
Peny6jiHKa Cp6HJa 
MHHHCTAPCTBO K Y J I T Y P E 

H HHOOPMHCAHbA 
Bpoj: 404-02-4/2018-07/6 

ZtaxyM: 09.02.2018. roziHHe 
B e o 2 p a d 

BjiaJKOBMheBa 3 

JaBHa HaGaBKa ycjiyra MOGHJIHC Tene(|)OHHie 3a noxpeGe MHHHcxapcxBa KVJiTvpe H 
HH(|)opMHcaH>a, pejHH 6poi: JH MB 01/2018 

H3MEHE H A O H Y H E K O H K Y P C H E AOKYMEHTAI^HJE BPOJ 1 

Y CKjiaay ca HJiaHOM 63. 3 a K 0 H a o jasHHM Ha6aBKaMa („Cn. rjiacHHK PC", 5p. 124/12) 
HapyHHJiau Bprnn H3MeHe H aonyne KOHKypcne aoKyMenxauHJe 6poj 1 3a jaBHy HaGaBKy 
Ycjiyra MoGnuHe Tejie(j)OHHJe 3a noxpe6e MnHHCxapcxBa Kyjixype H HH4)opMHcaH>a, 
6poj:JH MB 01/2018 Hxo: 

I Ha cxpaHH 29. y TTorjiaBJby V I I - MO/^EJI YFOBOPA Meita ce HJian 6. KOJH rjiacn: 

„HapyHHJiau ^aje npHMCflGe H pcKJiaMaunje na npyacene ycjiyre J]|aBaouy ycj iyra y 
HHcaHOM o6jiHKy, a HajayjKe m 24 naca Ka^a je Hacxynno pa3Jior 3a pcKJiaiviauHJy. 
PcKJiaMauHJa Mopa 6HXH y jiorHHHOJ Be3H ca ycjiyraMa Koje cy npeflMex yroBopa. 
flaBanau ycj iyra ce o6aBe3yje aa OXKJIOHH nenpaBHUHocxH Koje cy Gnjie npeziMex 
npHMCflGe HjiH peKJiaMauHJe H3 cxaBa 1. OBOF Hjiana ojMax nouixo cy My caonmxeHe, y 
cynpoxHOM, Hapynnjiau HMa npaBo m aKXHBHpa MCHHuy 3a zio6po H3BpmeH.e nocna 
Koja My je ^ocxaBjteHa y MOMCHxy 3aKJi>yHHBaHja YroBopa." 

xaKo m caaa rjiacn: 

„HapyHHJiau MO^e noanexH npnroBop na H3HOC 4)aKxype HJIH KBajinxex ycjiyre y poKy 
OA 30 (xpnaecex) ^ana ojx aana aocneha 4)aKxype yKOJiHKO ce pa^H o npHroBopy na 
H3HOC panyna, OAHOCHO y poKy o/i 30 (xpnaecex) ^ana ojx aana npyacaita ycnyre 
yKOJiHKO ce pa^H o npHXOBopy na KBajiHxex ycjiyre. 
XlaBanau ycjiyre je ay^an m. y poKy OR 15 (nexnaecx) aana ojx aana npHJcMa npnroBopa 
flocxaBH HapyHHouy o6pa3Jio^eHH nncaHH oaroBop, KOJHM ce H3JamH>aBa o npHroBopy. 
npnroBop ce MO)Ke noAnexH y nHcanoj (J)opMH ejiCKxpoHCKHM nyxcM HUH nyxcM nomxe. 



ripHMJbeHH npHFOBop ^aBajiau ycj iyra pasMaxpa H o^roBapa carnacHo o^peflGaMa 
3aK0Ha 0 ejieKxpoacKHM KOMyHHKauHJaMa H OnmxHM ycjiOBHMa nocjiOBaH>a J],aBaoua 
ycnyra. 
YKOJIKKO HapyHHJiau npexpnu uixexy ycjie^ HeHcnyH>eH>a yroBopHHx oGaBesa, a Koja je 
H3a3BaHa oa cxpaae ^asaoua ycnyra, 71,aBajiau ycj iyra je jxyyKaa aa HaaoKnaaH 
HapyHHOuy mxexy y uejiocxn. 
y cjiynajy H3 upexxoAHor cxasa HapyHHJiau 3aAp»caBa upaBO na pacKua yroBopa." 

