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Трг револуције бр. 45, 16000 Лесковац 

тел/факс: 016/251894 
мат. број: 07367422     

ПИБ: 100539074 
 

 

Број:    362 

Датум: 17.06.2022.год. 

 

 

 

Наручилац:                         ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ 

Адреса:                               Трг Револуције 45, Лесковац 

Матични број :                   07367422 

ПИБ:                                   100539074 

Телефон:                             016 251-894 

Интернет страница: www.uileskovac.rs 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНA  ДОКУМЕНТАЦИЈA  

 

НАБАВКА УСЛУГЕ 

Услуге мобилне и фиксне телефоније 
НАБАВКА бр. II/2 

 

Редни број набавке у Плану набавки на које се Закон не примењује за 2022.годину је 1.2.2 

Интерни број набавке II/2 

 

НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 

Термини: Датум и време: 

Крајњи рок за достављање понуда: 01.07.2022.год. до 1000 часова 

Јавно отварање понуда: 01.07.2022. год. у 1100 часова 

 

 

 

Понуде доставити на адресу:  ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“, 

Трг револуције бр. 45, 

16000 Лесковац 

 

 

Укупан број страница конкурсне документације је 52 

 

 

јун,  2022. године 
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На основу чл.27. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.91/2019),Одлуке о спровођењу 

поступка набавке на коју се не примењује Закон о јавним набавкама, деловодни број Одлуке бр. 

360 од 16.06.2022.године, Лице задужено за спровођење поступка набавке наручиоца ЈП 

„Урбанизам и изградња Лесковац“,припремио је: 

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

за набавку на коју се не примењује Закон о јавним набавкама 
 

Услуге мобилне и фиксне телефоније 
НАБАВКА бр. II/2 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о набавци 3 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 

квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 

начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 

квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке 

добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

4 

III 
Критеријуми за квалитативни избор привредног 

субјекта 
6 

IV Критеријуми за доделу уговора 11 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 18 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 22 

Назив обрасца Страна 

Образац бр. 1 Образац понуде за партију 1 23 

Образац бр. 2 Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 

за партију 1 

28 

Образац бр. 3 Образац изјаве о испуњености критеријума за 

квалитативни избор привредног субјекта за партију 1 
29 

Образац бр. 4 Модел уговора за партију 1 33 

Образац бр. 5 Менично писмо-овлашћење-за озбиљност понуде за 

партију 1 

37 

Образац бр. 1а Образац понуде за партију 2 38 

Образац бр. 2а Образац структуре цене са упутством како да се попуни 

за партију 2 

43 

Образац бр. 3а Образац изјаве о испуњености критеријума за 

квалитативни избор привреднот субјекта за партију 2 

44 

 

Образац бр. 4а Модел уговора за партију 2 48 

Образац бр. 5а Менично писмо-овлашћење за озбиљност понуде за 

партију 2 

52 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ  

 

1.Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац:                         ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ 

Адреса:                               Трг Револуције 45, Лесковац 

Матични број :                   07367422 

ПИБ:                                   100539074 

Телефон:                             016 251-894 

Интернет страница: www.uileskovac.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна набавка се спроводи у поступку набавке предвиђене Планом набавки на које се 

Закон не примењује за 2022.годину, основ изузећа од примене Закона је члан 27. став 1. тачка 

1. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет набавке број II/2 je Услуге мобилне и фиксне телефоније 

 

4. Процењена вредност: 758.333,33 динара без ПДВ-а 

 

Бр.партије Назив партије 
Процењена вредност 

 без ПДВ-а 

ПАРТИЈА 1 Услуге мобилне телефоније 600.000,00 

ПАРТИЈА 2 Услуге фиксне телефоније 158.333,33 

 

 

5. Циљ поступка 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о набавци, 

 

6. Назив и ознака из општег речника набавке 

64212000 – Услуге мобилне телефоније 

64211000 – Услуге фиксне телефоније 

 

 

7. Контакт (лице или служба)  
Одељење за набавке, комисије и обрачун  ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ 

Контакт лице: Мирослав Николић, Дипл.прав. 

Tel/faks: 016/251-894 

Е - mail адреса miroslav.nikolic@uileskovac.rs 
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 

РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН  СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.. 

 

 

Партија 1: Услуге мобилне телефоније  

 

 

Услуге мобилне телефоније које су предмет јавне набавке обухватају следеће: 

 

 Корисничка пословна мрежа Наручиоца обухвата 70 СИМ картица са могућношћу 

смањења и повећања у току трајања уговорног односа; 

 У случају промене провајдера омогућено је задржавање постојећих бројева укључујући и 

префикс 062, 069 и 066 са опцијом скраћеног бирања бројева са 4 (четири) цифре у 

пословној мрежи Наручиоца; 

 Сви разговори се тарифирају у секундама, без заокруживања на минуте; 

 Заузеће позива  на које није одговорено се не наплаћује; 

 Разговори у групи и СМС се не наплаћују (количина неограничена); 

 Бесплатни позиви специјалних служби (полиција, ватрогасци, хитна помоћ); 

 Бесплатни позиви сервисних бројева изабраног оператера; 

 Кориснички сервис у циљу пружања бесплатне неопходне помоћи појединачним 

корисницима унутар групе Наручиоца 24 сата дневно, 7 дана у недељи у току трајања 

уговорног односа; 

 Успостава везе се не наплаћује; 

 Листинг одлазног саобраћаја се не наплаћује и на захтев овлашћеног лица Наручиоца се 

издаје; 

 Могућност замене корисничке картице (у случају губитка оштећења или неких других 

разлога) у року од 72 сата, без надокнаде; 

 Преношење бројева из мреже другог оператера се не наплаћује; 

 Издавање нових картица у случају промене оператера је бесплатно; 

 Месечна претплата по корисничком броју максимално 10,00 динара без ПДВ-а; 

 У складу са потребама Наручиоца, коришћење роминг услуге и активирање исте на захтев 

Наручиоца, без уплате аванса. Роминг услуге је на захтев Наручиоца потребно омогућити 

појединачно (одређеном претплатничком броју) и у тим случајевима исту је потребно 

приказати кроз спецификацију услуге саобраћаја; 

 Све цене саобраћаја, укључујући и цене које се уносе у образац понуде, не смеју бити више 

од цене у званичном ценовнику понуђача за остале кориснике мобилног оператера; 

 Могућност повезивања локала телефонске централе Наручиоца у интегрисану мрежу 

мобилне телефоније ради повезивања мобилних телефона по цени мобилне телефоније; 

 Понуђач одређује буџет за набавку мобилних телефонских апарата. У оквиру поменутих 

средстава вредност телефонских уређаја обрачунаваће се по ценама из важећег ценовника 

изабраног понуђача, а фактурисаће се по цени од 1,20 динара са ПДВ-ом. Изабрани понуђач 

на захтев Наручиоца доставља ценовник из своје тренутне понуде мобилних телефонских 

апарата. Апарати се могу набављати током целог периода важења уговора; 

 Минимална месечна потрошња у укупном износу од 25.000,00 динара без ПДВ-а, која 

обухвата позиве у домаћем саобраћају; 

 Рачун за пружање услуге доставља се месечно за услуге пружене у претходном месецу, са 

спецификацијом пружене услуге; 

 Гаранција за пружене услуге мора важити цео уговорени период; 

 Општи услови оператера у погледу мера које оператор може применити ради одржавања 

безбедности и интегритета својих мрежа и услуга, и контроле недозвољеног садржаја, као и 

у погледу других елемната уговора из члана 105. Закона о електронским комуникацијама, 
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који нису регулисани одредебама Уговора, непосредно се примењују под условом да нису у 

супротности са овим уговором или његовим саставним деловима; 

 Могућност активирања пакета понуђача са одређеним минутима, порукама и преносом 

података у максималној брзини за не више од 10 бројева по жељи Наручиоца, а према 

важећем ценовнику понуђача; 

 Могућност активирања додатних услуга понуђача према важећем ценовнику понуђача; 

 Лимитирање разговора у земљи; 

 Могућност активирања мобилног интернета  по важећем ценовнику понуђача уз 

задржавање нумерације постојећа два броја (066 069 078 и 066 087 793) са обезбеђивањем 

количине пренетих података до 5 GB. 

 

Рок решавања рекламације 

 

  Наручилац може у писаном облику да поднесе понуђачу приговор на износ којим је 

задужен за пружену услугу, односно на квалитет пружене услуге, као и да тражи надокнаду штете, 

сагласно одредбама уговора о пружању услуга са мањим квалитетом од уговореног. 

  Понуђач је дужан да одмах, а најкасније у року од 8 дана од дана подношења приговора 

достави Наручиоцу одговор у писаном облику, којим ће прихватити основани захтев за надокнаду 

штете, сагласно одредбама уговора о пружању услуге са мањим квалитетом од уговореног, 

односно одбити захтев, наводећи чињенице и доказе на основу којих је утврђен износ задужења за 

пружене услуге, односно утврђен квалитет пружених услуга. 

 

 

Партија 2: Услуге фиксне телефоније 

 

Услуга фиксне телефоније обухвата јавне говорне услуге и подразумева пружање услуга преко 

стандардних телефонских прикључака и ISDN приступа телефонске комуникације у пословним 

просторијама наручиоца. 

Услуге морају да се реализују у складу са основним захтевима наручиоца: 

 Постојећа нумерација свих прикључака  нумерација пролазног бирања треба да буде 

задржана; 

 Понуђена услуга мора подржати телефонску централу Наручиоца; 

 Опрему уколико је неопходна за коришћење услуге обезбеђује понуђач, што ће Наручилац 

потврдити записником о примопредаји. Понуђач се обавезује да изврши техничку 

припрему и обезбеди услове за прикључењ опреме неопходне за коришћење услуге у року 

од 7 дана од дана обавештавања од стране Наручиоца, као и одржавање телефонске мреже. 

