимум 500 MB 
____MB 

 
__________динара 
на месечном нивоу 

У цену су урачунати трошкови инсталације (привода) на односне локације. 
Плаћање ће се вршити на месечном нивоу и то за услуге остварене у претходном месецу са роком 

плаћања од 15 дана по пријему рачуна. Плаћање се врши уплатом на рачун пружаоца. 

Услуга која је предмет набавке пружаће се у складу са позитивно правним прописима и важећим 
стандардима. 

Понуђач гарантује за пружене услуге до истека рока важности уговора. 

Понуђач ће почети са пружањем предметних услуга одмах по потписивању уговора. 

Рок реализације __________ календарских дана (максимално десет дана од потписивања уговора на 
обе локације Наручиоца). 

Рок важења понуде (не краће од 30 дана од дана јавног 
отварањапонуда) 

________дана од дана отварања 
понуда(не краћи од 30 дана од дана 
отварања понуда) 

Понуђач ће предметне услуге пружати на локацијама Грачаница бб. Грачаница; Немањића 14. 

Звечан; Колашинска бб. Косовска Митровица, Адмирала Гепарта 8а, улаз 5. Београд иБулевар 

Војводе Мишића 39А.Београд, а све у складу са техничком спецификацијом. 
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Датум: М.П. Потпис понуђача 

 
 
_______________________     ______________________ 
 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, 
чимепотврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачиподносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понудепотписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђачаможе да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VII – МОДЕЛ УГОВОРА (попунити празна поља са подацима) 

 
О пружању телекомуникационих услуга 

Редни број ЈНМВ:4/2020 

 
Закључен у Београду, дана __________ 2020. године између следећих уговорених 
страна: 
 
- ЈП „МРЕЖА-МОСТ“,Београд,Булевар Михајла Пупина 2,МБ: 20665483, ПИБ: 

106712621, које заступа в.д директора Слађана Иванчевић (у даљем 
тексту:Корисник) 

 

и 
 
- _______________________________________________(уписати  назив  иадресу 

Пружаоца), МБ:______________(уписати матични број Пружаоца); (у даљем 
тексту:Пружалац), 

 

и (доње црте попуњавају само понуђачи који подносе заједничку понуду, 

односнопонуду са учешћем подизвођача, тако што уписују називе свихучесника 

заједничке понуде, односно свих подизвођача) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

; у даљем тексту: Уговорне стране 

 
 

Члан 1.  
 

Корисник и Пружалац закључују овај уговор на основу спроведеног поступкајавне 
набавке мале вредности евидентираног код Корисника под бр. 4/2020. 
 
 

Члан 2. 

 
Предмет Уговора су Услуге фиксне телефоније преко аналогних телефонских 
прикључака као и преко „ISDN“ телефонских прикључака,ближе одређене у 
техничкој спецификацији Корисника (у даљем тексту: Спецификација) 
којапредставља саставни део овог уговора. 
 

Услуга фиксне телефоније подразумева јавне говорне услуге, као и пренос података 

и слике преко фиксне мреже. 

 

Предмет набавке чине: 

- Услугe фиксне телефоније преко аналогних телефонских прикључака, 

- Услугe фиксне телефоније преко ИП телефонских прикључака. 

 

Број потребних телефонских прикључака у објектима Корисника који су 

предметуговора: 
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1. 
Број потребних АНАЛОГНИХ (стандардних)телефонских прикључака(линија) у 
пословним просторијама „дописништво ТВ МОСТ Београд“ на локацији у 
Београду (Булевар Војводе Мишића 39А) 

2 

2. 
Број потребних АНАЛОГНИХ (стандардних)телефонских прикључака(линија) у 
пословним просторијама „дописништво ТВ МОСТ Лепосавић“ налокацији у 
Лепосавићу (24 Новембар бб.) 