I I Ha cxpaHH 20. KOHKypcne aoKyMCHxauHJe y HorjiaBjfcy V - ynYTCTBO 
HOHyBAqHMA KAKO CAHHHE UOHYJIY, TanKa 17.- Bpcxe H ejieMCHXH 
KpHxepHJyMa Meaa ce npBU KpuxepujyM y cjiynajy ^a ABC HJIH BHUIC noHyaa HMajy 
je^HaK 6poj noH^epa, xaKo m yMccxo „Kpa!iH poK 3a peajiH3auHJy ycnyre" ca^a rjiacu: 
„L|,eHa CMC nopyKe y AOMa&eM cao6pahajy, HaKou noTpouieuHX 50 SecnjiaxHUX 
nopyKa". M :̂-

I I I Ha cxpaHH 26. KOHKypcne aoKyMenxauHJe y HorjiaBJby Y I - 0BPA3AU, nOHy7],E 
GpHuie ce „POK 3A PEAJIH3AUHJy Y C J i y r E " . 

IV Ha cxpauH 5. KOHKypcne AOKyMcnxauHJe y HorjiaBJty I I I - B P C T A , T E X H H H K E 
K A P A K T E P H C T H K E , K B A J I H T E T , KOJIHHHHA H OHHC y C J I Y F A , HAMHH 
CHPOBO-BEItA KOHTPOJIE H 0BE3BET)HBAH,A TAPAHUHJE K B A J I H T E T A , 
POK H3BPmEItA, MECTO H3BPmEH>A, E B E H T Y A J I H E JXOJXATUE Y C J I Y T E H 
CJI. BpuiH ce flonyna y6auHBaH>eM uacyca: „YcnocxaBa Be3e ce ne nanjiahyje." 

V Ha cxpaHH 29. y HorjiaBJby V I I - MO^EJI YTOBOPA Bprnn ce Aonyna Hjiana 3. 
AOAaBaH>eM nacyca: Ycnocxasa aese ce ne nanjiahyje. 

VI Y ocxanoM flCJiy KOHKypcna AOKyMenxauHJa ocxaje nenpoMeftena. 

KoMHCHJa 3a jaBuy naSaBKy 

Bjia^HMUp KoJHHHH 
cjiy)K6enHK 3a jasne na6aBKe, HJian KOMHCHJC 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ И СЛ. 
 
 
Опис услуга 
 
У складу са захтевима и потребама Наручиоца неопходно је обезбедити следеће: 
•   Доступност корисничког сервиса понуђача (оператера) према наручиоцу 24 
сата, 365 дана у години; 
•   Бесплатне позиве специјалних служби (полиција, хитна помоћ, ватрогасци...); 
•   Бесплатне позиве корисничком сервису понуђача (мобилног оператера); 
• 50 бесплатних СМС порука по сваком броју 
•  100 MB преноса података бесплатних, по сваком броју, по максималној брзини, 
а након утрошених 100 МВ , пренос података  се врши по смањеној брзини , чија је 
максимална вредност 64 kB/s * 
•   Заузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају; 
•   Цена месечне претплате не већа од 30 дин по броју; 
•   Тарифирање позива у корисничкој мрежи наручиоца са 0,00 динара, без 
ограничења; 
•   Упућивање позива ка свим дестинацијама унутар Републике Србије, без 
рестрикција; 
•   Задржавање свих постојећих бројева наручиоца, укључујући и префикс са 
опцијом скраћеног бирања бројева са 4 (четири) последње цифре у пословној мрежи 
наручиоца, без додатних трошкова; 
•   Могућност активирања додатних услуга понуђача према важећем ценовнику 
понуђача; 
•   У случају промене оператера, трошкови преноса бројева падају на терет 
изабраног оператера; 
•  У складу са потребама наручиоца, коришћење роминг услуге и активирање 
исте на захтев наручиоца, без уплате аванса. Роминг услугу је на захтев наручиоца 
потребно омогућити појединачно (одређеном претплатничком броју) и у тим 
случајевима исту је потребно приказати кроз спецификацију саобраћаја; 
•  Лимитирање разговора у земљи;  
•  У складу са потребама и захтевима наручиоца, коришћење додатних услуга 
(BlackBerry, тарифни додаци...); 
•   Тарифирање свих разговора у секундама (1/1), без заокружења на минуте; 
•   Буџет за бенефицирану набавку телефонских апарата (1,00 без пдв-а 
дин/комад) за време трајања уговорне обавезе у износу од  1.300.000,00  динара без 
пдв-а, а по приложеном важећем ценовнику апарата са пуним ценама; 
• Успостава везе се не наплаћује.  
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Број корисника 
 

