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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, 
104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 02/17/ЈНМВ донете 
дана 23.01.2017. године под бројем 04/04/ЈН и Решења о образовању комисије 
за јавну набавку број 05/04/ЈН од 23.01.2017. године, припремљена је: 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Геронтолошки центар  
Адреса:Суботица, Алеја Маршала Тита 31 
ПИБ 100959794 
Матични број 08121249 
Интернет страница наручиоца: www.gcsu.co.rs 
 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале 

вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 
124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту Закон) , са подзаконским актима 
којима се уређују јавне набавке и конкурсном документацијом. 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за предметну 
јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца www.gcsu.co.rs. 

 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 02/17/ЈНМВ су услуге – Услуга интернет и 
бежичног (WiFi) повезивања 
 

4. Контакт  
Лице за контакт: Славица Кујунџић, председник комисије за јавне 

набавке, 024 644 425, факс 024 556 030, е-mail адреса slavica@gcsu.rs 
Мр Милан Бакић, службеник за јавне набавке, 024 644 428, факс 024 556 
030, е-mail адреса milan@gcsu.rs 

 
5. Рок и начин подношења понуда 

Понуде се подносе на адресу : Геронтолошки центар Суботица, Алеја 
Маршала Тита  бр. 31, 24000 Суботица, путем поште или лично на писарници. 

Рок за подношење понуда је 02.02.2017. године до 12,00 часова. 
  Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца најкасније 02.02.2017. до 12,00 часова. 
         Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, на поменуту 
адресу наручиоца, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће: „Понуда 
за јавну набавку услуга- Услуга интернет и бежичног (WiFi) повезивања, 
број 02/17/ЈНМВ -НЕ ОТВАРАЈ“... 
 
6.Време и место отварања понуда 

Јавно отварање понуда одржаће се 02.02.2017. године  у 12,30 часова у 
радним просторијама Геронтолошког центра у  Суботици, Алеја Маршала Тита  
бр. 31, 24000 Суботица. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано 
лице. 

mailto:milan@gcsu.rs
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У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача.Пре почетка поступка јавног отварања понуда, 
представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, 
дужни су да наручиоцу предају писмено овлашћење за учешће у поступку 
јавног отварања понуда, издато и потписано од стране овлашћеног лица 
понуђача. 

 
7.Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора 

              Одлуку о додели  уговора наручилац ће донети у року од 5 дана од 
дана отварања понуда. 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 02/17/ЈНМВ су услуге – Услуга интернет и 
бежичног (WiFi) повезивања 
 
 
Назив и ознака из општег речника набавки: 72400000 - Услуге интернета 
 
 
2. Партије 
Јавна набавка није обликована по партијама. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
УСЛУГА 

 
Предмет јавне набавке су услуге -  Услуга интернет и бежичног (WiFi) 

повезивања, у поступку јавне набавке мале вредности 02/175/ЈНМВ. 
 
 

Услуга интернет и бежичног (WiFi) повезивања, обухвата: 
 
 
а)      Интернет пакети по локацијама: (месечно плаћање) 
 

1.Геронтолошки центар Суботица, Радна јединица „Дом Дудова 
шума“,Алеја Маршала Тита 31, Суботица  
А. Интернет 30/30 Mbps/Mbps (неограничен приступ Интернету (flat rate) - 
гарантован минимални проток 30Mbps download и 30Mbps upload 
реализоаван преко оптике за потребе (WiFi)  приступа 

           Б) Интернет 10/10 Mbps/Mbps (неограничен приступ Интернету (flat rate) - 
гарантован минимални проток 10Mbps download и 10Mbps upload реализоаван 
преко оптике за потребе канцеларија 
 

2.Радна јединица „Дом за негу“,  27 марта 36, Суботица   
a. Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен приступ Интернету 

(flat rate) – негарантован проток 20Mbps download и 2Mbps 
upload.  

          б.Један рутер мора омогућити WiFi приступ локалним 
корисницима, у старом делу објекта 
          ц.Други рутер мора омогућити WiFi приступ локалним 
корисницима, у новом делу објекта (нови дограђени део објекта).  

 
3.Радна јединица „Дом за одрасла лица“, Чикош Беле 34, Суботица   

                         а. Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен приступ Интернету (flat 
rate) – негарантован проток 20Mbps download и 2Mbps upload.   
                         б.Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним кориницима.  
 

4.Служба „Отворена заштита“ и геронтолошки клуб „Центар 2“, Жарка 

Зрењанина 16, Суботица  
- Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен приступ Интернету (flat 

rate) – негарантован проток 20Mbps download и 2Mbps upload).   
- Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним кориницима.  

 
5. Геронтолошки клуб „Центар 1“,  Петра Драпшина 3, Суботица   

- Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен приступ Интернету 
(flat rate) – негарантован проток 20Mbps download и 2Mbps 
upload).   

- Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним кориницима.  
 

6. Геронтолошки клуб „Кертварош“, Aлексе Шантића 27, Суботица   
- Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен приступ Интернету 

(flat rate) – негарантован проток 20Mbps download и 2Mbps 
upload).   
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- Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним кориницима.  
 

7. Геронтолошки клуб „Бајнат“, Bраће Радића 59  , Суботица  
- Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен приступ Интернету 

(flat rate) – негарантован проток 20Mbps download и 2Mbps 
upload).   

- Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним кориницима.  
 