1 

3. 
Број потребних АНАЛОГНИХ (стандардних)телефонских прикључака(линија) у 

пословним просторијама „ТВ МОСТ“ на локацији у Звечану (Немањића 14.) 
4 

4. 
Број потребних„ISDN“ телефонских прикључака(линија) у пословним 

просторијама „ТВ МОСТ“ на локацији у Звечану (Немањића 14.) 
2 

5. 
Број потребних АНАЛОГНИХ (стандардних)телефонских прикључака(линија) у 
пословним просторијама „Радио Грачаница“ на локацији у Грачаници 
(Грачаница бб.) 

3 

6. 
Број потребних АНАЛОГНИХ (стандардних)телефонских прикључака(линија) у 
пословним просторијама „РТВ ПУЛС“ на локацији у Шилову (Шилово бб.) 2 

7. 

Број потребних АНАЛОГНИХ (стандардних)телефонских прикључака(линија) у 

пословним просторијама „Радио Косовска Митровица“ на локацији у Косовској 

Митровици (Колашинска бб.) 

2 

 
 

Члан 3. 
 

Цена услуга је исказана у табели доле: 

Број 

ставке 
Назив услуге 

јединица мере 

(јм) 

Цена по јединици мере 

(у динарима без ПДВ-а) 

1. 
Месни саобраћај – разговори обављени 

у оквиру исте мрежне групе 
1 минут  

2. 
Међумесни саобраћај – разговори 

обављени између мрежних група 
1 минут  

3. 
Телефонски разговори од претплатника 

фиксне ка мобилнојтелефонији МТС 
1 минут  

4. 

Телефонски разговори од претплатника 

фиксне ка мобилнојтелефонији 

ТЕЛЕНОР 

1 минут  

5. 
Телефонски разговори од претплатника 

фиксне ка мобилнојтелефонији ВИП 
1 минут  

6. 

Међународни телефонски разговори ка 

фиксној мрежи група I(граничне земље 

са Реп. Србијом) 

1 минут  

7. Месечна претплата за ТФ прикључак 1 ком  

8. Нов директан телефонски прикључак 1 ком  

9. Сеоба телефонског прикључка 1 ком  

10. Промена броја ТФ прикључка 1 ком  

11. Поновно укључење ТФ прикључка 1 ком  

 

Месни саобраћај подразумева разговоре остварене у истој мрежној групи 

(нпр.позиви у оквиру мреже 028-Звечан). 

 

Међумесни саобраћај подразумева позиве (разговоре) упућене из једне мрежнегрупе 

(нпр. 028-Звечан) ка другим мрежним групама (нпр. 011-Београд; 021-НовиСад). 

 
Цена је исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатимсвим 
трошковима које Пружалац има у реализацији предмета уговора односноу цену су 
урачунате све ставке (захтеви) из Спецификације. 
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ПДВ пада на терет Корисника. 
 
Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да 
уговоренацена покрива све трошкове које Пружалац има у реализацијинабавке. 
 
Цене су фиксне, непромењиве и коначне, са урачунатим свим зависним 
трошковимаи евентуалним попустима. 
 
Пружалац услуге доставља Кориснику месечни обрачун трошкова за 
свакиприкључак (број) са приказаним бројем остварених минута разговора 
обрачунатимпо уговореној цени. 
 
 

Члан 4. 
 
Предметна услуга обухвата и следеће: 
 
1. Позиви специјалним службама су бесплатни (полиција, хитна помоћ, 

ватрогасци...). 

2. Сви разговори тарифирају се у минутама док се заузећа и позиви на које није 

одговорено не тарифирају. Успостава везе као и позиви сервисних бројева 

изабраног оператера су бесплатни. 

3. У случају промене постојећег оператера који тренутно Кориснику пружа 

предметну услугу, трошкове преноса постојећих корисничких бројева сноси 

Пружалац. 

4. Пружалац мора омогућити Кориснику задржавање постојећих бројева. 

5. Кориснички сервис Пружаоца мора бити доступан према Кориснику 24 сата, 365 

дана у години. 

6. Услуге које су предмет набавке морају бити омогућене на целој територији РС 

укључујући и територију АП Косово и Метохија и морају бити омогућене 

непрекидно у току 24 сата, 7 дана у недељи. 

7. Пружалацје у обавези да обезбеди да аналогни телефонски прикључак буде 

активан и за случај нестанка електричне енергије. 