Тренутни број непосредних корисника код наручиоца оквирно износи 110. 
Наручилац задржава право да коригује (повећа или смањи) број корисничких бројева у 
оквиру пословне групе, са могућом променом у току трајања уговора до +/-10%, као и 
додатне услуге које користи, у складу са сопственим потребама и могућностима. 

 
 
 

Напомена: Изабрани Понуђач/Добављач под материјалном и моралном 
одговорношћу прихвата обавезу да реализује предметне услуге у складу са 
наведеном Техничком спецификацијом. 
 
 
 
 
         Датум                                                   Печат и потпис овлашћеног лица 

_______________                                                  ________________________________ 
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17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Критеријум за доделу уговора је „економски најповољнија понуда“, на основу 
следећих елемента критеријума: 
 
1. Цена СМС поруке у домаћем саобраћају, након потрошених 50 бесплатних 
порука             5 
2. Цена позива ка фиксним линијама (дин/мин)                20 
3. Цена позива у националном саобраћају ка бројевима ван пословне мреже 
наручиоца, а унутар мреже понуђача(дин/мин)                40 
4. Цена позива у националном саобраћају ка бројевима ван пословне мреже 
наручиоца, а ван мреже понуђача(дин/мин)                                       35 
 
УКУПНО:                 100 
 
Вредновање понуда за сваки од елемента критеријума израчунава се по формули: 
 

најнижа понуђена цена Х максималан број пондера  
цена из понуде која се рангира 

 
За потребе вредновања понуда, уколико је понуђена цена мања од 1,00 динар, за 
обрачун ће се користити цена од 1,00 динара.  
Понуђене Цене и вредности пондера биће заокружене на две децимале. 
Понуђене цене су фиксне за време трајања уговореног периода. Цене за услуге које 
нису наведене у понуди обрачунавају се и фактуришу према ценовнику оператера за 
пословне кориснике важећем на дан промета услуге, односно према посебној понуди 
оператера уколико је иста повољнија од важећег ценовника. Важећи ценовник и 
посебна понуда морају бити доступни појединачном наручиоцу.  
Уколико две или више понуда имају једнак број пондера, повољнијом ће се сматрати 
понуда оног понуђача који је понудио повољнију цену СМС поруке у домаћем 
саобраћају, након потрошених 50 бесплатних порука. Уколико постоје две или више 
понуда са истим понуђеном ценом СМС поруке у домаћем саобраћају, након 
потрошених 50 бесплатних порука, повољнијом ће се сматрати понуда оног понуђача 
који је понудио  дужи рок плаћања. Уколико постоје две или више понуда са истим 
бројем пондера, истим понуђеним роком за реализацију услуге и истим роком плаћања, 
уговор ће бити додељен по систему жребања. Сви понуђачи који су поднели 
прихватљиве понуде биће позвани да присуствују поступку доделе уговора путем 
жребања. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
 

 Понуда бр.________________ од__________________ за јавну набавку услугa 
мобилне телефоније, потребе Министарства културе и информисања, ЈНМВ број 
01/2018, за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и 
на Интернет страници наручиоца. 
 

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) Цена услуга:  
 
        
Ред. 
број 

                                     Цена услуга Цена по 
минуту без 
ПДВ-а 

Цена по 
минуту са 
ПДВ-ом 

 
1. Цена СМС поруке у домаћем саобраћају, након 

потрошених 50 бесплатних порука 
  

 
2. Цена позива ка фиксним линијама(дин/мин)   
 
3. 

Цена позива у националном саобраћају ка 
бројевима ван пословне мреже наручиоца , а 
унутар мреже понуђача (дин. по минути) 

  

 
4. 