Понуђач неће наплатити увођење услуге; 

 Заузећа и позиви на које није одговорено се не тарифирају; 

 Обрачун се врши према јединственим ценама: за разговоре унутар мрежне групе, за 

разговоре између мрежних група и за разговоре ка мобилној телефонији; 

 Успостава везе, као и позиви сервисних бројева изабраног оператера су бесплатни; 

 Позиви специјалним службама су бесплатни(полиција, хитна помоћ, ватрогасци) 

 Услуге међународног телефонског саобраћаја које нису обухваћене у понуди вршиће се 

преме важећем ценовнику понуђача; 

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

 Услуге морају бити омогућене непрекидно у току 24 сата, 7 дана у недељи; 

 У случају промене постојећег оператера којег тренутно користи Наручилац изабрани 

понуђач ће извршити бесплатно пренос постојећих корисничких бројева; 

 Прекид у саобраћају због промене оператењра не сме бити дужи од 1 дана; 

 Наручилац задржава право одступања од наведених количина , као и право да прикључке 

пресели на другу локацију; 

 Понуђач је обавезан 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 у току важења уговора; 
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 Понуђач је у обавези да обезбеди везу без сметњи-шумова; 

 Услуга интернет приступа: Услуга ADSL интернет приступа која подразумева услугу 

сталног приступа интернету, без ограничења количине саобраћаја са приступном брзином 

до 50/4 Mb/s и једном статичком IP адресом, при чему рутер обезбеђује провајдер; 

 Закључивање уговора на период од 12 месеци; 

 

Изабрани понуђач се обавезује да свако неслагање или оспоравање дуговања, на које Наручилац 

укаже у року од 8 дана од пријема фактуре, обезбеди релевантне информације, и у зависности од 

њих, изврши потребну исправку фактуре. 

 

Количина 

 

Наручилац поседује 6 претплатничка броја и један ISDN BRI. 

 

Мрежна 

група 

Бр. прикључка Тип прикључка Адреса локације 

016 212762 Телефонска линија Трг револуције 45, 16000 Лесковац 

016 213009 Телефонска линија Трг револуције 45, 16000 Лесковац 

016 251894 Телефонска линија Трг револуције 45, 16000 Лесковац 

016 241913 Телефонска линија Трг револуције 45, 16000 Лесковац 

016 244219 Телефонска линија Трг револуције 45, 16000 Лесковац 

016 245819 Телефонска линија Трг револуције 45, 16000 Лесковац 

016 235730 ISDN BRI Трг револуције 45, 16000 Лесковац 

 

 

За ISDN BRI (носећи бр. 235 730) на локацији наручиоца, треба обезбедити додатне услуге: 

 ISDN додатно бирање – за 2 додатна броја од 016/235 731 до 16/235 732 

 Наручилац на локацији у Лесковцу има телефонску централу Panasonik KX-TDI 1232 која 

треба да остане на истој и задржи све постојеће функционалности 

 На постојећој централи постоји картица која омогућава прихватање аналогних бројева. На 

исти начин се прихвата и мобилни број преко getаwаy-а који поседујемо 

 

 

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 

 

 

Понђач може да поднесе понуду за једну или за обе партије. Понуђач који подноси понуду за 

партију 1. и за партију 2. у обавези је да у посебним ковертама упакује документацију за сваку 

партију одвојено са назнаком партије (уписати у празно поље) за коју подноси понуду.  

 

 

1. ОСНОВИ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ  -  ЗА ПАРТИЈЕ 1 И 2 

 

Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка набавке у случају да постоје 

основи за искључење и то ако: 

 

1.1.привредни субјект не докаже да он и његов законски заступник у периоду од претходних пет 

година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правноснажно осуђен, 

осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у  поступку јавне 

набавке, за: 

(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело 

удруживање ради вршења кривичних дела; 
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(2) кривично дело злоупотребe положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребe у вези 

са јавном набавком, кривично дело примањa мита у обављању привредне делатности, 

кривично дело давањa мита у обављању привредне делатности, кривично дело 

злоупотребe службеног положаја, кривично дело трговинe утицајем, кривично дело 

примањa мита и кривично дело давањa мита, кривично дело преварe, кривично дело 

неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у 

обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело 

тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично 

дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело 

терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања 

тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и 

превоза лица у ропском односу; 

(чл. 111. ст. 1. Закона о јавним набавкама) 

 

1.2.привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално 

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

одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне; 

(чл. 111. ст. 2. Закона о јавним набавкама) 

 

1.3.  утврди да је привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за 

подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе у области заштите животне средине, 

социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате 

уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама 

међународних конвенција; 

(чл. 111. ст. 3. Закона о јавним набавкама) 

 

1.4.постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим мерама; 

(чл. 111. ст. 4. Закона о јавним набавкама) 

 

1.5.утврди да је привредни субјект покушао да изврши непримерен утицај на поступак 

одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће 

предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на 

одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе 

уговора. 

(чл. 111. ст. 5. Закона о јавним набавкама) 

 

 

Привредни субјект код којег постоје основи за искључење из члана 111.став 1. тач. 1), 3) и 4)овог 

закона може наручиоцу да достави доказе да је предузео мере да би доказао своју поузданост без 

обзира на постојање основа за искључење, и у том циљу доказује: 

 

1) да је платио или се обавезао да плати накнаду у погледу било које штете изазване кривичним 

делом или непрофесионалним поступањем и  

2) да је у потпуности разјаснио чињенице и околности активно сарађујући са истражним 

органима и 

3) да је предузео конкретне техничке, организационе и кадровске мере које су примерене за 

спречавање вршења кривичних дела или непрофесионалног поступања. 

 

Мере које привредни субјект предузима оцењују се узимајући у обзир тежину и конкретне 

околности кривичног дела или непрофесионалног поступања, с тим да је наручилац дужан да 

образложи разлоге за прихватање или неприхватање мера. 

Наручилац неће искључити привредног субјекта из поступка набавке ако је оценио да су 

предузете мере примерене. 
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НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ  НАВЕДЕНИХ КРИТЕРИЈУМА 1.1  - 1.7. ЈЕ 

ДОСТАВЉАЊЕМ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР 

ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТA. 

 

Образац изјаве је дат у прилогу Конкурсне документације ( Образац бр. 3) 

Привредни субјект у понуди доставља изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор 

привредног субјекта (у даљем тексту: изјава о испуњености критеријума) којомпотврђује да: 

 

1) не постоје основи за искључење; 

2) испуњава захтеване критеријуме за избор привредног субјекта; 

 

Ако понуду подноси група привредних субјеката, у понуди се доставља засебна изјава сваког 

члана групе привредних субјеката која садржи податке из претходне две тачке за релевантне 

капацитете члана групе. 

 

Ако привредни субјект намерава да део уговора повери подизвођачу илида користи капацитете 

других субјеката, дужан је да за подизвођача, односносубјекта чије капацитете користи достави 

засебну изјаву која садржи тражене податке зарелевантне капацитете подизвођача, односно 

другог субјекта које намерава дакористи. 

У изјави о испуњености критеријума привредни субјекти наводеиздаваоце доказа о испуњености 

критеријума за квалитативни изборпривредног субјекта и изјављују да ће на захтев и без 

одлагања, моћинаручиоцу да достави те доказе. 

 

У изјави о испуњености критеријума привредни субјект може да наведе податке о интернет 

адреси базе података, све потребне идентификационе податке и изјаву о пристанку, путем којих 

могу да се прибаве докази, односно изврши увид у доказе о испуњености критеријума за 

квалитативни избор привредног субјекта. 

 

Наручилац задржава право да затражи од понуђача и кандидата да доставе све доказе или део 

доказа о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта ради провере 

података наведених у изјави о испуњености критеријума, ако је то потребно за правилно 

спровођење поступка. 

 

У случају постојања сумње у истинитост података које је доставио привредни субјект, наручилац 

може достављене податке да провери код издаваоца доказа, надлежног органа или треће стране 

која има сазнања о релевантним чињеницама, а изузетно може од понуђача да захтева да доставе 

на увид оригинал или оверене копије свих или појединих доказа. 

 

 

 

2. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА ЗА ПАРТИЈУ 1 – МОБИЛНА 

ТЕЛЕФОНИЈА 

 

2.1. Обављање професионалне делатности 

 

2.1. Упис у регистар 

Правни основ: Члан 115. ст.1- Наручилац може да захтева да привредни субјект 

докаже да је уписан у регистар привредних субјеката, судски 

регистар, професионални регистар или други одговарајући регистар, 

ако се такав регистар води у земљи у којој привредни субјек има 

седиште. 

 



       Услуге мобилне и фиксне телефоније                                       стр. 9 од 52 

 

Начин доказивања 

испуњености 

критеријума: 

Привредни субјект је дужан да уз понуду поднесе изјаву о упису у 

регистар привредних субјеката, судски регистар, професионални 

регистар или други одговарајући регистар који се води у држави у 

којој привредни субјект има седиште, којом потврђује да испуњава 

овај критеријум за избор привредног субјекта. 

Наручилац задржава право да пре доношења одлуке у поступку 

набавке захтева од понуђача да достави доказе у виду извода из 

судског, привредног, професионалног или другог одговарајућег 

регистра који се води у држави у којој привредни субјект има седиште 

( за правна лица: извод из Регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из надлежног привредног суда; за предутзетнике: извод 

из Регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

одговарајућег регистра) 

Питање/тражени 

подаци у изјави: 

Привредни субјект је уписан у регистар привредних субјеката, судски 

регистар, професионални регистар или други одговарајући регистар 

који се води у држави у којој привредни субјект има седиште. 

 

2.2.Испуњеност услова за обављање професионалне делатности 

Правни основ: Члан 115. ст2. – Ако привредни субјект мора да поседује одређено 

овлашћење, односно дозволу надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке или да буде члан одређене 

организације да би могао да обавља предметну делатност,наручилац 

може од њега да захтева да докаже поседовање такве дозволе, 

овлашћења или чланства. 

 

 Додатни опис 

критеријума: 

Да привредни субјект поседује одређено овлашћење, односно дозволу 

надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке 
 

 

 

Начин доказивања 

испуњености 

критеријума: 

Овај критеријум се доказује достављањем: 

 

1. Лиценца за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге 

јавне мобилне телекомуникационе мреже издат од стране РАТЕЛ-а 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Финансијски и економски капацитет 

 

 

Средства обезбеђења 

Правни основ: Члан 94. – Наручилац може да захтева од привредног субјекта да 

му достави средство обезбеђења:  

1) за озбиљност понуде, у случају да понуђач одустане од своје 

понуде у року важења понуде, не достави доказе о испуњености 

критеријума за квалитативни избор привредног субјекта у 

складу са чланом 119. овог закона, неосновано одбије да закључи 

уговор о јавној набавци или оквирни споразум или не достави 

обезбеђење за извршење уговора о јавној набавци или оквирног 

споразума; 

2) за испуњење уговорних обавеза;  

3) за отклањање недостатака у гарантном року;  
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Додатни опис: Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану и оверену од 

стране    овлашћеног лица  бланко меницу за озбиљност понуде, 

наплативу на први позив и без приговора, са овлашћењем  на 

износ од 3% од вредности понуде без ПДВ-а и роком важења 

минимум 60 дана од дана јавног отварања понуде.  