8. Mесечна претплата по тел.прикључку (броју) не може бити већа од 550динара 

без пдв-а при чему у оквиру месечне претплате Понуђач урачунаванајмање 150 

минута бесплатног разговора ка фиксним мрежама натериторији РС укључујући 

и територију АП Косово и Метохија по телефонском прикључку. 

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

периода. 

10. Услуге у међународном телефонском саобраћају које нису наведене посебно у 

конкурсној документацији, као и додатне услуге фиксне телефоније се 

обрачунавају према важећим ценовницима Пружаоца. 

11. Понуђени сисетем мора да подржава идентификацију позива што улази у 

понуђену цену. 

12. Ценом услуга фиксне телефоније мора да буде обухваћено увођење захтеваних 

услуга, тј. прикључење на телефонску мрежу- успостављање прикључка и 

тестирање на свим локацијама Корисника. 
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13. Пружалац је дужан да обезбеди пресељење опреме без промене телефонских 

бројева и без додатних трошкова поновног заснивања услуге у случају да дође 

до пресељења Корисника на нову адресу пре истека уговора. 

14. Услуге које су предмет јавне набавке у свему су у складу са важећим 

стандардима и захтевима и условима Корисника дефинисаним конкурсном 

документацијом. 

15. Пружалац је дужан да обезбедииспоруку ТВ сигнала са националним, локалним, 
регионалним и светским ТВ каналима,минимум 40 канала, на локацији у 
Београду (Булевар Војводе Мишића 39А) 1 уређај и на локацији у Звечану 
(Немањића 14.) 2 уређаја (укупно 3 уређаја). Опрему за успостављање услуге 
испоруке ТВ сигнала, обезбеђује Пружалац.Месечна претплата по уређају за 
испоруку ТВ сигнала ће се обрачунавати по стандарним ценама из важећег 
ценовника Пружалаца услуга 

. 
Место пружања услуге су седишта електронских медија са којима ЈП “МРЕЖА-

МОСТ“ Београд има потписан уговор о пословно-техничкој сарадњи и то, место: 
Лепосавић (24 Новембар бб.), Звечан (Немањића 14.), Косовска Митровица 
(Колашинска бб.), Грачаница (Грачаница бб.), Шилово (Шилово бб.)и Београд 
(Булевар Војводе Мишића 39А). 

 
 

Члан 5. 
 
Предмет уговора су услуге мобилне телефоније, према ценама у табели: 
 

Број 

ставке 
Назив услуге 

јединица мере 

(јм) 

Цена по јединици мере 

(у динарима без ПДВ-а) 

1. 
Цена секунде разговора ка 

бројевима у Теленор мрежи 
1 секунд  

2. 
Цена секунде разговора ка 

бројевима у Телеком мрежи 
1 секунд  

3. 
Цена секунде разговора ка 

бројевима у Вип мрежи 
1 секунд  

4. 

Цена минута разговора ка 

бројевима у фиксној телефонији у 

Србији 

1 минут  

5. 

Цена минута разговора ка 

бројевима у фиксној телефонији у 

АП Косово и Метохија 

1 минут  

6. Цена СМС поруке 1 ком  

7. Месечна претплата по броју 1 ком  

 
 
Услуга мора обухватати следеће: 
 
1. Формирање корисничке групе корисника ЈП „Мрежа-Мост“ Београд. 
2. Позиви специјалним службама су бесплатни (полиција, хитна 

помоћ,ватрогасци...). 
3. Успостављање везе се не наплаћује. 
4. Сви разговори се тарифирају у секундама (1/1) без заокруживања на минуте. 
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5. Заузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају. 
6. Саобраћај (позиви) у корисничкој мрежи Корисника, тарифира се са 0,00 

динара/мин без ограничења. 
7. Бесплатан 1 GB интернет месечно по мобилнoј линији по максималној брзини, 

након потрошених 1 GB бесплатан неограничен интерент брзине минимум 64 
Kb/s. 