8. Геронтолошки клуб „Бајмок“, Штросмајерова 13, Бајмок   
- Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен приступ Интернету 

(flat rate) – негарантован проток 20Mbps download и 2Mbps 
upload).   

- Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним кориницима.  
 

 
 
б) Структурно каблирање на главној локацији, Суботица, Алеја Маршала Тита 
31  (једнократно плаћање) 
 

 

1. Структурно каблирање целог објекта 

- Постављање пасивне рачунарске мреже, којом ће бити повезан 
централни свич или рутер и са не мање од 25 и не више од 30 АП-
ова, који ће пружити квалитетан сигнал у свим деловима објекта, 
тако да комплетан објекат буде покривен квалитетним сигналом за 
све кориснике 

- Посебни грађевински радови у сврху радова наведених у 
претходној ставки 

 
 
ц) Сетовање и одржавање централног свича или рутера и АП-ова 

 

д) Техничко решење мора да испуњава следеће стандарде и омогућава 
следеће функционалности: 
 

- Мора да пружи могућност већег броја ССИД-ева (подмреже за 

различите групе корисника: резиденте, запослене, посетиоце...) 

- Техничко решење и опрема мора да задовољава следеће IEEE 

стандарде: 802.11b, 802.11g i 801.11n 

- Решење мора да буде релаизовано преко портала, тако да садржи 

поздравну страну, а приступ Wi fi мрежи је заштићен лозинком. 

 

е) Телефонску техничку подршку oрганизовану на следећи начин: 
- контакт број за пријаву сметњи и проблема и то 24/7 (свим данима 

од понедељка до недеље, од 00 h до 24h) 
- у случају потпуног прекида сервиса 24/7 (свим данима од 00 до 

24h 

- у случају проблема или престанка рада појединачног АП-а, 
радним данима 8 h до 20 h 
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Напомена:  
Комплетна опрема за остваривање тражених услуга не преноси се у 
власништво Наручиоца. 

 

Наручилац се обавезује да ће у току рока предвиђеног за завршетак радова  
обезбедити неометани приступ свим локацијама, како би систем наставио са 
радом у предвиђеном року од дана потписивања уговора. 
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ф)   Понуђена цена према техничкој спецификацији  

 
I) Цене за Интернет пакете по локацијама: (месечно плаћање)  

 
 

Редни Назив услуге     Цена Цена 
Укупна 

цена 
Укупна 
цена 

број        без ПДВ са ПДВ без ПДВ са ПДВ 

        
за 1 
месец 

за 1 
месец за 12 месеци 

за 12 
месеци 

                     

1a. Радна јединица „Дом Дудова шума“,Алеја 
Маршала Тита 31, Суботица 
- Интернет 30/30 Mbps/Mbps (неограничен 
приступ Интернету (flat rate) - гарантован 
минимални проток 30Mbps download и 30Mbps 

upload) реализоавн преко оптике за потребе 
(WiFi)  приступа 
 

        

          

     

          

          

1b. 

-Интернет 10/10 Mbps/Mbps (неограничен 
приступ Интернету (flat rate) - гарантован 
минимални проток 10Mbps download и 
10Mbps upload реализоаван преко оптике за 
потребе канцеларија 
     

2. Радна јединица „Дом за негу“,  27 марта 36, 
Суботица 
- Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен 
приступ Интернету (flat rate) – негарантован 
проток 20Mbps download и 2Mbps upload).  

-Један рутер мора омогућити WiFi приступ 
локалним корисницима, у старом делу 
објекта 
-Други рутер мора омогућити WiFi приступ 
локалним корисницима, у новом делу 
објекта (нови дограђени део објекта). 

        

          

          

          

3. Радна јединица „Дом за одрасла лица“,  Чикош 
Беле 34, Суботица 
- Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен 
приступ Интернету (flat rate) – негарантован 
проток 20Mbps download и 2Mbps upload).   
- Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним 
кориницима.  

        

          

          

          

          

4. Служба „Отворена заштита“ и геронтолошки 
клуб „Центар 2“, Жарка Зрењанина 16, Суботица  
- Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен 
приступ Интернету (flat rate) – негарантован 
проток 20Mbps download и 2Mbps upload).   
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- Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним 
кориницима.  

5. Геронтолошки клуб „Центар 1“,  Петра Драпшина 
3, Суботица  
- Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен 
приступ Интернету (flat rate) – негарантован 
проток 20Mbps download и 2Mbps upload).   
- Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним 
кориницима.  

        

          

          

          

          

          

          

6. Геронтолошки клуб „Кертварош“, Aлексе 
Шантића 27, Суботица  
- Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен 
приступ Интернету (flat rate) – негарантован 
проток 20Mbps download и 2Mbps upload).   
- Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним 
кориницима.  
 
 

        

          

          

          

7. Геронтолошки клуб „Бајнат“, Bраће Радића 59  , 
Суботица  
- Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен 
приступ Интернету (flat rate) – негарантован 
проток 20Mbps download и 2Mbps upload).   
- Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним 
кориницима.  

        

          

          

          

          

          

          

8. Геронтолошки клуб „Бајмок“, Штросмајерова 13, 
Бајмок  
- Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен 
приступ Интернету (flat rate) – негарантован 
проток 20Mbps download и 2Mbps upload).   
- Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним 
кориницима.  