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:  

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове 

или измени своју понуду; 

- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише 

уговор о јавној набавци; 

-  понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство 

обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из 

конкурсне документације. 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није 

закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним 

понуђачем.  

 
Начин доказивања: Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану и оверену од 

стране овлашћеног лица бланко соло меницу, наплативу на први 

позив и без приговора, са меничним овлашћењем  на износ од 3% 

од вредности понуде без ПДВ-а, и роком важења минимум 60 

дана од дана јавног отварања понуде, копију ОП обрасца, и 

копију картона депонованих потписа. Наведено средство 

финансијског обезбеђења – меница мора бити регистрована у 

Регистар меница и овлашћења, који се води код Народне банке 

Србије – одсек Принудна наплата, а сходно важећем Закону о 

платном промету промету («Службени лист СРЈ», бр. 3/2002 и 

5/2003 и «Службени гласник РС», бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009- 

др. закон,  31/2011 и 139/2014- др. закон) и Одлуци о ближим 

условима, садржини и начину вођења Регистра меница и 

овлашћења («Службени гласник РС», бр. 56/2011, 80/2015, 

76/2016, 82/2017 и 14/2020). 

Као доказ о регистрацији сматра се поднети Захев о регистрацији 

менице који подноси понуђач својој пословној банци да изврши 

регистрацију менице у Регистар меница и овлашћења који се води 

код Народне банке Србије, о чему као доказ наручиоцу доставља 

копију поднетог захтева за регистрацију меница у Регистар. 
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IV      КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

 

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 

КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР  

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума  „Економски 

најповољнија понуда“.  

Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на укупном збиру бодова 

(пондера) за следеће елементе критеријума: 

 

 

 ЦЕНА МЕСЕЧНЕ ПРЕТПЛАТЕ ПО ТЕЛЕФОНСКОМ БРОЈУ 

 

Максималан број пондера за понуду са најнижом ценом износи 20 пондера. 

За остале понуде број пондера се израчунава тако што се у однос ставља цена из понуде са 

најнижом ценом помноженом максималним бројем пондера 20, према понуђеној цени понуђача 

чија понуда се оцењује, као у формули: 

 

Најнижа цена x 20 

цена понуђача који се оцењује 

 

Напомена: Уколико је понуђена цена 0,00 динара, за обрачун ће се користити износ од 0,01 

динара. 

Приликом оцењивања понуда, заокруживање у пондерима ће се вршити на 2 децимале. 

 

 ЦЕНА СМС ПОРУКА КА БРОЈЕВИМА У МРЕЖИ ПОНУЂАЧА ВАН КОРИСНИЧКЕ 

ГРУПЕ НАРУЧИОЦА 

 

Максималан број пондера за понуду са најнижом ценом износи 5 пондера. 

За остале понуде број пондера се израчунава тако што се у однос ставља цена из понуде са 

најнижом ценом помноженом максималним бројем пондера 5, према понуђеној цени понуђача чија 

понуда се оцењује, као у формули: 

 

Најнижа цена x 5 

цена понуђача који се оцењује 

 

Напомена: Уколико је понуђена цена 0,00 динара, за обрачун ће се користити износ од 0,01 

динара. 

Приликом оцењивања понуда, заокруживање у пондерима ће се вршити на 2 децимале. 

 

 ЦЕНА СМС ПОРУКА КА БРОЈЕВИМА ВАН МРЕЖЕ ПОНУЂАЧА 

 

Максималан број пондера за понуду са најнижом ценом износи 5 пондера. 

За остале понуде број пондера се израчунава тако што се у однос ставља цена из понуде са 

најнижом ценом помноженом максималним бројем пондера 5, према понуђеној цени понуђача чија 

понуда се оцењује, као у формули: 

 

Најнижа цена x 5 

цена понуђача који се оцењује 

 

Напомена: Уколико је понуђена цена 0,00 динара, за обрачун ће се користити износ од 0,01 

динара. 

Приликом оцењивања понуда, заокруживање у пондерима ће се вршити на 2 децимале. 
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 ЦЕНА МИНУТА РАЗГОВОРА КА БРОЈЕВИМА У МРЕЖИ ПОНУЂАЧА ВАН 

КОРИСНИЧКЕ ГРУПЕ НАРУЧИОЦА 

 

Максималан број пондера за понуду са најнижом ценом износи 15 пондера. 

За остале понуде број пондера се израчунава тако што се у однос ставља цена из понуде са 

најнижом ценом помноженом максималним бројем пондера 15, према понуђеној цени понуђача 

чија понуда се оцењује, као у формули: 

 

Најнижа цена x 15 

цена понуђача који се оцењује 

 

Напомена: Уколико је понуђена цена 0,00 динара, за обрачун ће се користити износ од 0,01 

динара. 

Приликом оцењивања понуда, заокруживање у пондерима ће се вршити на 2 децимале. 

 

 ЦЕНА МИНУТА РАЗГОВОРА КА БРОЈЕВИМА ВАН МРЕЖЕ ПОНУЂАЧА 

 

Максималан број пондера за понуду са најнижом ценом износи 15 пондера. 

За остале понуде број пондера се израчунава тако што се у однос ставља цена из понуде са 

најнижом ценом помноженом максималним бројем пондера 15, према понуђеној цени понуђача 

чија понуда се оцењује, као у формули: 

 

Најнижа цена x 15 

цена понуђача који се оцењује 

 

Напомена: Уколико је понуђена цена 0,00 динара, за обрачун ће се користити износ од 0,01 

динара. 

Приликом оцењивања понуда, заокруживање у пондерима ће се вршити на 2 децимале. 

 

 ЦЕНА МИНУТА РАЗГОВОРА КА ФИКСНИМ ТЕЛЕФОНИМА ВАН КОРИСНИЧКЕ 

ГРУПЕ НАРУЧИОЦА 

 

Максималан број пондера за понуду са најнижом ценом износи 10 пондера. 

За остале понуде број пондера се израчунава тако што се у однос ставља цена из понуде са 

најнижом ценом помноженом максималним бројем пондера 10, према понуђеној цени понуђача 

чија понуда се оцењује, као у формули: 

 

Најнижа цена x 10 

цена понуђача који се оцењује 

 

Напомена: Уколико је понуђена цена 0,00 динара, за обрачун ће се користити износ од 0,01 

динара. 

Приликом оцењивања понуда, заокруживање у пондерима ће се вршити на 2 децимале. 

 

 БУЏЕТ ЗА БЕНЕФИЦИРАНУ НАБАВКУ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНСКИХ УРЕЂАЈА 

(1,00 динара) 

 

Максималан број пондера за понуду са највишим износом буџета је 30 пондера 

За остале понуде број пондера се израчунава тако што се у однос ставља понуђени износ 

буџета из понуде помножен максималним бројем пондера 30, према понуђеном највећем износу 

буџета из достављених понуда, као у формули: 

 

Понуђени износ буџета x 30 

Највећи износ буџета 
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Напомена: Уколико је понуђена цена 0,00 динара, за обрачун ће се користити износ од 0,01 

динара. 

Приликом оцењивања понуда, заокруживање у пондерима ће се вршити на 2 децимале. 

 

 

 

2. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА ЗА ПАРТИЈУ 2 – ФИКСНА 

ТЕЛЕФОНИЈА 

 

2.1. Обављање професионалне делатности 

 

2.1. Упис у регистар 

Правни основ: Члан 115. ст.1- Наручилац може да захтева да привредни субјект 

докаже да је уписан у регистар привредних субјеката, судски 

регистар, професионални регистар или други одговарајући регистар, 

ако се такав регистар води у земљи у којој привредни субјек има 

седиште. 

 
Начин доказивања 

испуњености 

критеријума: 

Привредни субјект је дужан да уз понуду поднесе изјаву о упису у 

регистар привредних субјеката, судски регистар, професионални 

регистар или други одговарајући регистар који се води у држави у 

којој привредни субјект има седиште, којом потврђује да испуњава 

овај критеријум за избор привредног субјекта. 

Наручилац задржава право да пре доношења одлуке у поступку 

набавке захтева од понуђача да достави доказе у виду извода из 

судског, привредног, професионалног или другог одговарајућег 

регистра који се води у држави у којој привредни субјект има седиште 

( за правна лица: извод из Регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из надлежног привредног суда; за предутзетнике: извод 

из Регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

одговарајућег регистра) 

Питање/тражени 

подаци у изјави: 

Привредни субјект је уписан у регистар привредних субјеката, судски 

регистар, професионални регистар или други одговарајући регистар 

који се води у држави у којој привредни субјект има седиште. 

 

2.2.Испуњеност услова за обављање професионалне делатности 

Правни основ: Члан 115. ст2. – Ако привредни субјект мора да поседује одређено 

овлашћење, односно дозволу надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке или да буде члан одређене 

организације да би могао да обавља предметну делатност,наручилац 

може од њега да захтева да докаже поседовање такве дозволе, 

овлашћења или чланства. 

 

 Додатни опис 

критеријума: 

Да привредни субјект поседује одређено овлашћење, односно дозволу 

надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке 
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Начин доказивања 

испуњености 

критеријума: 

Овај критеријум се доказује достављањем: 

 

Важећа лиценца коју је издала Републичка агенција за електронске 

комуникације за територију републике Србије или потврду 

Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске 

услуге о упису у Евиденцију оператора јавних комуникационих 

мрежа и услуга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Финансијски и економски капацитет 

 

 

Средства обезбеђења 

Правни основ: Члан 94. – Наручилац може да захтева од привредног субјекта да 

му достави средство обезбеђења:  

1) за озбиљност понуде, у случају да понуђач одустане од своје 

понуде у року важења понуде, не достави доказе о испуњености 

критеријума за квалитативни избор привредног субјекта у 

складу са чланом 119. овог закона, неосновано одбије да закључи 

уговор о јавној набавци или оквирни споразум или не достави 

обезбеђење за извршење уговора о јавној набавци или оквирног 

споразума; 

2) за испуњење уговорних обавеза;  

3) за отклањање недостатака у гарантном року;  

 

 
Додатни опис: Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану и оверену од 

стране    овлашћеног лица  бланко меницу за озбиљност понуде, 

наплативу на први позив и без приговора, са овлашћењем  на 

износ од 3% од вредности понуде без ПДВ-а и роком важења 

минимум 60 дана од дана јавног отварања понуде.  