8. Провера стања и листинг одлазног саобраћаја се не наплаћује. 
9. Корисник задржава 61 постојећа претплатничка броја са префиксом 066 (бројеви 

који су тренутно у употреби) а преношење бројева из мреже другог оператера се 
не наплаћује. 

10. Бесплатних 100 СМС порука месечно по свакој мобилној претплатничкој линији. 
11. Обавезна месечна претплата по броју је максимално 30,00 динара без ПДВ-а. 
12. Кориснички сервис Пружалаца мора бити доступан 24 сата, 365 дана у години. 
13. Бесплатни телефонски уређаји односно буџет понуђача (средства која Понуђач 

одобрава за обезбеђивање телефонских уређаја) из свог асортимана, у износу 
од 550.000,00 динара са ПДВ-ом, рачунајући по званичним пуним ценама 
телефона понуђача коме се додели уговор, које ће Наручилац платити по 
бенефицираној цени од 1 динар + ПДВ по комаду. 

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

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

16. Пружалац ће услугу успоставити без одлагања по закључењу уговора, а чим се 
за то стекну услови прописани Правилником о преносивости броја у јавним 
мобилним телекомуникационим мрежама. 

17. Минимална месечна потрошња обухвата: позиве (домаћи и међународни 
саобраћај),СМС,ГПРС у укупном износу од 10.000,00 динара без ПДВ-а, 
претплате, роминга, BAC-a, ММС, (све СМС поруке које се додатно наплаћују од 
стране трећих лица не од оператера). 

18. Могућност ограничавања услуга одређеним корисницима (СИМ картицама) и 
дефинисање профила за одређене категорије корисника, према захтеву 
Наручиоца за забрану и/или о по корисничком броју (могућност аутоматског 
блокирања услуга, одлазних граничавање услуге: преноса података у ромингу, 
услуге роминга, новчано лимитирање позива и одлазних порука, у случају 
достизања додељеног новчаног лимита, од стране Наручиоца). 

19. За услуге VAS-a (Value Added Service) и СМС-а Наручилац ће накнадно 
доставити Пружалацу захтеве за забрану и/или ограничавање услуга за 
одређене СИМ картице. 

20. Пружалац мора обезбедити услугу БИЗ ЛИНК – Услуга повезивања локала 
телефонске централе фирме у Бизнет мрежу, чиме се позивање мобилних 
телефона који припадају Бизнет групи, са фиксних телефона централе, 
обрачунава по повољнијим тарифама. интеграција локала предузећа у мрежу 
остварује се директним повезивањем централе предузећа са оператеровом 
централом, линковима чији је проток 2Mb/s. 

21. 3 мобилне претплатничке линије морају подржавати преносни интернет 
саобраћај са USB модемом (Wi-Fi, CDMA или мобилни интернет 3G,4G) са 
минимум 200GB саобраћаја, посредством ресурса пружалаца услуге, а ради 
коришћења на преносном рачунару (USB уређај/модем и сл), а који покрива 
подручје Београда и АП Косово и Метохија. 
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22. 58 мобилних претплатничких линија које су предмет набавке морају бити 

омогућене на целој територији Републике Србије укључујући и територију АП 
Косово и Метохија и то на локацијама: Шилово, Грачаница, Косовска Митровица, 
Звечан, Лепосавић и Зубин Поток. 

23. Евентуални додатни трошкови успостављања предметне услуге падају на терет 
Пружаоца. 

24. Остале цене (цене услуга које нису наведене у спецификацији) не могу бити 
веће од цена из стандардног ценовника Пружалаца.Пружалац је дужан да при 
потпису Уговора достави ценовник за све услуге које нису саставни део 
Техничког описа. У случају промена ових цена током важења Уговора Пружалац 
ће бити дужан да благовремено (пре ступања на снагу новог ценовника)достави 
Наручиоцу нови ценовник. 

 
 

Члан 6. 

 

Предмет Уговора су Услуге коришћења интернета ближе описане у табели доле: 

 

1. 
Једна Интернет услугабез ограничења саобраћаја путем xDSL-а, оптичког влакна или 
бакарне парице протока минимум 20/4 Mb/s за локацију Грачаница,на адреси Грачаница 
бб. 