        

          

          

          

          

          

          

УКУПНО БЕЗ ПДВ: (за 12 месеци)       

    УКУПНО СА ПДВ: (за 12 месеци)       
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II) Цене за иницијално повезивање на новим локацијама (услуга 
подешавања уређаја 
(“setup”):  (једнократно плаћање) 
 
 

Редни број Назив услуге 
Цена без ПДВ за 
једнократно плаћање 

Цена са ПДВ за 
једнократно 
плаћање 

1 Цена „Setup“ нове 
приступне тачке за 
(Acces Point) за 
бежични (WiFi) 
Интернет за 
Геронтолошки 
центар Суботица, 
Алеја Маршала Тита 
31, Суботица  

 

2 Цена за „Setup“ 
клијентске опреме 
за локацију. 
Нова локација 
(евентуални захтев 
за Интернетом на 
новој локацији)  

 

 УКУПНО БЕЗ ПДВ-а  
 УКУПНО са ПДВ-ом  

 
 
 

III)   РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
 

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ 
ПДВ-а (I+II)  

УКУПАН ПДВ  
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА 
ПДВ-ом (I+II)  

 
 
 
 
 
        Место и датум:                                                            Понуђач: 
______________________                                        ______________________ 

М.П. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА 

 
2.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има 
понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне 
набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
1) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

2) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

3) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет набавке ако је таква дозвола 
предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)  

4) Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде. 
 

 2.2.  Понуђач који  учествује у поступку предметне јавне набавке, мора  
испунити  додатне услове  за учешће у поступку јавне набавке,  
дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
       6)  Да  понуђач обавља послове из области телекомуникација  
минимално 5 година. 
        7)  Да поседује стандарде ISO 9001 i ICO/IEC 20000 стандарде 

 
2.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

 
2.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
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3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
Испуњеност  обавезних  услова  за учешће у  поступку предметне јавне  
набавке,  у складу са чл. 77. став 4. Закона,  понуђач доказује  
достављањем Изјаве  (Образац изјаве  понуђача, дат је у поглављу  V 
одељак 3.),  којом под пуном материјалном и  кривичном одговорношћу  
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне  набавке из чл.  
75. Закона, тачка 1-4, дефинисане овом конкурсном документацијом. 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и  
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у  
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду  
доставити овлашћење за потписивање. 
Услов број 6)  који се односи на испуњавање додатних услова  понуђач  
доказује достављањем  изјаве која је саставни део конкурсне  
документације. 
Услов број 7) доказује се достављањем копија наведених сертификата 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан 
да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у 
поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 
услова. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 
5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни 
на интернет страницама надлежних органа. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, 
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно 
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани 
начин. 
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  3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

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

 
 

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне 
набавке – Услуга интернет и бежичног (WiFi) повезивања , број 02/17/ЈНМВ 
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији); 

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

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

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

И З Ј А В У 
 

Подизвођач___________________________________________ у поступку јавне 
набавке- Услуга интернет и бежичног (WiFi) повезивања , број 02/17/ЈНМВ, 
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан 
у одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији). 

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

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
 

 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 02/17/ЈНМВ 

16 

 

 
 
 

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: Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 
24000 Суботица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга- Услуга 
интернет и бежичног (WiFi) повезивања , ЈН бр. 02/17/ЈНМВ - НЕ 
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до 02.02.2017. године до 12,00 часова.  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
У складу са чланом 89. став 3. Наручилац не дозвољава подношење 
електронске понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. 
  3.МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 
 
Понуде ће се јавно отварати дана 02.02.2017. у 12,30 часова у просторијама 
Геронтолошког центра из Суботице на адреси Алеја Маршала Тита 31, 
Суботица. 
Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. 
На основу члана 103. став .4 Закона о јавним набавкама наручилац ће  
искључити јавност у поступку отварања понуда уколико је то потребно ради 
заштите података који представљају пословну тајну у смислу закона којим се 
уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу 
закона којим се уређује тајност података.На основу наведеног наручилац ће 
донети одлуку којом одређује разлоге за искључење јавности и да ли се 
искључење јавности односи на представнике понуђача. 
 У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача. Овлашћени представници понуђача у обавези су да 
пре почетка поступка јавног отварања понуда уредно предају Комисији за јавне 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 02/17/ЈНМВ 

17 

 

набавке пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда. 
Пуномоћје треба да је издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и 
потписом овлашћеног лица. Број пуномоћја и име представника понуђача се 
уписује у Записник о отварању понуда, а који ће потписати записник и преузети 
примерак истог. 
Представник понуђача који учествује  у поступку отварања понуда има право да  
приликом отварања понуда изврши увид у податке који се уносе у записник о  
отварању понуда. 
Понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда Наручилац је  
дужан да достави записник у року од три дана од дана отварања понуда. 
 
4. ГРЕШКЕ ПРИ САЧИЊАВАЊУ ПОНУДЕ 
Уколико се приликом сачињавања понуде сачини грешка, понуђач може такву  
грешку отклонити на начин што ће погрешно написане речи-текст, унету цифру  
или заокружена понуђена опција  прецртати, а након тога  поред исправљеног  
дела понуде стави потпис одговорног лица понуђача и извршити оверу  
печатом, с тим да ће у случају подношења заједничке понуде потпис и оверу  
печатом извршити овлашћени члан групе понуђача-односно његово овлашћено  
лице 
 
5.Понуда мора да садржи: 
 