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:  

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове 

или измени своју понуду; 

- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише 

уговор о јавној набавци; 

-  понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство 

обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из 

конкурсне документације. 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није 

закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним 

понуђачем.  
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Начин доказивања: Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану и оверену од 

стране овлашћеног лица бланко соло меницу, наплативу на први 

позив и без приговора, са меничним овлашћењем  на износ од 3% 

од вредности понуде без ПДВ-а, и роком важења минимум 60 

дана од дана јавног отварања понуде, копију ОП обрасца, и 

копију картона депонованих потписа. Наведено средство 

финансијског обезбеђења – меница мора бити регистрована у 

Регистар меница и овлашћења, који се води код Народне банке 

Србије – одсек Принудна наплата, а сходно важећем Закону о 

платном промету промету («Службени лист СРЈ», бр. 3/2002 и 

5/2003 и «Службени гласник РС», бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009- 

др. закон,  31/2011 и 139/2014- др. закон) и Одлуци о ближим 

условима, садржини и начину вођења Регистра меница и 

овлашћења («Службени гласник РС», бр. 56/2011, 80/2015, 

76/2016, 82/2017 и 14/2020). 

Као доказ о регистрацији сматра се поднети Захев о регистрацији 

менице који подноси понуђач својој пословној банци да изврши 

регистрацију менице у Регистар меница и овлашћења који се води 

код Народне банке Србије, о чему као доказ наручиоцу доставља 

копију поднетог захтева за регистрацију меница у Регистар. 

 

  

ПАРТИЈА 2  

 

 ЦЕНА МЕСЕЧНЕ ПРЕТПЛАТЕ ПО ТЕЛЕФОНСКОМ БРОЈУ 

  

Максималан број пондера за понуду са најнижом ценом месечне претплате износи 25 

пондера. 

За остале понуде број пондера се израчунава тако што се у однос ставља цена из понуде са 

најнижом ценом помножена максималним бројем пондера 25, према понуђеној цени понуђача чија 

понуда се оцењује, као у формули: 

 

Најнижа цена x 25 

цена понуђача који се оцењује 

 

Напомена: Уколико је понуђена цена 0,00 динара, за обрачун ће се користити износ од 0,01 

динара. 

Приликом оцењивања понуда, заокруживање у пондерима ће се вршити на 2 децимале. 

 

 ЦЕНА МИНУТА РАЗГОВОРА У ОКВИРУ ИСТЕ МРЕЖНЕ ГРУПЕ 

 

Максималан број пондера за понуду са најнижом ценом минута разговора у оквиру исте 

мрежне групе износи 15 пондера. 

За остале понуде број пондера се израчунава тако што се у однос ставља цена из понуде са 

најнижом ценом помножена максималним бројем пондера 15, према понуђеној цени понуђача чија 

понуда се оцењује, као у формули: 

 

Најнижа цена x 15 

цена понуђача који се оцењује 

 

Напомена: Уколико је понуђена цена 0,00 динара, за обрачун ће се користити износ од 0,01 

динара. 

Приликом оцењивања понуда, заокруживање у пондерима ће се вршити на 2 децимале. 
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 ЦЕНА МИНУТА РАЗГОВОРА ИЗМЕЂУ МРЕЖНИХ ГРУПА 

 

Максималан број пондера за понуду са најнижом ценом минута разговора у оквиру исте 

мрежне групе, износи 15 пондера. 

За остале понуде број пондера се израчунава тако што се у однос ставља цена из понуде са 

најнижом ценом помножена максималним бројем пондера 15, према понуђеној цени понуђача чија 

понуда се оцењује, као у формули: 

 

Најнижа цена x 15 

цена понуђача који се оцењује 

 

Напомена: Уколико је понуђена цена 0,00 динара, за обрачун ће се користити износ од 0,01 

динара. 

Приликом оцењивања понуда, заокруживање у пондерима ће се вршити на 2 децимале. 

 

 ЦЕНА МИНУТА РАЗГОВОРА ОД ПРЕТПЛАТНИКА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ КА 

МОБИЛНОЈ МРЕЖИ 

 

- МТС (5 бодова) 

- Yettel (5 бодова) 

- A1 (5 бодова) 

 

Максималан број пондера за најнижу цену за сваку од мобилних мрежа износи укупно 5 

пондера. 

За остале понуде број пондера се израчунава тако што се у однос ставља цена из понуде са 

најнижом ценом за сваког мобилног оператера појединачно помножена максималним бројем 

пондера 5, према понуђеној цени понуђача чија понуда се оцењује, као у формули: 

 

Најнижа цена x 5 

цена понуђача који се оцењује 

 

Напомена: Уколико је понуђена цена 0,00 динара, за обрачун ће се користити износ од 0,01 

динара. 

Приликом оцењивања понуда, заокруживање у пондерима ће се вршити на 2 децимале. 

 

 УСЛУГЕ ADSL ИНТЕРНЕТ ПРИСТУПА 

 

Максималан број пондера за понуду са најнижом ценом за услуге АДСЛ интернет приступа, 
износи 30 пондера. 

За остале понуде број пондера се израчунава тако што се у однос ставља цена из понуде са 

најнижом ценом помножена максималним бројем пондера 30,према понуђениј цени понуђача чија 

понуда се оцењује, као у формули: 

 

Најнижа цена x 30 

цена понуђача који се оцењује 

 

Напомена: Уколико је понуђена цена 0,00 динара, за обрачун ће се користити износ од 0,01 

динара. 

Приликом оцењивања понуда, заокруживање у пондерима ће се вршити на 2 децимале. 
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РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ УГОВОР БИТИ ДОДЕЉЕН У 

СЛУЧАЈУ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА КОЈЕ СУ НАКОН ПРИМЕНЕ 

КРИТЕРИЈУМА ЈЕДНАКЕ 

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија понуда биће 

изабрана применом жреба. 
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

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

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

пут отвара. 

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

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

Понуду доставити на адресу:  

ЈП „ Урбанизам и изградња Лесковац“, Трг Револуције 45,Лесковац,са назнаком:  

,,Понуда за набавку бр. II/2– Услуге мобилне и фиксне телефоније – за партију бр. ________  

- НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца  до 01.07.2022. 

године,до 1000 часова, без обзира на начин достављања.  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Понуда 

коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена 

по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

Предметна јавна набавка је обликована по партијама. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, Наручилац ће у писаној форми затражити од понуђача 

продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може да мења понуду.  

 

6. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и 

не може да тражи од наручиоца накнаду трошкова. 

 

 

7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде 

мења односно која документа накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  

ЈП Урбанизам и изградња Лесковац,  

Трг Револуције бр. 45,  

Лесковац,  са назнаком: 

 

„Измена и допуна понуде за набавку бр.II/2–Услуге мобилне и фиксне телефоније – за 

партију бр. ________  - НЕ ОТВАРАТИ” или 
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„Допуна понуде за јавну набавкубр. II/2–Услуге мобилне и фиксне телефоније – за партију 

бр. ________  - НЕ ОТВАРАТИ”или 

 

„Опозив понуде за јавну набавкубр. II/2–Услуге мобилне и фиксне телефоније - – за партију 

бр. ________  НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

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

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

називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче (опозове), нити да мења  и/или 

допуњава своју понуду. 

 

8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Привредни субјект који намерава да извршење дела уговора повери подизвођачу, дужан је да у 

понуди наведе: 

1) који део уговора намерава да повери подизвођачу (по предмету или у количини, вредности 

или проценту); 

2) податке о подизвођачима; 

3) да ће наручилац непосредно да плаћа подизвођачу за део уговора који је он извршио, уколико 

подизвођач захтева да му се доспела потраживања плаћају непосредно. 

Подаци из става 1.морају да буду наведени у уговору о јавној набавци, ако је привредни субјект 

поверио подизвођачу део уговора о јавној набавци. 

 

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може да поднесе група понуђача као заједничку понуду. 

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

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.  

 

10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

 

Рок плаћања је 45 дана од дана [у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019)],од 

дана испостављања привремене, односно окончане ситуације, оверене од стране надзорних 

органа,а којим је потврђено извођење радова који су предмет ове набавке. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

 

10.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова): 

 

Уговорени рок пружања услуге је 12 месеци од дана закључења уговора. 

 

10.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.  
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11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

 
Цена мора да буде исказана у динарима на 2  (две) децимале, без пореза на додату вредност и исказује 

се  по јединици мере (без и са ПДВ-ом).На крају обрасца понуде исказује се укупна вредност без ПДВ-

а и укупна вредност са ПДВ-ом.За оцену понуде ће се узимати ценабез ПДВ-а. 

 

У цену треба да буду укључени сви везани трошкови који настају и који могу настати током извршења 

уговорних обавеза по основу ове јавне набавке. 

Утврђена јединична цена је фиксна за уговорени период снабдевања(испоруке). 

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност 

у случају несагласности. 

 

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 

Неуобичајено ниска цена у смислу закона је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно 

упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним 

условима. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 143. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено 

искаже у динарима. 

 

У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене или укупне вредности 

понуде меродавна је јединична цена. 

 

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

СРЕДСТАВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

I) Понуђач је дужан да у понуди достави:  

 

1) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то: 

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану и оверену од стране овлашћеног лица  бланко 

меницу за озбиљност понуде, са овлашћењем на износ од 3% од вредности понуде без ПДВ-а и 

роком важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуде.  

Корисник менице ( поверилац)  је : 

ЈП „Урбанизам и изградња“ Лесковац, 

Трг револуције 45,  

Лесковац 

Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 

промењену месну надлежност за решавање спорова.  

 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:  

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; 

- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; 

- понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у 

складу са захтевима из конкурсне документације. 

 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу 

уговора са изабраним понуђачем.  

Образац меничног овлашћења је дат у прилогу Конкурсне документације. 