Цена позива у националном саобраћају ка 
бројевима ван пословне мреже наручиоца , а ван 
мреже понуђача (дин. по минути) 

  

     
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  ______  дана (не може бити краћи од 30 дана од дана 
отварања понуда нити дужи од 365 од дана отварања понуда). 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: ______________ дана (не може бити краћи од 15 дана, нити 
дужи од 45 дана, од дана пријема уредно примљеног рачуна). 
 а) ПРОЦЕНАТ У КОМ ЋЕ НАБАВКА БИТИ ПОВЕРЕНА ПОДИЗВОЂАЧУ  
            ______ % (не може бити већи од 50%) 
 б) ДЕО НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ БИТИ ПОВЕРЕН ПОДИЗВОЂАЧУ 
            ________________________________________________________ 
 (попуњава се само уколико понуђач наступа са подизвођачем, у супротном се не 
попуњава). 
 
 
 
НАПОМЕНА:  
- У цену су укључени сви трошкови које понуђач има поводом обављања предметне 
услуге 
 
      
У _________________                                                         Потпис овлашћеног лица 
 
Дана _______________                          М. П.              ___________________________             
 
 Напомена: 
 Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају 
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О 
ПРУЖАЊУ УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

 
 
закључен дана __________________ између: 
 
1) Републике Србије – Министарства културе и информисања, Београд, 
Влајковићева бр. 3, које заступа министар Владан Вукосављевић, ПИБ:  102199535, 
матични број: 07001525 (у даљем тексту: Наручилац),   
 
и  
 
2) ________________________________  из _____________, улица 
___________________ бр. ___, ПИБ: _____________,матични број _____________, које 
заступа ________________,  (уписати податке за самосталног понуђача или носиоца 
групе за случај заједничке понуде) 
 
2/1)__________________из _____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: 
_____________, матични број _____________, које заступа ________________, а који 
наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач  (заокружити а или б сходно 
статусу) 
2/2)__________________из _____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: 
_____________, матични број _____________, које заступа ________________, а који 
наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а или б сходно статусу) 
2/3)__________________из _____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: 
_____________, матични број _____________, које заступа ________________, а који 
наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а или б сходно статусу) 
2/4)__________________из _____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: 
_____________, матични број _____________, које заступа ________________,а  који 
наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а или б сходно статусу) 
(у даљем тексту: Давалац услуга). 
 
 

Напомена:  Позиције 2/1, 2/2, 2/3 и 2/4 попуњавају чланови групе понуђача у 
случају да понуду подноси група понуђача односно подизвођач/и уколико је ангажован 
за реализацију уговора. У том случају треба да назначе свој статус заокруживањем 
а) или б). У случају подношења понуде од стране групе понуђача подаци за носиоца 
посла се уиисују у позицији 2. 
 

Члан 1. 
           Уговорне стране сагласно констатују: 
- да је Наручилац у складу са чланом 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности, број 404-02-4/2018-07/1  од 01.02.2018. године, спровео 
поступак јавне набавке мале вредности, редни број: ЈНМВ 01/2018 „Услуге мобилне 
телефоније“.  
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- да је Добављач доставио понуду број    од  _______ 2018. године, која у 
потпуности испуњава услове из Конкурсне документације, налази се у прилогу и 
саставни је део овог уговора. 
- да је Наручилац  доделио уговор о јавној набавци Добављачу Одлуком број:________ 
од  ____________2018. године. 
      Члан 2. 
Предмет Уговора је пружање услуга мобилне телефоније од стране Даваоца услуга која 
ће се реализовати у обиму и на начин предвиђен Техничком спецификацијом, а по 
ценама из прихваћене понуде која је саставни део овог уговора. 
           