- Образац врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара- 
попуњен, потписан и печатиран од стране подносиоца понуде у случају 
самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  оверити образац. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , наведено треба 
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део 
заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
-образац понуде- попуњен, потписан и печатиран од стране подносиоца понуде 
у случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи 
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  
оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе 
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , 
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно 
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни 
део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
-модел уговора- попуњен, потписан и печатиран од стране подносиоца понуде у 
случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи 
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  
оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе 
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , 
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наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно 
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни 
део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
-изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне 
набавке мале вредности-изјаву потписује и печатира овлашћено лице понуђача 
који самостално подноси понуду.Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава 
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача и оверена печатом.  
-изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне 
набавке мале вредности- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, 
изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача и 
оверена печатом 
-образац трошкова припреме понуде- попуњен, потписан и печатиран од стране 
подносиоца понуде у случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, 
а уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписати и печатом  оверити образац. У случају да се понуђачи определе да 
један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 
документацији , наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 
који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
- Образац изјаве о независној понуди-Изјаву потписује и печатира понуђач који 
наступа самостално или са подизвођачима.Уколико понуду подноси група 
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона- Изјаву потписује и 
печатира понуђач који наступа самостално или са подизвођачима.Уколико 
понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
-Доказ о испуњавању услова (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) 
-Доказ о испуњености додатних услова из члана 76. Закона 
 
 
 
6.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
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: Геронтолошки 
центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботица,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку- Услуга интернет и бежичног (WiFi) 
повезивања , ЈН бр. 02/17/ЈНМВ - НЕ ОТВАРАТИ” или 
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„Допуна понуде за јавну набавку - Услуга интернет и бежичног (WiFi) 
повезивања ,ЈН бр. 02/17/ЈНМВ - НЕ ОТВАРАТИ” или 
  
„Опозив понуде за јавну набавку- Услуга интернет и бежичног (WiFi) повезивања 
,ЈН бр. 02/17/ЈНМВ - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку - Услуга интернет и бежичног (WiFi) 
повезивања ,ЈН бр. 02/17/ЈНМВ - НЕ ОТВАРАТИ” . 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 
9 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља iV одељак 
3.). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
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обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 члану групе који ће бити овлашћен да потписује и оверава обрасце у 
оквиру конкурсне документације, уколико су се чланови групе понуђача 
определили да обрасце потписује и оверава један од чланова, изузев 
образаца који морају потписати и оверити сви чланови групе понуђача 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како 
се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Плаћање je динарско. Цене дате у понуди су фиксне за време трајања  
закљученог уговора Наручилац ће плаћање услуге вршити у  року од 30 дана од  
дана пријема неспорне, исправне и оверене фактуре. Реализација предметне  
јавне набавке може износити највише до износа процењене вредности јавне  
набавке. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  
 
11.2. Рок и место извршења, начин извршења и рок трајања уговора 
Уговор се закључује на период од  1 (  једне  )  године и ступа на снагу даном 
потписа уговорних страна 
 
11.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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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12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цене у понуди треба да буду изражене у динарима без ПДВ и са ПДВ.  
Цена подразумева све трошкове које терете предметну набавку. Цене дате у  
понуди су фиксне за време трајања закљученог уговора. Бодоваће се укупна  
цена без ПДВ-а без обзира што понуђач мора навести износ ПДВ и цену са 
ПДВ.  
13.НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА  
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 
Неуобичајено ниска цена је она која значајно одступа у односу на тржишно  
упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења предметне јавне  
набавке. Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену,  
захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова  
које сматра меродавним. Наручилац ће одредити примерен рок за одговор и по  
добијању образложења провериће меродавне елементе понуде. 
 
14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија, Саве Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса: 
www.poreskauprava.gov.rs.  
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд,  www.sepa.gov.rs.  и у 
Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, 
Београд.Интернет адреса: www.merz.gov.rs.  
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 
11. Интернет адреса: www.minrzs.gov.rs. 
 
15. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И  
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Приликом закључења уговора изабрани понуђач је дужан да у корист 
наручиоца који је  покренуо јавну набавку  достави регистровану менице као 
средство обезбеђења и то: 
средство обезбеђења за добро извршење посла 
•  Једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло  
меницу за добро извршење посла  
•  Менично –  овлашћење за добро извршење посла са клаузулом  «без  
протеста», у висини од 10% од уговорене вредности без ПДВ. 
Копију захтева за регистрацију менице оверене од стране пословне  