 

II Изабрани понуђач је дужан да достави: 

 

2) Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то: 
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Понуђач коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења уговора, Наручиоцу достави 

средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у видубланко сопствене (соло) менице у 

износу од 10% од вредности Уговора. 

 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да важи најмање још 30 (тридесет) 

дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 

Наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 

У случају да Пружалац услуге не достави меницу у року не дужем од 7 дана од дана пријема Уговора 

на потпис, сматраће се да је Пружалац услуге одбио да достави доказе и средства обезбеђења, на шта 

се у понуди обавезао, односно да је одбио потписивање Уговора. 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

Привредни субјект може, у писаној форми на адресу наручиоца или на е-mail адресу 

miroslav.nikolic@uileskovac.rs, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези 

са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за 

подношење понуда. Наручилац ће благовремено, у што краћем року од пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор  објавити на 

својој интернет страници. 

 

Уколико се појашњење тражи од наручиоца путем e-maila исти ће се сматрати благовременим 

уколико је стигао на адресу наручиоца у току радног времена наручиоца (од понедељка до петка, 

у периоду од 7,00-14,00 часова) у противном, рок за одговор тече од првог наредног радног дана 

 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима у вези набавке бр.II/2- Услуге мобилне и фиксне 

телефоније. 

 

У случају измене или допуне конкурсне документације, наручилац може продужити рок за 

подношење понуда уколико је то неопходно. 

 

15. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 

највише 30 дана од рока за подношење понуда. 

 

 

16. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

  Наручилац има право да, након закључења Уговора, без спровођења поступка јавне набавке 

измени уговор о јавној набавци у складу са одредбама чл.156-161. Закона о јавним набавкама. 

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

  У случају из става 1.овог члана закључиће се анекс уговора. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

ЗА ПАРТИЈУ 1 

 

Р.бр. НАЗИВ ОБРАСЦА БРОЈ ОБРАСЦА 

1. Образац понуде ОБРАЗАЦ бр. 1 

2. Образац структуре ценe са упутством како да се попуни ОБРАЗАЦ бр. 2 

3. Образац изјаве о испуњености критеријума за квалитативни 

избор привредног субјекта 
ОБРАЗАЦ бр. 3 

4. Модел уговора ОБРАЗАЦ бр. 4 

5. Образац менице за озбиљност понуде ОБРАЗАЦ бр. 5 

 

ЗА ПАРТИЈУ 2 

 

Р.бр. НАЗИВ ОБРАСЦА БРОЈ ОБРАСЦА 

1. Образац понуде ОБРАЗАЦ бр. 1а 

2. Образац структуре ценe са упутством како да се попуни ОБРАЗАЦ бр. 2а 

3. Образац изјаве о испуњености критеријума за квалитативни 

избор привредног субјекта 
ОБРАЗАЦ бр. 3а 

4. Модел уговора ОБРАЗАЦ бр. 4а 

5. Образац менице за озбиљност понуде ОБРАЗАЦ бр. 5а 
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Образац бр.1 

1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 

 

Понуда бр. ________________ од __________________ за набавку услуга бр. II/2–Услуге 

мобилне и фиксне телефоније, за партију 1 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

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

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

понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

  

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена: 

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

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да 

се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 
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2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

 

Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5)  КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ 

 

НАБАВКА УСЛУГЕ 

Услуге мобилне телефоније, набавка бр. II/2 

 

ЦЕНА 

 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ УКУПНА ЦЕНА у динарима  

Услуге мобилне телефоније бр. II/2 

 

 

 

Ред. бр. Врста услуге 
Цена без 

ПДВ-а 
ПДВ 

Цена са 

ПДВ-ом 

1 

Цена месечне 

претплате по 

телефонском 

броју 

   

2 

Цена СМС 

порука ка 
бројевима у 

мрежи 

понуђача ван 

корисничке 

групе 

Наручиоца 

   

3 

Цена СМС 

порука ка 

бројевима ван 

мреже 

понуђача  

   

4 

Цена минута 

разговора ка 
бројевима у 

мрежи 

понуђача ван 

корисничке 

групе 

Наручиоца 

   

5 

Цена минута 

разговора ка 

бројевима ван 

мреже 

понуђача 

   

6 

Цена минута 

разговора ка 

фиксним 
телефонима 

ван 

корисничке 

групе 

Наручиоца 

  

 

 

 

 

 

7 

Буџет за 

бенифицирану 

набавку 

мобилних 

телефонских 

уређаја 
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КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ 

 

 

УСЛОВ НАРУЧИОЦА 

 

 

ПОНУДА ПОНУЂАЧА 

 

  

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 

По испостављеним месечним рачунима у 

року од 45 дана од дана пријема исправне 

фактуре 

 

 

По испостављеним месечним рачунима у року 

од 45 дана од дана пријема исправне фактуре 

 

РОК ТРАЈАЊА УСЛУГЕ: 

12 месеци, односно годину дана од дана 

закључења уговора 

 

 

 

12 месеци, односно годину дана од дана 

закључења уговора 

 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 

Не може бити краћи од 60 дана од дана 

отварања понуда 

 

 

 

______ дана од дана отварања понуда 

Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок трајања 

услуге и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. 

 

 

 

Датум      Потпис понуђача 

 

_____________________________   ________________________________ 

 

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 

понуде наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде. 
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Образац бр.2 

2.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 

Услуге мобилне телефоније 

 

 

За набавку за Услуге мобилне телефоније, набавка бр.II/2,  

 

Ред. 

бр. 
Врста услуге 

Цена без 

ПДВ-а 
ПДВ 

Цена са ПДВ-

ом 

1 Цена месечне претплате по телефонском броју 
   

2 
Цена СМС порука ка бројевима у мрежи 

понуђача ван корисничке групе Наручиоца 

   

3 
Цена СМС порука ка бројевима ван мреже 

понуђача  

   

4 
Цена минута разговора ка бројевима у мрежи 

понуђача ван корисничке групе Наручиоца 

   

5 
Цена минута разговора ка бројевима ван 

мреже понуђача 

   

6 
Цена минута разговора ка фиксним 

телефонима ван корисничке групе Наручиоца 

  

 
 

 

 
 

7 
Буџет за бенифицирану набавку мобилних 

телефонских уређаја 

   

 Укупно: 
   

 

  
          За Извођача                                Сагласан  Инвеститор 

 

   __________________        ________________________ 
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Образац бр.  3 

3. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР 

ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА (ИИК) ЗА ПАРТИЈУ 1 

 

 

Део I: Подаци о поступку јавне набавке и наручиоцу 
 

Наручилац ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ 
Трег Револуције 45, 
Лесковац 

Назив: Услуге мобилне телефоније 

Предмет набавке услуге 

Врста поступка набавке: набавка на коју се не примењује Закон о 
јавним набавкама- основ изузећа: члан 27. 
став1. тачка 1 

Интерни број набавке 
II/2 

Део II: Подаци о привредном субјекту  

А:Подаци о привредном субјекту 

 

Привредни субјект  

Назив:  

Порески идентификациони број  

Адреса:  

Особа или особезаконтакт:  

Телефон:  

Адресаелектронскепоште:  

Интернетстраница(wеб-страница)  

Опште информације одговор 

Да ли је привредни субјект уписан у регистар 
понуђача у Републици Србији? 

 
     Да Не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В:Подаци о коришћењу капацитета других субјеката 

 

Ослањање одговор 

Да ли привредни субјект користи капацитете 

других субјеката како би испунио критеријуме 

за избор утврђене у Делу IV,као и критеријуме 

и правила (ако постоје) утврђене у Делу V? 

 
 
Да              Не 
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Г: Подаци о подизвођачима (чије капацитете привредни субјектне користи) 

 

Подизвођење Oдговор 

Да ли привредни субјект намерава да извршење 

било ког дела уговора повери подизвођачима? 
 
Да Не 

Ако је да и ако је познато, наведите 

предложене подизвођаче: 
 

 

 
 

 

Део III: Основи за искључење  

 
А:Обавезни основи за искључење 

 

I. Основи повезани са осуђујућим кривичним 

пресудама за кривична дела наведена у 

члану 111.Закона о јавним набавкама 

(удаљем тексту:Закона) или одговарајућа 

кривична дела према прописима државе 

седишта привредног субјекта или државе 

држављанства физичког лица 

Одговор 

Да ли је сам привредни субјект или његов 

законски заступник осуђен за једно или 

више кривичних дела, правоснажном 

пресудом донесеном пре највише пет 

година или дуже, ако је правоснажном 

пресудом утврђен дужи период забране 

учешћа у поступку јавне набавке који се и 

даље примењује? 

 

 Да                Не 

 

II Основи  повезани  са  измирењем  пореза  и 

доприноса за обавезно социјално 

осигурањелица 

 

 Одговор 

Да ли је привредни субјект измирио све своје 

доспеле обавезе пореза? 

 

Да Не 

Да ли је привредни субјект измирио све своје 

доспеле обавезе доприноса за обавезно 

социјално осигурање? 

 

Да Не 

 

III Обавезе   у   области   заштите   животне 

средине, социјалног и радног права 
Одговор 

Да ли је привредни субјект, према свом 

сазнању, у периоду од претходне две године 

од дана истека рока за подношење понуда,  

повредио обавезе у области заштите 

животне средине? 

 

 

Да            Не 

Ако је одговор да,доставите засебан образац ИИК у којем су наведени подаци 

затражени у одељцима А и Б овог Дела и у Делу III за сваког подизвођача, који су 

попуњени од стране тих подизвођача. 
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Да ли је привредни субјект, према свом 

сазнању, у периоду од претходне две године 

од дана истека рока за подношење понуда,  

повредио обавезе у области социјалног 

права? 

 

 

Да            Не 

Да ли је привредни субјект, према свом 

сазнању, у периоду од претходне две године 

од дана истека рока за подношење понуда,  

повредио обавезе у области радног права? 

 

 

Да            Не 

Ако је одговор да, да ли је привредни 

субјект предузео мере да би доказао своју 

поузданост без обзира на постојање основа 

за искључење у складу са чланом 

113.Закона? 

 

 

 

 

IV. Сукоб интереса    Одговор 

Да ли је привредни субјект свестан неког 

сукоба интереса због свог учествовања у 

поступку набавке? 