2. 

Једна Интернет услуга без ограничења саобраћаја путем xDSL-а, оптичког влакна или 

бакарне парице протока минимум 100/20 Mb/s са 1 статичком јавном IP адресом за 

локацију: Београд, на адреси Адмирала Гепрата 8а. 

3. 

Једна Интернет услугабез ограничења саобраћаја путем xDSL-а, оптичког влакна или 

бакарне парице протока минимум 20/4 Mb/s залокацију:Косовска Митровица, на адреси 

Колашинска бб. 

4. 

Две Интернет услугебез ограничења саобраћаја путем xDSL-а, оптичкогвлакна или 

бакарне парицеи то интернет 1.протока минимум 50/8 Mb/s и интернет 2.  симетрични 

интернет проток минимум 50Mb/s са 16 статичких јавних IP адреса, за локацију: Звечан, на 

адреси Немањића 14. 

5. 

Две Интернет услугебез ограничења саобраћаја путем xDSL-а, оптичког влакна или 

бакарне парицеи то интернет 1.протока минимум 200/40 Mb/s са3 статичке јавнеIP адресе 

и интернет 2.  симетрични интернет проток минимум50Mb/s са 16 статичких јавних IP 

адреса, за локацију: Београд, на адреси Булевар Војводе Мишића 39А. 

 
 
Предметна услуга обухвата и следеће: 
 
Пружалац је дужан Наручиоцу уз услугу Интерента да обезбеди коришћење услуга 
BizMail и WebHosting. 
 

Пружалацу оквиру услуге BizMailтреба да омогући коришћење електронске поште 
преко Интернета, при чему се хостинг (hosting) налази у Србији код понуђача. Цео 
процес од куповине до креирања и дефинисања појединих корисничких налога и 
осталих опција је потпуно аутоматизован и обавља га Наручилац. 
 
Функционалности система BizMail треба да обухватају: 

- Потпуна аутоматизација процеса; 
- Администрацију, креирање, управљање налозима и величинама сваког 

појединачног налога ради сам корисник преко Административног панела; 
- Неограничен број налога на датом простору; 

- Пристум мејл (mail) серверу помоћу ПОП3 (POP3) и ИМАП (IMAP) протокола; 
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- Провера примљених и послатих порука на вирусе; 
- Антиспам (Antispam) филтрирање примљених и послатих порука; 
- Максимална величина појединачне поруке – минимално 15MB; 
- Минимални пакет од 10 GB простора за чување података, максимално до 300 

GB 
 

Пружалац у оквиру услуге WebHosting треба да понуди Софтвере (Software) за 
урађено складиштење података, уз могућност приступа ускладиштеним подацима са 
различитих уређаја. Услуга треба да се састоји од одређене количине складиштног 
простора и максималног броја корисника који тим простором располажу. Подаци 
треба да буду ускладиштени на Хардверу (Hardware) који се налази у Србији. 
 
Функционалности система WebHosting треба да обухватају: 

- Више корисника (минимум један администратор), додељивање рола, контрола 
приступа и дељени фолдери (folders); 

- Више уређаја (мобилни, ПиСи (PC), Веб (Web)), бекап (backup) за мобилне 
уређаје и десктоп ПиСи (desktop PC); 

- Потребно је да поседује клијенте за мобилне ОС (Андроид, ИОС, Виндовс 
(Windows)), као и за Виндовс десктоп (Windows Desktop) рачунаре и лаптопове 
(laptops); 

- Рил тајм (Real time) синхронизација свих клијената; 
- Минимални пакет од 500 MB простора за чување података, максимално до 25 

GB. 
 
Наведене услуге ће се фактурисати према важећем ценовнику Пружаоца. 
 
Наручилац задржава право да у току уговора мења пакете BizMail и WebHosting у 
складу са својим потребама. 
 
Све накнадне измене пакета у односу на почетне Пружалац ће фактурисати по 
стандардним ценама.  
 
 

Члан 7. 