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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банке  
•  Копију картона депонованих потписа  
Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је 10 дана  
дужи од дана окончања реализације уговора. 
Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се  
активирати - уновчити нарочито у следећим ситуацијама ако понуђач : 
-  не испоштује одредбе уговора;  
-  не изврши услугу предметне јавне набавке у уговореном року  
-  повери део посла подизвођачу којег није навео у понуди.  
Напомена за средство обезбеђења: 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне  
обавезе, важност средстава финансијског обезбеђења мора да се продужи. 
Меница мора бити регистрована у јединствени регистар меница и меничних  
овлашћења која води НБС и Одлуком о ближим условима, садржини и начину  
вођења регистра меница и меничних овлашћења НБС. 
Захтев за регистрацију менице дужник подноси својој пословној банци, а банка  
га оверава и даље прослеђује НБС, која на својој интернет страници објављује  
регистровану меницу .Меница и менично овлашћење треба да буду оверена  
печатом и потписани од стране лица овлашћеног за располагање финансијским  
средствима наведеног у приложеном депо картону. Картон депонованих  
потписа лица овлашћеног за располагање финансијским средствима, који се  
прилаже мора бити издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном  
овлашћењу. 
Средства обезбеђења морају бити неопозива, безусловна, и платива на први  
позив. Средство обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату,  
краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди  
наручилац или промењену месну  надлежност за решавање спорова која је  
утврђена уговором. Све евентулне спорове укључујући и спорове везане за  
средства финансијског обезбеђења решаваће надлежни суд у Суботици. 
Уколико изабрани понуђач приликом примопредаје предмета уговора не  
достави  меницу, менично овлашћење, копију захтева за регистрацију менице  
оверених од стране пословне банке као и копију картона депонованих потписа  
како је то захтевано конкурсном документацијом сматраће се да уговор није ни  
закључен, а наручилац може уговор закључити са првим следећим понуђачем 
према условима из конкурсне документације. 
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА  
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
Наручилац  може  одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у  
претходне три године  пре објављивања позива за подношење понуда  у  
поступку  
јавне набавке: 
1)  поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;  
2)  учинио повреду конкуренције;  
3)  доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога  
одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  
4)  одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди  
обавезао. 
Наручилац  може  одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да  
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о 
јавним  
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набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од 
претходне  
три године пре објављивања позива за подношење понуда. 
Доказ може бити: 
1)  правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног  
органа;  
2)  исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у  
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;  
3)  исправа о наплаћеној уговорној казни;  
4)  рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у  
уговореном року;  
5)  извештај  надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу  
са пројектом, односно уговором;  
6)  изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора  
дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују  
облигациони односи;  
7)  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која  
нису означена  у  понуди као подизвођачи, односно чланови групе  
понуђача. 
8)  други  одговарајући  доказ  примерен  предмету  јавне  набавке,  који  се 
односи  на  испуњење  обавеза  у  ранијим  поступцима  јавне  набавке  или 
по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.  
Наручилац  може  одбити  понуду  ако  поседује  доказ  из  става  3.  тачка  1)  
овог 
члана,  који  се  односи  на  поступак  који  је  спровео  или  уговор  који  је  
закључио  и 
други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 
 
17. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 
18. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
наручиоца Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботица, 
електронске поште на e-mail адресу slavica@gcsu.rs или milan@gcsu.rs или 
факсом на број 024 556 030 тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока 
за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници.  

mailto:slavica@gcsu.rs
mailto:milan@gcsu.rs
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 
02/17/ЈНМВ. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
 
19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
20. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
21. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Понуђач припрема понуду имајући у виду критеријум за оцењивање понуде. 
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума  
»најнижа  понуђена цена«.  На основу понуђене цене сачиниће се ранг листа  
понуда понуђача са  понуђеном ценом. У ситуацији када постоје две или више  
понуда са истом понуђеном ценом наручилац ће избор најповољније понуде  



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 02/17/ЈНМВ 

25 

 

извршити на тај начин што ће као најповољнија бити прихваћена понуда која је  
прва стигла и заведена код Наручиоца . 
 
 
22. РАЧУНСКА ПРОВЕРА ПОНУДА 
Наручилац може, уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских  
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку  
отварања понуда. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће  
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
 
23. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.   
  
24. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговрност за повреду заштићених  
права интелектуалне својине трећих лица сноси искључиво понуђач. 
 
25. ЗАШТИТА ПОДАТАКА И ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ 
Наручилац је дужан да: 
1)чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као  
такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;  
2)одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података  
добијених у понуди;   
3)чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и 
подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, 
до отварања понуда, односно пријава.  
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и  
Други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и  
рангирање понуде.  
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем  
углу великим словима имају исписано «ПОВЕРЉИВО», а испод тога потпис 
лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини 
податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом 
реду уз десну ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО».  
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе  
наведени начин.  
Сва документа односно подаци који нису означени као поверљиви, односно 
нису заштићени одредбом члана 14. ЗЈН, могу бити предмет увида других 
понуђача који то затраже по основу члана 110. ЗЈН. 
 
26. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом на e-mail адресу slavica@gcsu.rs  или milan@gcsu.rs, 
факсом на број 024 556 030 или препорученом пошиљком са повратницом на 
адресу наручиоца Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 
Суботица. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка 
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац 
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року 
од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева 
за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број  
02-017, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју 
се односи, корисник: Буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 
 
 
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од 5 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 
112. став 2. тачка 5) Закона.  
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                                     VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку – 
Услуга интернет и бежичног (WiFi) повезивања , ЈН број 02/17/ЈНМВ.  
  
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Врста правног лица: микро, мало 
,средње ,велико 

 

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 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Врста правног лица: микро, мало 
,средње ,велико 

 

  
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: 

 

 Врста правног лица: микро, мало 
,средње ,велико 

 

  
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: 

 

 Врста правног лица: микро, мало 
,средње ,велико 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Врста правног лица: микро, мало 
,средње ,велико 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Врста правног лица: микро, мало 
,средње ,велико 

 

  
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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1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- Услуга интернет и бежичног (WiFi) 
повезивања , Набавка : 02/17/ЈНМВ 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

Плаћање je динарско. Цене  
дате у понуди су фиксне за  
време трајања закљученог  
уговора Наручилац ће плаћање  
услуге вршити у року од 30 дана  
од дана пријема неспорне,  
исправне и оверене фактуре.  
Реализација предметне јавне  
набавке може износити највише  
до износа процењене  
вредности јавне набавке. 
Плаћање се врши уплатом на  
рачун понуђача.  