Ако је одговор да, наведите појединости: 

 

 

Да Не 

 

V. Непримерен утицај на поступак 

 
Одговор 

Да ли привредни субјект може да потврди да 

није покушао да изврши непримерен утицај 

на поступак одлучивања наручиоца, да није 

дошао до поверљивих података који би 

могли да му омогуће предност у поступку 

јавне набавке, као и да нијее доставио 

обмањујуће податке који могу да утичу на 

одлуке које се тичу искључења привредног 

субјекта, избора привредног субјекта или 

доделе уговора? 

 

Да                 Не 

 

Део IV:Критеријуми за избор привредног субјекта 
 

А: Oбављање професионалнеделатности 

 

Обављањепрофесионалнеделатности Одговор 

Привредни субјект је уписан у регистар 

привредних субјеката, судски регистар, 

професионални регистар или други 

одговарајући регистар који се води у држави 

у којој привредни субјект има седиште. 

 

Ако је одговор да, навести број и датум 

издавања траженог решења о упису у 

наведени Регистар. 

 

 

     Да                    Не 

 

 

 

 

  __________ од _________ год. 

 

Обављањепрофесионалнеделатности Одговор 
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Привредни субјект поседује одређено 

овлашћење, односно дозволу надлежног 

органа за обављање делатности која је предмет 

набавке  

 

1. Лиценца за јавну мобилну 

телекомуникациону мрежу и услуге јавне 

мобилне телекомуникационе мреже издат 

од стране РАТЕЛ-а 
 

Ако је одговор да, навести број и датум 

издавања траженог решења о упису у наведени 

Регистар. 

 

 

     Да                    Не 

 

 

 

 

  __________ од _________ год. 

 

 

 

 

 

Део VI: Завршна изјава  
 

Изјављујем да су претходно наведени подаци у Деловима II – IV тачни и истинити и да сам у 

потпуности свестан последица лажног приказивања чињеница. 

 

Изјављујем да сам у могућности, да на захтев наручиоца и без одлагања у законом 

прописаном року, доставим доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор 

привредног субјекта. 

 

Пристајем да се наручиоцу омогући да прибави доказе, односно изврши увид у доказе о 

испуњености критеријума које сам навео у Изјави о испуњености критеријума за 

квалитативни избор привредног субјекта директним приступом бесплатној националној 

бази података у Србији или трећој држави. 

 

 

 

   Датум                                                         Потпис овлашћеног лица 

 

    ___________________                                             ____________________________ 
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Образац бр. 4 

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1 

 

МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА 

 
Уговорне стране: 

 
1. НАРУЧИЛАЦ: ЈП „ Урбанизам и изградња Лесковац“, са седиштем у Лесковцу, Трг 

Револуције бр. 45, IV спрат, порески идентификациони број 100539074, матични број 

07367422, кога заступа директор, Новица Николић, дипл. инж. ел.,с једне стране и 

 

2. ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ : ______________________, са седиштем у 

________________________ ул. ________________________ бр. _____, порески 

идентификациони број _____________, матични број     , кога заступа  

директор, _________________________________, с друге стране, 

 

      закључили су овај Уговор са следећим текстом 

 

 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују:  

- да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности за услугу мобилне телефоније, 

за потребе ЈП Урбанизам и изградња Лесковац; 

- да је Пружалац услуге доставио понуду за јавну набавку II/2, бр._________ од ___________ 

године, евидентирану код Наручиоца под бројем _______ од_________. године, која се налази у 

прилогу Уговора и саставни је део овог уговора; 

- да је Наручилац, на основу понуде Пружаoца услуге  бр.________ од _________.2021. године и 

Одлуке о додели уговора  бр.________ од ________. 2021. године, изабрао Пружаоца услуге  за 

пружање услуга мобилне телефоније, за потребе ЈП Урбанизам и изградња Лесковац. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 2. 

 

Предмет уговора је  пружање услуга мобилне телефоније, за потребе ЈП Урбанизам и 

изградња Лесковац. 

 

Члан 3. 

 

Пружалац услуге се обавезује да за потребе Наручиоца изврши услуге мобилне 

телефоније, у свему према понуди  евидентираној код Наручиоца под бројем _______ од 

_________. године и која је саставни део овог уговора.(попуњава Наручилац). 

 

 

ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ 

 

Члан 4. 

 

Цене које су  утврђене  у понуди  Пружаоца услуге не могу се мењати током важења 

Уговора.  

Плаћање по овом уговору вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Програмом пословања 

Наручиоца за 2022. годину. 
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Члан 5. 

 

 Плаћање Пружаоцу услуге Наручилац ће вршити на основу рачуна који се доставља за 

протекли месец, по испостављеном рачуну са спецификацијом услуга, у оквирном року који не 

може бити дужи од 45 дана од дана пријема уредно сачињеног рачуна. 

 

Члан 6. 

 

Вредност уговора: Услуга мобилне телефоније, изнoси ________________ динара, без 

ПДВ-а (Наручилац уписује износ процењене вредности), односно__________________ динара са ПДВ-

ом. (Наручилац уписује износ процењене вредности).  

Наручилац није у обавези да у потпуности искористи вредност уговора, већ само до 

вредности стварно извршених услуга. 

 

Члан 7. 

 

 Пружалац услуге је дужан да у фактури наведе број Уговора по коме се врши услуга.  

Рок за достављање фактуре износи најкасније 5 дана од извршене услуге. 

 

Члан 8. 

 

 Уколико обавезе доспевају у буџетској 2023. години, исте ће бити реализоване највише до 

износа средстава која ће наручиоцу за ту намену бити одобрена. 

 

КВАЛИТЕТ, РЕКЛАМАЦИЈА И ГАРАНТНИ РОК 

 

Члан 9. 

 

 Пружалац услуге се обавезује да предметну услугу изврши са стручним кадром, који је 

обучен за ту врсту услуге.  

 У случају неквалитетно извршене услуге, а по налогу Наручиоца, Пружалац услуге је 

обавезан да поново квалитетно изврши услугу у року од  24 (двадесетчетири) часа, без права 

накнаде.  

 Пружалац услуге усаглашава термине вршења услуга са Наручиоцем.  

 

Члан 10. 

 

 Наручилац има право на накнаду штете у случају да је иста настала као последица 

неквалитетно извршених услуга. 

 

Члан 11. 

 

 Пружалац услуге је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка набавке, која наступи током важења уговора о 

набавци и да је документује на прописан начин. 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 12. 

 

 У случају непоштовања уговорних обавеза и уговореног рока извршења услуга Пружалац  

услуге је дужан да, на писани захтев Наручиоца, умањи фактуру за 0,5%, за сваки дан закашњења, 

али не више од 5% од  вредности фактуре. 

 Ако штета пређе износ уговорне казне  више од 5% од  вредности фактуре, Наручилац 

може да тражи накнаду стварне штете, а може и да раскине уговор без обавезе према Пружаоцу  

услуге. 
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ВИША СИЛА 

Члан 13. 

 

Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу 

уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране 

су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа. 

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, 

транспортне несреће, одлуке органа власти као и друге околности настале после закључења 

уговора за које Пружалац услуге докаже да није могао спречити, отклонити или избећи, а због 

чијег наступања није могао испунити своју обавезу, односно због чијег наступања је закаснио са 

испуњењем обавезе. 

 

ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА  

Члан 14. 

 

 Пружалaц услуге се обавезује да у тренутку закључења уговора достави сопствену 

регистровану меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла у износу од 10% 

вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно 

извршење посла, која мора бити „безусловна“, „неопозива“, „без права на приговор“ и „платива на 

први позив“, а у корист Наручиоца.  

У случају истека рока важења меница док је услуга која је предмет овог уговора у току, 

Пружалац услуге је дужан да о свом трошку продужи рок важења менице без обзира на околности 

из којих продужење важности меница проистиче. 

Наручилац може меницу за добро извршење посла послати на наплату пословној банци 

Пружаоца услуге уколико Пружалац услуге, ни после упућене опомене, не продужи њено важење 

пре истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла уколико Пружалац услуге не буде 

извршавао уговорене обавезе у погледу рокова и на начин предвиђен овим уговором. 

У случају да Пружалац услуге не достави меницу у року не дужем од 7 дана од дана  

пријема Уговора на потпис, сматраће се да је Пружалац услуге одбио да достави доказе и средства 

обезбеђења, на шта се у понуди обавезао, односно да је одбио потписивање Уговора. 

 

СПОРОВИ 

Члан 15. 

 

 Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, а у случају да 

се спор не може решити споразумним путем, утврђује се стварна и месна надлежност  Привредног 

суда у Лесковцу. 

  

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 16. 

 

 У случају битних повреда одредаба Уговора или повреда које се понављају, Уговор може да 

раскине свака уговорна страна. Раскид уговора захтева се писменим путем,  уз раскидни  рок од 5 

(пет) дана. 

 

Члан 17. 

 

 Раскид уговора из разлога наведених у члану 16. могућ је само уколико је друга страна 

претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није 

отклонила у остављеном року који мора бити разуман.  
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Члан 18. 

 

 Раскид уговора из разлога наведених у члану 16. може да изврши само уговорна страна која 

је своје доспеле обавезе у потпуности и благовремено извршила. 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

Члан 20. 

 

 Измене и допуне текста овог уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, у 

писаном облику. 

 

СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА 

 

Члан 21. 

 

 Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, а рок важења уговора 

износи једну годину, односно до реализације уговорних обавеза.  

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан  22. 

 

 Овај Уговор сачињен је у 8 (осам) истоветних примерака, од којих 5 (пет) примерака 

задржава Наручилац, а 3 (три) Пружалац услуге. 

 

Члан 23. 

 

             Саставни део овог Уговора је: 

Понуда  Пружаоца услуге заведена код Наручиоца под бр. ______ од _____ 2022. године 

 

 

 

 

 

      Пружалац услуге                                                                      Наручилац            

                                                                                 ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ 

 
                            
________________________                          ____________________________________ 

                                                                              Новица Николић, дипл.инж.ел. 

 
НАПОМЕНА: 

 

Овлашћено лице понуђача је дужно да попуни модел уговора и потпише, чиме потврђује да прихвата све 
елементе модела уговора. 