 

Цена предметне услуге састоји се од: 

Број 

ставке 
ВРСТА УСЛУГЕ 

Понуђена 
брзина„протока“ 

ЦЕНА 
на месечном 

нивоу 
(у динарима без 

ПДВ-а) 

1. 

Једна Интернет услугабез ограничења 
саобраћаја путем xDSL-а, оптичког влакна 
или бакарне парице протока минимум 20/4 
Mb/s за локацију Грачаница,на адреси 
Грачаница бб. 

_____Mb/s Download 
_____Mb/s Upload 

__________динара 
на месечном 

нивоу 

2. 

Једна Интернет услуга без ограничења 

саобраћаја путем xDSL-а, оптичког влакна 

или бакарне парице протока минимум 100/20 

Mb/s са 1 статичком јавном IP адресом за 

локацију: Београд, на адреси Адмирала 

Гепрата 8а. 

_____Mb/s Download 
_____Mb/s Upload 

__________динара 
на месечном 

нивоу 
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3. 

Једна Интернет услугабез ограничења 

саобраћаја путем xDSL-а, оптичког влакна 

или бакарне парице протока минимум 20/4 

Mb/s залокацију:Косовска Митровица, на 

адреси Колашинска бб. 

_____Mb/s 
Download 
_____Mb/s Upload 

__________динара 
на месечном нивоу 

4. 

Две Интернет услугебез ограничења 

саобраћаја путем xDSL-а, оптичкогвлакна 

или бакарне парицеи то интернет 1.протока 

минимум 50/8 Mb/s и интернет 2.  

симетрични интернет проток минимум 

50Mb/s са 16 статичких јавних IP адреса, за 

локацију: Звечан, на адреси Немањића 14. 

1. 
_____Mb/s 
Download 
_____Mb/s Upload 

 

2. 

_____Mb/s 

1. 
__________динара 
на месечном нивоу 

 
2.__________динара 
на месечном нивоу 

5. 

Две Интернет услугебез ограничења 

саобраћаја путем xDSL-а, оптичког влакна 

или бакарне парицеи то интернет 1.протока 

минимум 200/40 Mb/s са3 статичке јавнеIP 

адресе и интернет 2.  симетрични интернет 

проток минимум50Mb/s са 16 статичких 

јавних IP адреса, за локацију: Београд, на 

адреси Булевар Војводе Мишића 39А. 

1. 
_____Mb/s 
Download 
_____Mb/s Upload 

 

2. 

_____Mb/s 

1. 
__________динара 
на месечном нивоу 

 
2. 

__________динара 
на месечном нивоу 

6. 

Коришћење услуге електронске поште 

(BizMail) простор за чување података са  

минимум 10 GB 
____GB 

__________динара 
на месечном нивоу 

7. 
Софтвер за складиштење података 

(WebHosting) са минимум 500 MB 
____MB 

 
__________динара 
на месечном нивоу 

 
 
Порез на додату вредност плаћа Корисник. 
 
Цене из става 1. овог члана не могу се мењати након закључења уговора. 
 
Цене из става 1. овогчлана обухватају све евентуалне пратеће 
трошковеукључујућитрошкове привода на односну локацију, евентуалног превоза до 
локација као и трошкове пратећих ресурса, делова и опремекоји су неопходни за 
извршење услуге. 
 
Накнадно обрачунате трошкове од стране Пружаоца Корисник неће узети у обзир. 
 
Уколико Пружалац не спроведе све потребне радње неопходне за стављање 
уфункцију услуга из члана 1. овог уговора, Корисник може једнострано 
раскинутиуговор у ком случају није дужан надокнадити евентуалне трошковекоје је 
Пружалац 
имао до тада. 
 
Уговорена вредност је за све телекомуникационе услуге (фиксне и мобилне 
телефоније и коришћења интернета) износи ______________ динара без ПДВ-а 
(укупна понуђена ценана месечном нивоу помножена са 24 месеца трајања 
уговора). 
 

Рок плаћања је до15-ог у текућем месецу за претходни месец,а по пријемуфактуре 

(рачуна) за пружену услугу коју испоставља Пружалац. 
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Пружалац доставља Кориснику обрачун трошкова за сваки прикључак (број) 

саприказаним бројем остварених минута разговора обрачунатим по уговоренојцени. 