 
Рок важења понуде 
(не може бити краћи од 30 дана од дана 
отварања понуда) 

 
________ дана рачунајући од 
дана отварања понуда 

 
Рок извршења услуга 
 

Уговор се закључује на период  
од  1 (  једне  )  године и ступа 
на  
снагу даном  потписа уговорних  
страна. 
Рок омогућавања услуге  
интернет и бежичног (WiFi)  
повезивања треба да износи  
максимално  8  дана од дана  
потписивања уговора. 

 

 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_________________________   __________________________ 
 

Напомене:  
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 

 
 

Услуга интернет и бежичног (Wifi) повезивања 
 

 
 
Закључен   између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна ..................................................................... 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту:Наручилац услуга) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна ..................................................................... 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Вршилац услуга), 
 
 
За потребе набавке добара које су предмет овог уговора Вршилац услуга 
ангажује следеће подизвођаче или ће услуге извршити група понуђача са 
следећим учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 
Уговорне стране констатују: 

-да је Наручилац у складу са чланом 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/2015, 
68/2015), на основу позива за достављање понуда који је објављен на Порталу 
јавних набавки и интернет страници наручиоца 23.01.2016. године за набавку 
услуга:Услуга интернет и бежичног (Wifi) повезивања, број 02/17/ЈНМВ 
 -да је вршилац услуга дана _________________ године доставио понуду 
број __________ од _____________заведену под деловодним бројем 
наручиоца___________ ,која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог 
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уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за 
предметну јавну набавку. 
 -да понуда вршиоца услуга у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације,које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
 -да је наручилац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу 
понуде вршиоца услуга и одлуке о додели уговора број ______________ од 
______________,изабрао означеног вршиоца услуга за испоруку добара која су 
предмет уговора. 
 

Члан 2. 
  

Предмет уговора је набавка услуга: Услуга интернет и бежичног (Wifi) 
повезивања, број 02/17/ЈНМВ у свему према понуди вршиоца услуга. 
 

 

Члан 3. 
  

Вршилац услуга се обавезује да обезбеди Интернет сервис ( у даљем 
тексту: сервис) који представља начин реализације приступа Интернет преко 
сталне везе успостављене између базне станице Добављача и локације 
Наручиоца. 

Вршилац услуга се обавезује да обезбеди симетричан, асиметричан и 
гарантован сервис.  

Вршилац услуга се обавезује да обезбеди техничке додатке, адресе 
локација, опрему и уређаје потребне за коришћење сервиса у свему према 
Понуди која чини саставни део овог Уговора. 

 
Члан 4. 
 

Вршилац услуга се обавезује да обезбеди сервис који обухвата: 
 
а)      Интернет пакете по локацијама: 
 

1.Геронтолошки центар Суботица, Радна јединица „Дом Дудова 
шума“,Алеја Маршала Тита 31, Суботица  

-Интернет 30/30 Mbps/Mbps (неограничен приступ Интернету 
(flat rate) - гарантован минимални проток 30Mbps download и 
30Mbps upload реализоаван преко оптике за потребе ((Wifi) 
приступа 

b)                            -Интернет 10/10 Mbps/Mbps (неограничен приступ 
                                 Интернету (flat rate) - гарантован минимални проток  
                                10Mbps download и 10Mbps upload реализоаван преко  
                                оптике за потребе канцеларија 
 

2.Радна јединица „Дом за негу“,  27 марта 36, Суботица   
-Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен приступ Интернету 
(flat rate) – негарантован проток 20Mbps download и 2Mbps 
upload.  
-Један рутер мора омогућити WiFi приступ локалним 
корисницима, у старом делу објекта 
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-Други рутер мора омогућити WiFi приступ локалним 
корисницима, у новом делу објекта (нови дограђени део 
објекта)..  

 
3.Радна јединица „Дом за одрасла лица“, Чикош Беле 34, Суботица   

-Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен приступ Интернету 
(flat rate) – негарантован проток 20Mbps download и 2Mbps 
upload.   
-Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним кориницима.  

 

4.Служба „Отворена заштита“ и геронтолошки клуб „Центар 2“, Жарка 
Зрењанина 16, Суботица  

- Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен приступ Интернету (flat 
rate) – негарантован проток 20Mbps download и 2Mbps upload).   

- Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним кориницима.  
 

5. Геронтолошки клуб „Центар 1“,  Петра Драпшина 3, Суботица   
- Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен приступ Интернету 

(flat rate) – негарантован проток 20Mbps download и 2Mbps 
upload).   

- Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним кориницима.  
 

6. Геронтолошки клуб „Кертварош“, Aлексе Шантића 27, Суботица   
- Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен приступ Интернету 

(flat rate) – негарантован проток 20Mbps download и 2Mbps 
upload).   

- Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним кориницима.  
 

7. Геронтолошки клуб „Бајнат“, Bраће Радића 59  , Суботица  
- Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен приступ Интернету 

(flat rate) – негарантован проток 20Mbps download и 2Mbps 
upload).   

- Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним кориницима.  
 

8. Геронтолошки клуб „Бајмок“, Штросмајерова 13, Бајмок   
- Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен приступ Интернету 

(flat rate) – негарантован проток 20Mbps download и 2Mbps 
upload).   

- Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним кориницима. 