У случају подношења заједнике понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у моделу уговора морају 

бити наведени сви понуђачи из групе понуђала, односно сви подизвођачи. 
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Образац бр.5 
 

  МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ-ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

ЗА ПАРТИЈУ 1 
(Образац бр. 5)          

 

Менично писмо – овлашћење – за озбиљност понуде 

 
На основу Закона о меници и тачака 1., 2. и 6. Одлуке о облику,садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета 

 
ДУЖНИК: __________________________ 

М.Б.: __________________________  (унети одговарајуће податке 

ПИБ: __________________________  дужника–издаваоца менице) 

ТЕКУЋИ РАЧУН:  __________________________ 

 

ИЗДАЈЕ 

  
 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
- за   корисника бланко сопствене менице  - 
 

 
КОРИСНИК:   ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“  

16000 Лесковац, Трг револуције бр. 45 (у даљем тексту:  Поверилац) 

 

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату 
меницу број ________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу 
од_________ ( _______________________________динара), за Озбиљност понуде, са роком 
важности 60 дана од дана завршетка јавног отварања понуда.  
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ______________ 

 
( _________________ динара) и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, 

вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника 

_______________________________________________ (унети одговарајуће податке 

дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу) кодбанке, а у корист Повериоца ЈП 

„Урбанизам и изградња Лесковац“16000 Лесковац, Трг револуције бр. 45.  
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих 
наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на 
рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у 
наплати са рачуна.  
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на 
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.  
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, 
статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника.Меница је 
потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 
____________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).  
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 
(један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 

 

 

 
                Издавалац менице 

___________________                         ______________________________ 

   (место и датум)               (потпис овлашћеног лица понуђача) 
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2 
(Образац бр. 1а) 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку -  Мобилна и фиксна 

телефонија, за партију 2,  

 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена:  
Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 

подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду 

подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена: 

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

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да 

се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5)  КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ 

ЈАВНА НАБАВКА - Мобилна и фиксна телефонија партија 2, ЈН бр. II/2 

 

ЦЕНА 

 

ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ УКУПНА ЦЕНА динара  

Мобилна и фиксна телефонија партија 

2, ЈН бр. II/2 

 

 

Ред. 

бр. 
Врста услуге 

Цена 

без 

ПДВ-а 

ПДВ 

Цена 

са 

ПДВ-

ом 

1 

Цена 

месечне 

претплате по 

телефонском 

броју 

   

2 

Цена минута 
разговора у 

оквиру исте 

мрежне 

групе 

   

3 

Цена минута 

разговора 

између 

ммрежних 

група  

   

4 

Цена минута 

разговора од 

претплатника 

фиксне 
телефоније 

ка мобилној 

мрежи МТС 

   

5 

Цена минута 

разговора од 

претплатника 

фиксне 

телефоније 

ка мобилној 

мрежи 

YETTEL 

   

6 

Цена минута 

разговора од 

претплатника 
фиксне 

телефоније 

ка мобилној 

мрежи A1 

  

 

 

 

 

 

7 

Цена услуге 

АДСЛ 

интернет 

приступа 
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КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ 

 

УСЛОВ НАРУЧИОЦА 

 

 

ПОНУДА ПОНУЂАЧА 

 

  

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 

По испостављеним месечним рачунима 

у року од 45 дана од дана пријема 

исправне фактуре 

 

 

По испостављеним месечним рачунима у 

року од 45 дана од дана пријема исправне 

фактуре 

 

РОК ТРАЈАЊА УСЛУГЕ: 

12 месеци, односно годину дана од дана 

закључења уговора 

 

 

 

12 месеци, односно годину дана од дана 

закључења уговора 

 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 

Не може бити краћи од 60 дана од дана 

отварања понуда 

 

 

 

______ дана од дана отварања понуда 

Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок трајања 

услуге и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. 

 

Датум                 Потпис понуђача 

_____________________________   ________________________________ 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у  

обрасцу понуде наведени.  
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2.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 2        (Образац бр. 2а) 

Услуге фиксне телефоније 
 

Ред. 

Бр. 
Врста услуге 

Цена без 

ПДВ-а 
ПДВ 

Цена са ПДВ-

ом 

1 Цена месечне претплате по телефонском броју 
   

2 
Цена минута разговора у оквиру исте мрежне 
групе 

   

3 
Цена минута разговора између ммрежних 

група  

   

4 
Цена минута разговора од претплатника 

фиксне телефоније ка мобилној мрежи МТС 

   

5 
Цена минута разговора од претплатника 
фиксне телефоније ка мобилној мрежи 

YETTEL 

   

6 
Цена минута разговора од претплатника 

фиксне телефоније ка мобилној мрежи A1 

  

 
 

 

 
 

7. Цена услуге АДСЛ интернет приступа 
   

 
                                 

 

  Датум                                                     Потпис овлашћеног лица 

 

______________________                       ________________________ 
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 Образац бр.3а 

3. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР 

ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА (ИИК) ЗА ПАРТИЈУ 2 

 

 

Део I: Подаци о поступку јавне набавке и наручиоцу 
 

Наручилац ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ 
Трег Револуције 45, 
Лесковац 

Назив: Услуге мобилне и фиксне телефоније 

Предмет набавке услуге 

Врста поступка набавке: набавка на коју се не примењује Закон о 
јавним набавкама- основ изузећа: члан 27. 
став1. тачка 1 

Интерни број набавке 
II/2 

 

Део II: Подаци о привредном субјекту  

А:Подаци о привредном субјекту 

 

Привредни субјект  

Назив:  

Порески идентификациони број  

Адреса:  

Особа или особезаконтакт:  

Телефон:  

Адресаелектронскепоште:  

Интернетстраница(wеб-страница)  

Опште информације одговор 

Да ли је привредни субјект уписан у регистар 
понуђача у Републици Србији? 

 
     Да Не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В:Подаци о коришћењу капацитета других субјеката 

 

Ослањање одговор 

Да ли привредни субјект користи капацитете 

других субјеката како би испунио критеријуме 

за избор утврђене у Делу IV,као и критеријуме 

и правила (ако постоје) утврђене у Делу V? 

 
 
Да              Не 
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Г: Подаци о подизвођачима (чије капацитете привредни субјектне користи) 

 

Подизвођење Oдговор 

Да ли привредни субјект намерава да извршење 

било ког дела уговора повери подизвођачима? 
 
Да Не 

Ако је да и ако је познато, наведите 

предложене подизвођаче: 
 

 

 
 

 

Део III: Основи за искључење  

 
А:Обавезни основи за искључење 

 

II. Основи повезани са осуђујућим 

кривичним пресудама за кривична дела 

наведена у члану 111.Закона о јавним 

набавкама (удаљем тексту:Закона) или 

одговарајућа кривична дела према 

прописима државе седишта привредног 

субјекта или државе држављанства 

физичког лица 

Одговор 

Да ли је сам привредни субјект или његов 

законски заступник осуђен за једно или 

више кривичних дела, правоснажном 

пресудом донесеном пре највише пет 

година или дуже, ако је правоснажном 

пресудом утврђен дужи период забране 

учешћа у поступку јавне набавке који се и 

даље примењује? 

 

 Да                Не 

 

II Основи  повезани  са  измирењем  пореза  и 

доприноса за обавезно социјално 

осигурањелица 

 

 Одговор 

Да ли је привредни субјект измирио све своје 

доспеле обавезе пореза? 

 

Да Не 

Да ли је привредни субјект измирио све своје 

доспеле обавезе доприноса за обавезно 

социјално осигурање? 

 

Да Не 

 

III Обавезе   у   области   заштите   животне 

средине, социјалног и радног права 
Одговор 

Да ли је привредни субјект, према свом 

сазнању, у периоду од претходне две године 

од дана истека рока за подношење понуда,  

повредио обавезе у области заштите 

животне средине? 

 

 

Да            Не 

Ако је одговор да,доставите засебан образац ИИК у којем су наведени подаци 

затражени у одељцима А и Б овог Дела и у Делу III за сваког подизвођача, који су 

попуњени од стране тих подизвођача. 
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Да ли је привредни субјект, према свом 

сазнању, у периоду од претходне две године 

од дана истека рока за подношење понуда,  

повредио обавезе у области социјалног 

права? 

 

 

Да            Не 

Да ли је привредни субјект, према свом 

сазнању, у периоду од претходне две године 

од дана истека рока за подношење понуда,  

повредио обавезе у области радног права? 

 

 

Да            Не 

Ако је одговор да, да ли је привредни 

субјект предузео мере да би доказао своју 

поузданост без обзира на постојање основа 

за искључење у складу са чланом 

113.Закона? 

 

 

 

IV. Сукоб интереса    Одговор 

Да ли је привредни субјект свестан неког 

сукоба интереса због свог учествовања у 

поступку набавке? 

Ако је одговор да, наведите појединости: 

 

 

Да Не 

 

V. Непримерен утицај на поступак 

 
Одговор 

Да ли привредни субјект може да потврди да 

није покушао да изврши непримерен утицај 

на поступак одлучивања наручиоца, да није 

дошао до поверљивих података који би 

могли да му омогуће предност у поступку 

јавне набавке, као и да нијее доставио 

обмањујуће податке који могу да утичу на 

одлуке које се тичу искључења привредног 

субјекта, избора привредног субјекта или 

доделе уговора? 

 

Да                 Не 

 

Део IV:Критеријуми за избор привредног субјекта 
 

А: Oбављање професионалнеделатности 

 

Обављањепрофесионалнеделатности Одговор 

Привредни субјект је уписан у регистар 

привредних субјеката, судски регистар, 

професионални регистар или други 

одговарајући регистар који се води у држави 

у којој привредни субјект има седиште. 

 

Ако је одговор да, навести број и датум 

издавања траженог решења о упису у 

наведени Регистар. 

 

 

     Да                    Не 

 

 

 

 

  __________ од _________ год. 

 

 



       Услуге мобилне и фиксне телефоније                                       стр. 47 од 52 

 

Обављање професионалне делатности Одговор 

Привредни субјект поседује одређено 

овлашћење, односно дозволу надлежног 

органа за обављање делатности која је 

предмет набавке  

 

1. Важећа лиценца коју је издала Републичка 

агенција за електронске комуникације за 

територију републике Србије или потврду 

Регулаторне агенције за електронске 

комуникације и поштанске услуге о упису у 

Евиденцију оператора јавних 

комуникационих мрежа и услуга.  

Ако је одговор да, навести број и датум 

издавања траженог решења о упису у 

наведени Регистар. 

 

 

     Да                    Не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  __________ од _________ год. 