 

Плаћање се врши уплатом на рачун Пружаоца. 

 

Није дозвољено авансно плаћање. 

 

Време успостављања услуге је____дана од закључења уговора. 

 
Време успостављања услуге, уколико постоје технички услови, представљапериод 
од закључења уговора до тренутка активирања услуга. 
 
Пружалац је дужан да успостави предметне услуге у понуђеном року. 
 
Максимално време отклањања квара је____сата/и од усмене или писменепријаве 
квара. 
 
Максимално време отклањања квара (прекид везе без обзира на узрок)представља 
укупно време трајања отклањања квара (период од усмене или писмене 
пријавеквара до отклањања). 
 
Пружалац је дужан да отклони квар (прекид везе без обзира на узрок) упонуђеном 
року. 
 

 

Члан 8. 
 

Пружалац потврђује да услуге које су предмет уговора у погледу 

квалитетазадовољавају важеће стандарде и испуњавају услове и захтеве 

изспецификације који су прописани конкурсном документацијом. 

 

Пружалац потврђује да ће услугу која је предмет уговора пружати у складу 

саПравилником о параметрима квалитета јавно доступних 

електронскихкомуникационих услуга и спровођењу контроле обављања делатности 

електронскихкомуникација („Сл. гласник РС“, бр. 73/2011 и 3/2014). 

 

Пружалац гарантује за пружене услуге до истека рока важности уговора. 

 

Пружалац је дужан да у року од 15 дана од закључења уговора достави 

Корисникуменицу којом обезбеђује извршење уговорних обавеза. Меница 

сепопуњава и доставља са пратећом меничном изјавом и депо картоном 

(узрегистрацију) и то у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а. 

Средствообезбеђења траје најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе 

понуђача.Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека 

рокатрајања осим ако је понуђач у целости испунио своју обезбеђену обавезу. 

 

За обавезе из овог члана Пружалац сноси сву материјалну и другу одговорност ако 

Корисник претрпи штету. 
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Члан 9. 
 

У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршене услуге,Пружалац је 
дужан да од момента усмене или писмене пријаве рекламације, отклони евентуалне 
недостатке. 
 
Корисник може упутити приговор Пружаоцу у року од 30 дана од дана пружања 
услуге (уколико се приговор односи на квалитет пружене услуге), односно од дана 
доспећа рачуна (уколико се приговор односи на рачун). 
 
Пружалац услуге дужан је да достави писаниодговор на достављени приговор у року 
од 15 дана од пријема истог. 
 
 

Члан 10. 
 
Корисник задржава право да раскине уговор због промењених околности, као 
иуколико Пружалац не буде поштовао рокове извршења овог уговора, 
односноуколико поступи супротно одредбама овог уговора и условима из 
конкурснедокументације и понуде. 
 

Уколико једна уговорна страна жели да раскине уговор пре истека његовог 
важења,писмено ће обавестити другу страну о отказу уговора, уз поштовањеотказног 
рока од 2 месеца. 
 
 

Члан 11. 
 
Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе које доведу 

доометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних овим 

уговором,рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе. 

 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу 

предвидети,који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и којинису 

могли бити спречени од стране погођене вишом силом. 

 

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавеститидругу 

уговорну страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће 

доказе. 

 

 

Члан 12. 

 

Пружалац је дужан да у складу са одредбом члана 77. став 7. Закона о јавним 

набавкама, без одлагања писменообавести Корисника о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора 

о јавној набавци ида је документује на прописани начин. 

 

За реализацију овог уговора, његово праћење као и координацију и сарадњу 
саПружаоцем код Корисника ће се посебном одлуком именовати лица запослена 
наодговарајућим пословима. 
 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 4/2020. 51/56 



Члан 13. 

 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника 

уговорнихстрана и закључује се на период од 24 месеца. 