 

б)      Иницијално повезивања на новим локацијама (услуга подешавања   
уређаја 
(“setup”): 
 

1) “Setup” нове приступне тачке (Аcces Point) за бежични (WiFi) Интернет 
Интернет за Геронтолошки центар Суботица, Алеја Маршала Тита 31, 
Суботица 

2) “Setup”  нове клијентске опреме за локацију наведену (Нова локација тј 
евентуални захтев за Интернетом на новој локацији) 

 
в) Телефонску техничку подршку радним данима од 06 до 22 часа, 
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ван тог времена e –mailom 

 
Комплетна опрема за остваривање тражених услуга не прелази у власништво 
Геронтолошког центра из Суботице. 
 

Члан 5.  
Вршилац услуга  се обавезује да изврши техничку припрему и обезбеди 

услове за прикључење уређаја на локацији Наручиоца неопходних за 
коришћење сервиса.  

Вршилац услуга се обавезује да телекомуникациону опрему одржава у 

исправном стању, у складу са техничким прописима и стандардима у циљу 

непрекидног и неометеног коришћења сервиса од стране Наручиоца.  
Вршилац услуга се обавезује да обезбеди и инсталира техничку опрему 

неопходну за коришћење сервиса који пружа Наручиоцу. 
Вршилац услуга се обавезује да у року од 8 дана од дана потписивања 

уговора, омогући услуге интернет и бежичног (WiFi) повезивања 

 

Члан 6. 
  

Наручилац се обавезује да за време трајања уговора вршиоцу услуга 
обезбеди несметан приступ објектима на којима се поставља 
телекомуникациона опрема ради инсталације и одржавања исте, која је у 
власништву Вршиоца услуга. 

Члан 7. 
 

Укупна понуђена цена за предметну услугу према прихваћеној понуди 
понуђача износи  

_____________________ динара  без  ПДВ  (уписати  износ)   а  што  са  ПДВ  
износи 
_____________________динара (уписати износ). 
 

Члан 8. 
  

Наручилац ће накнаду за пружене услуге наведе у члану 7. Уговора 
исплаћивати у року од 30 дана од дана достављене исправне, уредно 
потписане и печатиране фактуре о пруженим услугама 
 

Члан 9. 
  

Плаћање је динарско на рачун понуђача Цене из понуде су 
фиксне и не могу се мењати за све време трајања уговора. 

 
Члан 10. 
  

Приликом закључења уговора Вршилац услуга је дужан да у корист 
Наручилаца достави регистровану меницу као средство обезбеђења и то:  

• Једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло 
меницу за добро извршење посла   

• Менично – овлашћење за добро извршење посла са клаузулом «без 

протеста»,на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком 

важења 10 дана дужим од коначног извршења уговора.  
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• Копију захтева за регистрацију менице оверене од стране пословне 

банке   
• Копију картона депонованих потписа   

Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се 
активирати - уновчити нарочито у следећим ситуацијама ако понуђач : 

- не испоштује одредбе уговора;   
- не изврши услугу предметне јавне набавке у уговореном року   
- повери део посла подизвођачу којег није навео у понуди.  
За случај да се продуже рокови за извршење услуге и извршење обавеза 

продужавају се и рокови важења средстава финансијског обезбеђења. 
 

Члан 11. 
  

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

Наручилац се обавезује да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској 
години бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену 
бити одобрена у тој буџетској години  

Члан 12. 
  

Уговор се закључује на период од 1 ( једне ) године и ступа на снагу 
даном потписа уговорних страна. 

Члан 13. 
  

Вршилац услуга се обавезује да за сваки календарски дан 
нефункцинисања сервиса умањи месечни износ уговорене накнаде из члана 8. 
овог Уговора за 3,33% 

Члан 14. 
  

Вршилац услуга се обавезује да у случају сметњи или квара на опреми у 
власништву Вршиоца услуга на писмени захтев Наручиоца путем е – маила 
Вршиоца услуга отклони сметњу односно квар у року од 1 сат по пријему 
обаветења или да уколико је у питању физички квар који није могуће отклонити 
даљинским путем, изађе на терен у року од 2 сата по пријему обавештења. 
 

Члан 15. 
  

У случају прекида рада сервиса или неправилног функционисања истог, 
Вршилац услуга не прихвата одговорност у случају да је то условљено:  

- неправилним радом опреме коју није испоручио Вршилац 
услуга ;   

- конфигурацијом опреме извршеном од стране Наручиоца или 
лица којима је Наручилац поверио конфигурисање опреме, а 
која није усаглашена са Вршиоцем услуга.   

- ометањем free-licence опсега или грешке у функционисању делова 
Интернет мреже на које објективно не може да утиче.   

- вишом силом.   
Члан 16. 
  

Наручилац има право да писменим путем једнострано раскине Уговор 
уколико Вршилац услуга не отклони квар односно прекид у раду сервиса у року 
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од 48 сати по писменој пријави путем е-маила о насталом догађају од стране 
Наручиоца, а да то није условљено околностима наведеним у члану 14 овог 
Уговора. 

Члан 17. 
  

Наручилац прихвата да је начин коришћења сервиса у потпуности 
одговорност самог Наручиоца и да Вршилац услуга не сноси одговорност за 
могућу посредну или непосредну штету, трошкове, захтеве и губитке настале 
коришћењем сервиса.  

Наручилац се обавезује да увођењем сервиса и коришћењем истог неће 
кршити важеће законе и прописе. 

  
Члан 18. 
  