 

 

 

 

 

 

Део VI: Завршна изјава  
 

Изјављујем да су претходно наведени подаци у Деловима II – IV тачни и истинити и да сам у 

потпуности свестан последица лажног приказивања чињеница. 

 

Изјављујем да сам у могућности, да на захтев наручиоца и без одлагања у законом 

прописаном року, доставим доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор 

привредног субјекта. 

 

Пристајем да се наручиоцу омогући да прибави доказе, односно изврши увид у доказе о 

испуњености критеријума које сам навео у Изјави о испуњености критеријума за 

квалитативни избор привредног субјекта директним приступом бесплатној националној 

бази података у Србији или трећој држави. 

 

 

 

   Датум                                                         Потпис овлашћеног лица 

 

    ___________________                   ________________________ 
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(Образац бр.4a) 

 МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2 

         
 

ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА 

 
Уговорне стране: 

 
2. НАРУЧИЛАЦ: ЈП „ Урбанизам и изградња Лесковац“, са седиштем у Лесковцу, Трг 

Револуције бр. 45, IV спрат, порески идентификациони број 100539074, матични број 

07367422, кога заступа директор, Новица Николић, дипл. инж. ел., с једне стране и 

 

3. ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ : ______________________, са седиштем у 

________________________ ул. ________________________ бр. _____, порески 

идентификациони број _____________, матични број     , кога заступа  

директор, _________________________________, с друге стране, 

 

      закључили су овај Уговор са следећим текстом 

 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују:  

- да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности за услугу фиксне телефоније, 

за потребе ЈП Урбанизам и изградња Лесковац, по партијама. 

- да је Пружалац услуге доставио понуду за јавну набавку II/2, бр._________ од ___________ 

године, евидентирану код Наручиоца под бројем _______ од_________. године, која се налази у 

прилогу уговора и саставни је део овог уговора  

  (прилог 1 уговора). 

- да је Наручилац, на основу понуде Пружаoца услуге  бр.________ од _________ 2021. године и 

Одлуке о додели уговора  бр. ________ од ________ 2022. године, изабрао Пружаоца услуге  за 

пружање услуга фиксне телефоније, за потребе ЈП Урбанизам и изградња Лесковац, по 

партијама. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

 

Предмет уговора је  пружање услуга фиксне телефоније, за потребе ЈП Урбанизам и изградња 

Лесковац, по партијама и то: 

Партија 2: Услуге фиксне телефоније, за потребе ЈП Урбанизам и изградња Лесковац. 

 

Члан 3. 

 

Пружалац услуге се обавезује да за потребе Наручиоца изврши услуге  фиксне телефоније, по 

партијама,  у свему према понуди  евидентираној код Наручиоца под бројем _______ од 

_________. године и која је саставни део овог уговора. 

 

ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ 

Члан 4. 

 

Цене из овог уговора су јединична цена наведена у понуди  евидентираној код Наручиоца под 

бројем  _______ од  __________. године (Прилог 1). Цене које су  утврђене  у понуди  Пружаоца 

услуге не могу  се мењати током важења Уговора. Плаћање по овом уговору вршиће се до нивоа 

средстава обезбеђених Финансијским планом наручиоца за 2022. год. 
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Члан 5. 

 

Плаћање Пружаоцу услуге Наручилац ће вршити на основу рачуна који се доставља за протекли 

месец, по испостављеном рачуну са спецификацијом услуга, у оквирном року који не може бит 

дужи од 45 дана од дана пријема уредно сачињеног рачуна. 

 

Члан 6. 

 

Вредност уговора за партију 2: Услуге фиксне телефоније, за, изнoси  ________________ динара, 

без ПДВ-а (Наручилац уписује износ процењене вредности), односно__________________ динара са 

ПДВ-ом. (Наручилац уписује износ процењене вредности).  

Наручилац није у обавези да у потпуности искористи вредност уговора, већ само до вредности 

стварно извршених услуга. 

Члан 7. 

 

Пружалац услуге је дужан да у фактури наведе број Уговора по коме се врши услуга. Рок за 

достављање фактуре најкасније 5 дана од извршене услуге. 

 

Члан 8. 

 

Уколико обавезе доспевају у буџетској  2023. години исте ће бити реализоване највише до износа 

средстава која ће наручиоцу  за ту намену бити одобрена. 

 

КВАЛИТЕТ, РЕКЛАМАЦИЈА И ГАРАНТНИ РОК 

 

Члан 9. 

 

Пружалац услуге се обавезује да предметну услугу изврши са стручним кадром, који је обучен за 

ту врсту услуге. У случају неквалитетно извршене услуге, а по налогу Наручиоца, Пружалац 

услуге је обавезан да поново квалитетно изврши услугу у року од  24 (двадесет четири) часа, без 

права накнаде. Пружалац услуге усаглашава термине вршења услуга са Наручиоцем.  

 

Члан 10. 

 

Наручилац има право на накнаду штете у случају да је иста настала као последица неквалитетно 

извршених услуга. 

Члан 11. 

 

Пружалац услуге је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка набавке, која наступи током важења уговора о набавци и 

да је документује на прописан начин. 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 12. 

 

У случају непоштовања уговорних обавеза и уговореног рока извршења услуга Пружалац  услуге 

је дужан да, на писани захтев Наручиоца умањи фактуру за 0,5%, за сваки дан закашњења, али не 

више од 5% од  вредности фактуре. 

Ако штета пређе износ уговорне казне  више од 5% од  вредности фактуре, Наручилац може да 

тражи накнаду стварне штете, а може и да раскине уговор без обавезе према Пружаоцу  услуге. 
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ВИША СИЛА 

Члан 13. 

 

Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу 

уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране 

су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа. 

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, 

транспортне несреће, одлуке органа власти као и друге околности настале после закључења 

уговора за које добављач докаже да није могао спречити, отклонити или избећи, а због чијег 

наступања није могао испунити своју обавезу, односно закаснио са испуњењем обавезе. 

 

ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА  

 

Члан 14. 

 

Пружалaц услуге се обавезује да у тренутку закључења уговора достави сопствену регистровану 

меницу са меничним   овлашћењем за добро извршење посла у износу од 10% вредности 

уговора без ПДВ-а и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење 

посла, која мора бити „безусловна“, „неопозива“, „без права на приговор“ и „платива на први 

позив“, а у корист Наручиоца.  

У случају истека рока важења меница док је услуга  која је предмет овог уговора у току, Пружаоц 

услуге је дужан да о свом трошку продужи рок важења меница без обзира на околности из којих 

продужење важности меница проистиче. 

Наручилац може меницу за добро извршење посла послати на наплату пословној банци пружаоца 

услуге уколико Пружаоц услуге, ни после упућене опомене, не продужи њено важење пре истека 

рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла уколико Пружаоц услуге не буде 

извршавао уговорене обавезе у погледу рокова и на начин предвиђен овим уговором. 

У случају да Пружаоц услуге не достави меницу у року не дужем од 7 дана од дана  пријема 

Уговора на потпис,  сматраће се да је Пружаоц услуге одбио да достави доказе и средства 

обезбеђења, на шта се у понуди обавезао, односно да је одбио потписивања Уговора. 

 

СПОРОВИ 

Члан 15. 

 

Стране у уговору су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, а у случају да се 

спор не може решити споразумним путем, утврђује се стварна и месна надлежност  Привредног 

суда у Нишу. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 16. 

 

У случају битних повреда одредаба уговора или повреда које се понављају, уговор може да 

раскине свака уговорна страна. Раскид уговора захтева се писменим путем,  уз раскидни  рок од 5 

(пет) дана. 

Члан 17. 

 

Раскид уговора из разлога наведених у члану 16. могућ је само уколико је друга страна претходно 

упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у 

остављеном року који мора бити разуман.  

 

Члан 18. 

 

Раскид уговора из разлога наведених у члану 16. може да изврши само уговорна страна која је 

своје доспеле обавезе у потпуности и благовремено извршила. 
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

Члан 19. 

 

Измене и допуне текста овог уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, у писаном 

облику 

 

СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА 

 

Члан 20. 

 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи до реализације 

уговорних обавеза, а најдуже 1 (једну) годину од дана закључења.  

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан  21. 

 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих се 4 (четири) примерка налазе 

код Наручиоца, а 2 (два) код Понуђача.  

 

Члан 22 

 

Саставни део овог Уговора је: 

Понуда  Пружаоца услуге заведена код Наручиоца под бр. ______ од _____ 2022. године 

 

 

 

      Пружаоц услуге                                                                      Наручилац            

                                                                                 ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ 

 
                            
____________________                                      _________ 

                                                                              Новица Николић, дипл.инж.ел. 
НАПОМЕНА: 
Овлашћено лице понуђача је дужно да попуни модел уговора и потпише, чиме потвђује да прихвата све 

елементе модела уговора 

У случају подношења заједнике понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у моделу уговора морају 

бити наведени сви понуђачи из групе понуђала, односно сви подизвођачи. 
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  МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ-ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

ЗА ПАРТИЈУ 2 
(Образац бр. 5а)          

 
Менично писмо – овлашћење – за озбиљност понуде 

 
На основу Закона о меници и тачака 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета 

 
ДУЖНИК: __________________________ 

М.Б.: __________________________  (унети одговарајуће податке 

ПИБ: __________________________  дужника – издаваоца менице) 

ТЕКУЋИ РАЧУН:  __________________________ 

 
ИЗДАЈЕ 

 
                                         МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ  

- за   корисника бланко сопствене менице - 
 

КОРИСНИК:   ЈП „Урбанизам и оизградња Лесковац“  
  16000 Лесковац, Трг револуције бр. 45 (у даљем тексту: Поверилац) 

 

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату 
меницу број ________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од 
_________ ( _______________________________ динара), за Озбиљност понуде, са роком 
важности 60 дана од дана завршетка јавног отварања понуда.  
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ______________ 

 
( _________________ динара) и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, 

вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника 

_______________________________________________ (унети одговарајуће податке 

дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу) код банке, а у корист Повериоца ЈП 

„Урбанизам и изградња Лесковац“ 16000 Лесковац, Трг револуције бр. 45.  
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих 
наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на 
рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у 
наплати са рачуна.  
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на 
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.  
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, 
статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је 
потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 
____________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).  
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 
(један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 

 
                Издавалац менице 

___________________                               ______________________________ 
   (место и датум)                   (потпис овлашћеног лица понуђача) 
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