 

Уговор се закључује у складу са одобреним средствима за ову намену у 2020. години 

и предвиђеним средствима у наредној календарској години. У случају да за наредну 

календарску годину Кориснику услуга планирана финансијска средства за извршење 

уговорне обавезе не буду одобрена у целости или делимично, неодобравање 

финансијских средстава у целости представља раскидни услов, чијим наступањем 

уговор престаје да важи, а у случају делимичног одобравања средстава, Корисник 

услуга има право да реализацију уговора сведе на обим за који су финансијска 

средства одобрена, у ком случају Пружалац услуга нема право на евентуалну штету 

по основу раскида уговора, односно по основу неизвршења уговорних обавеза од 

стране Корисника услуга у целости. 

 

Свака уговорна страна има право на једнострани раскид уговора, уз отказни рокод 2 

месеца. 

 

На све што није регулисано одредбама овог уговора примењиваће се 

одредбеЗакона о облигационим односима. 

 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за 

свакууговорну страну. 

 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 

уговорнеодредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

 
 
 
 
 
 
За Корисника: За Пружаоца: 
 М.П.         

_________________________    _________________________ 
в.д директора 
Слађана Иванчевић 
 
 
 
НАПОМЕНА: 
 
Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен саизабраним 
понуђачем. 
 
Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор ојавној 
набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставитидоказ 
негативне рефренце. 
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VIII – ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, 

понуђач__________________________(навести назив понуђача), доставља укупан 

износ и структуру трошковаприпремања понуде у поступку јавне набавке бр. 4/2020–

Телекомуникационе услугенаручиоца ЈП „МРЕЖА-МОСТ“ Београд, како следи 

утабели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВАПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 
 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 

можетражити од наручиоца накнаду трошкова. 

 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на 

странинаручиоца,наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде 

узорка или модела, акосу израђени у складу са техничким 

спецификацијаманаручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да јепонуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

 
 
_______________________     ______________________ 
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IX – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
У складу са чланом 26. Закона, ____________________________________________, 
       (Назив понуђача) 
даје: 

 
 
 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 

упоступку јавне набавке бр. 4/2020–Телекомуникационе услугенаручиоца ЈП 

„МРЕЖА-МОСТ“ Београд, поднео независно, без договора са другим понуђачимаили 

заинтересованим лицима. 

 
 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

 
 
_______________________     ______________________ 
 
 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана одстране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверенапечатом. 
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X – ОБРАЗАЦ ЗАПИСНИК О УВИДУ У ПОСТОЈЕЋИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ 
СИСТЕМ И ИНФРАСТРУКТУРУ У ЈП „МРЕЖА МОСТ“ 

 
 

ЗАПИСНИК О УВИДУ У ПОСТОЈЕЋИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМ И 

ИНФРАСТРУКТУРУ У ЈП „МРЕЖА МОСТ“ 

 

Дана _________2020. године  од ____ до_____часова је извршен увид  у постојећи 

телекомуникациони систем и инфраструктуру у ЈП „МРЕЖА МОСТ“ у присуству 

овлашћеног лица наручиоца - ___________________________ 

(име и презиме ) 

 

и овлашћеног лица понуђача - ________________________________. 

                                                         (име и презиме )     

 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ НАРУЧИОЦА:            ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА:

  

______________________________                 _____________________________ 

 

     

НАПОМЕНА: 

Записник о увиду у постојећи телекомуникациони систем и 

инфраструктуру, мора бити потписан и оверен од стране овлашћеног лица 

наручиоца и овлашћеног лица понуђача и мора бити саставни део понуде 

понуђача. 

Овлашћено лице понуђача мора имати код себе овлашћење да може 

извршити увид у телекомуникациони систем и инфраструктуру Наручиоца. 
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XI – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75 СТ.2.ЗАКОНА 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 

следећу 
 
 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач __________________________________________ (навести називпонуђача) 

у поступку јавне набавке бр.4/2020 – Телекомуникационе услуге,наручиоца ЈП 

„МРЕЖА-МОСТ“ Београд,поштовао је обавезе које произилазе изважећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштитиживотне средине и нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношењапонуда. 

 
 
 
 

Датум: М.П. Понуђач 

 
 
_______________________     ______________________ 
 
 
Напомена: 
 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана одстране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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