Уговорне стране су сагласне да све информације добијене од друге 
стране везане за овај уговор имају статус поверљивих пословних информација 
и да ће неће бити саопштене трећим лицима без претходне сагласности обе 
уговорне стране.  

За посебно осетљиве информације било која уговорна страна може 
захтевати да се сагласност за откивање тих информација трећим лицима да у 
писменој форми. 

Члан 19.  
Свака уговорна страна има право да једнострано и без претходног 

обавештења раскине уговор писменим путем уз отказни рок од 30 дана.  
Уговорне стране дужне су да испуне све Уговором преузете обавезе 

доспелих до дана раскида Уговора.  
Члан 20. 
  

На све међусобне односе који овим уговором и посебним законима који 
регулишу наведену област нису регулисани сходно ће се примењивати одредбе 
Закона о облигационим односима 

Члан 21. 
  

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове решавати 
мирним путем, у супротном, спор ће решити стварно надлежнан суд у 
Суботици. 

Члан 22. 
  

Овај уговор сачињава се у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака 
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка. 
 
 

НАРУЧИЛАЦ                                              ВРШИЛАЦ УСЛУГА 
  __________________________                              _________________________ 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

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

 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку  јавне набавке  услуга  -  Услуга интернет и бежичног  (WiFi)  
повезивања,  број 02/17/ЈНМВ,  поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 
 

У складу са чланом 75. Став 2. Закона о јавним набавкама, 
________________________________________,  
                          (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

 

 
 
     
У складу са чланом 75. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, број 124/12,14/2015,68/2015) изјављујем да сам при састављању понуде за 
јавну набавку услуга- Услуга интернет и бежичног  (WiFi)  повезивања , у 
поступку јавне набавке мале вредности број 02/17/ЈНМВ, поштовао обавезе 
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XI  ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. СТАВ 2. 
ЗЈН 
 
 
_______________________________________  
 ______________________  
(Назив понуђача, подизвођача, члана групе понуђача) издаје: 
 

 
ИЗЈАВУ 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у потпуности испуњавам  
додатни услов из члана 76. став 2) ЗЈН за учешће у поступку  јавне набавке  
услуга интернет и бежичног  (Wifi) повезивања,  број 02/17/ЈНМВ  а који се 
односи  
на пословни капацитет односно 
1)  да обављам  послове из области телекомуникација минимално 5  
година.  
Овај доказ односно изјаву доставља понуђач када доставља самосталну  
понуду као и у ситуацији када доставља понуду са подизвођачем и када се  
доставља заједничка понуда 
 
 
Датум:                                                М.П.                            Потпис понуђача 

 
 
 

Напомена: 
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве 
потписује и  
оверава овлашћено лице понуђача Уколико понуду подноси понуђач са 
подизвођачем,  
образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице понуђача 
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве 
потписује и  
оверава члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице 
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XII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ  

за добро извршење посла 

 

ДУЖНИК – Издавалац менице 

Назив:_____________________________________________________ 

Седиште/ Адреса:___________________________________________ 

Матични број:_____________________ ПИБ:____________________ 

Текући рачун:______________________________________________ 

Пословна банка:____________________________________________ 

 

ИЗДАЈЕ: МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ за корисника сопствене менице, 

КОРИСНИК (Поверилац) 

Г еронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000  

Суботица, Матични број 08121249; ПИБ:100959794; Текући  

рачун 840-355667-30, 

Дужник  –  издавалац менице предаје, 1 (једну) бланко, потписану и оверену  

сопствену меницу, серије број ______________________ по основу финансијског  

обезбеђења за добро извршње посла Овлашћујемо Корисника као  Повериоца,  

да предату меницу може попунити на износ од 

_______________________ динара (10% од уговорене вредности без ПДВ), за,  

јавну набавку  услуга интернет и бежичног (Wifi) повезивања,  број  

53/15/ЈНМВ, а по основу финансијског обезбеђења за добро извршње посла. 

Рок важења ове менице је 10 дана дужи од коначног извршења уговора. 

Овлашћујемо Корисника као Повериоца да у своју корист безусловно и  

неопозиво,«Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са  

свих рачуна Дужника. Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-плаћање 

изврши на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату  

заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема  

довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.Дужник  

се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на  

стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату  

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање  

и располагање 

средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових  

правних субјеката од стране Дужника. 

Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се  

активирати -- уновчити нарочито у следећим ситуацијама ако понуђач 

-  не испоштује одредбе уговора;  

-  не изврши услугу предметне јавне набавке у уговореном року  

-  повери део посла подизвођачу којег није навео у понуди.   

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за  

заступање__________________________(име и презиме)  и чији се потпис  

налази у картону депонованих потписа код наведене банке. 

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице. 

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два ) истоветна примерка, од којих 1 (један) за  
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дужника, а 1 (један) за Повериоца 

Датум:_______________________ 

Место издавања овлашћења:____________________________ 

 

 

 

М.П.   

 

                               Издавалац мени це-дужник 

                                                                ______________________________ 

                                                                     Потпис и печат овлашћеног лицa 

 

 

 

Напомена: 

Уколико понуду подноси понуђач самостално, менично овлашћење  

потписује и оверава овлашћено лице понуђача. 

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем менично овлашћење  

потписује и оверава овлашћено лице понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) менично  

овлашћење потписује и оверава члан групе који је носилац посла односно  

његово овлашћено лице. 

 

Напомена: 

Доставља га само изабрани понуђач приликом закључења угoвора. 

 

 

 

 
 

 