   Члан 3. 
У складу са захтевима и потребама Наручиоца неопходно је да Давалац услуга 
обезбеди следеће: 
Доступност корисничког сервиса понуђача (оператера) према наручиоцу 24 сата, 365 
дана у години; 
Бесплатне позиве специјалних служби (полиција, хитна помоћ, ватрогасци...); 
Бесплатне позиве корисничком сервису понуђача (мобилног оператера); 
50 бесплатних СМС порука по сваком броју; 
100 MB преноса података бесплатних, по сваком броју по максималној брзини, а након 
утрошених 100 МВ , пренос података  се врши по смањеној брзини , чија је максимална 
вредност 64 kB/s *;  
Заузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају; 
Цена месечне претплате не већа од 30 дин по броју; 
Тарифирање позива у корисничкој мрежи наручиоца са 0,00 динара, без ограничења; 
Упућивање позива ка свим дестинацијама унутар Републике Србије, без рестрикција; 
Задржавање свих постојећих бројева наручиоца, укључујући и префикс са опцијом 
скраћеног бирања бројева са 4 (четири) последње цифре у пословној мрежи наручиоца, 
без додатних трошкова; 
Могућност активирања додатних услуга понуђача према важећем ценовнику понуђача; 
У случају промене оператера, трошкови преноса бројева падају на терет изабраног 
оператера; 
У складу са потребама наручиоца, коришћење роминг услуге и активирање исте на 
захтев наручиоца, без уплате аванса. Роминг услугу је на захтев наручиоца потребно 
омогућити појединачно (одређеном претплатничком броју) и у тим случајевима исту је 
потребно приказати кроз спецификацију саобраћаја; 
Лимитирање разговора у земљи; 
У складу са потребама и захтевима наручиоца, коришћење додатних услуга 
(BlackBerry, тарифни додаци...); 
Тарифирање свих разговора у секундама (1/1), без заокружења на минуте;  
Буџет за бенефицирану набавку телефонских апарата (1,00 без пдв-а дин/комад) за 
време трајања уговорне обавезе у износу од  1.300.000,00 динара без пдв-а, а по 
приложеном важећем ценовнику апарата са пуним ценама; 
Успостава везе се не наплаћује.  
 
Број корисника 
Тренутни број непосредних корисника код наручиоца износи 110. Наручилац задржава 
право да коригује (повећа или смањи) број корисничких бројева у оквиру пословне 
групе, са могућом променом у току трајања уговора до +/-10%, као и додатне услуге 
које користи, у складу са сопственим потребама и могућностима. 
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            Члан 4. 
Давалац услуга се обавезује да предметне услуге обавља савесно и у складу са 
највишим важећим стандардима о квалитету. 
Давалац услуга се обавезује да Наручиоцу омогући сталну доступност, односно 
покривеност сигнала на целој територији Републике Србије. 
Давалац услуга се обавезује да у пружању предметних услуга у свему поступа у складу 
са одредбама Закона о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС“, бр. 44/10,  
60/13 и 62/14 – Одлука Уставног суда) – чланови 124.-130, а који се односе на тајност 
електронске комуникације, законито пресретање и задржавање података. 
Контролу квалитета пружања услуга од стране Даваоца услуга вршиће овлашћено лице 
Наручиоца. 
       

Члан 5. 
Укупна вредност предметних услуга је _________________динара без обрачунатог пореза 
на додату вредност, односно _________________динара са обрачунатим порезом на 
додату вредност и не сме прећи тај износ. (празна поља уписује Наручилац у складу са 
процењеном вредношћу предметне јавне набавке и обезбеђеним средствима, у складу 
са Законом о буџету) 
Уговора се могућност повећавања вредности уговора до 5% од укупне вредности 
првобитно закљученог уговора, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 
Наручилац се обавезује да износ утврђен месечном фактуром за извршене услуге плати 
у року од од ______ дана од дана службеног пријема уредног рачуна, (не може бити 
краћи од 15  дана, нити дужи од 45 дана), на рачун Добављача 
број:__________________код ________________________банке. 
Наручилац задржава право да плаћање доспелог рачуна изврши у складу са 
могућностима извршења буџета Републике Србије, имајући у виду расположиве 
месечне квоте. 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 
износа средстава која ће Наручиоцу за предметну намену бити одобрена у тој 
буџетској години. 

 
Члан 6. 

Наручилац може поднети приговор на износ фактуре или квалитет услуге у року од 30 
(тридесет) дана од дана доспећа фактуре уколико се ради о приговору на износ рачуна, 
односно у року од 30 (тридесет) дана од дана пружања услуге уколико се ради о 
приговору на квалитет услуге. 
Давалац  услуге је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема приговора 
достави Наручиоцу  образложени писани одговор, којим се изјашњава о приговору. 
Приговор се може поднети у писаној форми електронским путем или путем поште. 
Примљени приговор Давалац услуга разматра и одговара сагласно oдредбама Закона о 
електронским комуникацијама и Општим условима пословања Даваоца услуга. 
Уколико Наручилац претрпи штету услед неиспуњења уговорних обавеза, а која је 
изазвана од стране Даваоца услуга, Давалац услуга је дужан да надокнади Наручиоцу 
штету у целости. 
У случају из претходног става Наручилац задржава право на раскид уговора. 

 
Члан 7. 

Уколико Наручилац буде имао потребу за неком услугом мобилне телефоније која 
није наведена у спецификацији, може исту затражити од Даваоца услуге, а према 
важећем званичном ценовнику у моменту пружања услуге. 
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Члан 8. 

Давалац услуга се обавезује да испоруку телефонских апарата изврши на адресу 
Наручиоца у року од 3 радна дана од дана пријема захтева (у обзир се узимају телефони из 
понуде оператора за актуелан месец у коме се испорука захтева). 
        
               Члан 9. 
Неисправан мобилни уређај Наручилац доставља у пословницу оператора. 
    

Члан 10. 
У случају неуредног, неблаговременог или неквалитетног испуњења уговорних 
обавеза, Наручилац може једнострано, писаним путем раскинути овај уговор.  
Отказни рок у овом случају је 15 радних дана. 
      

Члан 11. 
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе стране и закључује се на период од 12 
месеци и у случају када нису утрошена уговорена средства. Уколико се утроше 
уговорена средства пре истека периода од 12 месеци, уговор је реализован. 
Цена услуга је фиксна, те се не може мењати током реализације Уговора.  
                                                            
                                                                    Члан 12. 
Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне 
стране ће решавати споразумно при чему ће се тумачење спорних ситуација вршити у 
складу са конкурсном документацијом. 
Уколико се спор не реши на начин из става 1. овог члана, надлежан је Привредни суд у 
Београду.           

Члан 13. 
За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се непосредно одговарајући 
законски прописи који регулишу ову област. 

Члан 14. 
Саставни део овог уговора су Општи услови пружања и коришћења услуга и типска 
уговорна документа, који су дати на верификацију РАТЕЛУ и који су примењиви у 
мери у којој нису у супротности са овим уговором и који су у складу са Законом о 
електронским телекомуникацијама (,,Сл. гласник РС“, бр. 44/10, 60/13 и 62/14). 
  
Уговорне стане сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне 
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
       

Члан 15. 
Добављач се обавезује да у року од 7 дана од дана потписавања  овог уговора достави 
регистровану бланко сопствену (соло) меницу за добро извршење посла, оверену 
печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним 
овлашћењем за попуну, у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, у корист 
Наручиоца, која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' 
и роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока за извршење уговорних 
обавеза. 
 Достављено менично писмо – овлашћење, мора бити евидентирано у Регистру меница 
и овлашћења Народне банке Србије. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Добављач наводи у 
меничном овлашћењу – писму. 
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Наручилац ће уновчити меницу у случају да Добављач не буде извршавао своје 
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 
           

 
Члан 16. 

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 2 (два) задржава 
Наручилац услуга, а 2 (два) Давалац услуга. 
 
Саставни део овог уговора су и његови прилози, како следи: 
Прилог бр. 1: Понуда Даваоца услуга, заведена код Наручиоца, под 
бројем.........................од ............................ године, односно код Даваоца услуга, под 
бројем.........................од ............................године, која чини саставни део овог уговора, а 
која је достављена по позиву за подношење понуда и прихваћена од стране стручне 
комисије наручиоца. 
Прилог бр. 2 : Финансијска гаранција Даваоца услуга. 

 
 
       ДАВАЛАЦ УСЛУГА                                                  НАРУЧИЛАЦ 
                                                                                   

   
  Владан Вукосављевић, министар 

                
 

 
 
НАПОМЕНА:  
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у 

моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 
подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 
уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом 
модел уговора. 

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. 
 


