
 

 
Број: ЈН 24/16/ЈНМВ 
Датум: 10.06.2016.  
 
       У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник 
Републике Србије бр. 124/2012,14/15,68/15 у даљем тексту ЗЈН), Наручилац 
врши: 
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ  УСЛУГА  
Набавка услуга мобилне телефоније  

24/16/ЈНМВ 
 

Дана 31.05.2016. године  на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца  
објављен је позив за прикупљање понуда и конкурсна документација у 
поступку јавне набавке мале вредности, број 24/16/ЈНМВ, у којој Наручилац 
врши измену на следећи начин: 
                                                             I 
 
 У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН 24/16/ЈНМВ мења се следеће 
поглавље: 
 VII  -  Модел уговора 
 
 
 
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 
 

УГОВОР О ВРШЕЊУ УСЛУГА 
 
Закључен између:  
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна .................................................. 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту:Наручилац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна...................................................... 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Пружалац услуге), 
 
 
За потребе набавке услуге које су предмет овог уговора Пружалац услуге 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. i 61. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012), на основу позива за достављање 
понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 
31.05.2016. године за набавку услуга: Набавка услуга мобилне телефоније, спровео 
поступак јавне набавке мале вредности број 24/16/ЈНМВ; 
 -да је Пружалац услуге дана _________________ године доставио понуду број 
___________________ од __________________, која је заведена у деловодник наручиоца 
под бројем __________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог 
уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за предметну јавну 
набавку. 
    -да понуда Пружаоца услуге 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 
Пружаоца услуге и одлуке о додели уговора број ______________ од 
______________,изабрао означеног Пружаоца услуге за извршење услуга које су предмет 
уговора. 

Члан 2. 
 

 Предмет овог Уговора су услуге мобилне телефоније за период од годину 
дана, почев од ____________.2016. године, у складу са понудом Пружаоца услуге која је 
саставни део овог уговора. 

 
Члан 3. 

 
 Пружалац услуге се обавезује да ће за потребе Наручиоца извршити услуге 

које су предмет овог Уговора, у свему сагласно Понуди и одредбама овог Уговора, као и да 
ће предметне услуге обављати стручно и квалитетно, придржавајући се стандарда, 
прописа и правила струке који важе за ту врсту услуге, као и добрих пословних обичаја са 
следећим карактеристикама: 
 Укупна месечна претплата за све пакете износи ___________ динара без ПДВ-а, 
односно ___________ динара са ПДВ-ом. 
 Пружалац услуга ће месечно испостављати рачун за извршене услуге са 
обрачунатим ПДВ-ом. 

Oпредељен буџет за телефоне у минималном износу од ____________ динара са 
ПДВ-ом је могуће корисити за набавку телефонских апарата по избору Наручиоца, 
за цену од 1,00 динара, по мобилном апарату, без ПДВ у току трајања уговорне 
обавезе; 

 Порез на додату вредност плаћа Наручилац. 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2016. 
Годину (Финансијским планом за 2016. Годину).Плаћања доспелих обавеза насталих у 
2016. Години, вршиће се до висине одобрених апропријација (средства на позицији у 
финансисјком плану) за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2016. 
Годину. 

  За део реализације уговора који се одоси на 2017. годину, реализација уговора ће 
зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 
2017. годину (Финансијским планом за 2017. годину).Дакле, обавезе Наручиоца из овог 
уговора које доспевају у наредним буџетским годинама биће реализоване највише до 
износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредне буџетске 
године.  
        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности 
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

 
Члан 4. 

 
Уговорне стране су сагласне да ће Пружалац услуга извршити услуге које су 

предмет Уговора према роковима дефинисаним у Понуди. 
Пружалац услуга се нарочито обавезује да у вршењу послова на пружању 

предметних услуга у свему поступа у складу са одредбама чланова 124-130 Закона о 
електронским комуникацијама („Сл. гласник РС”, бр. 44/2010 и 60/2013 –одлука УС), а који 
се односе на безбедност и интегритет јавних комуникационих мрежа и услуга и тајност 
електронских комуникација, законитог пресретања и задржавања података. 

Пружалац услуга се обавезује да Наручиоца благовремено обавештава о свим 
захтевима и променама битним за реализацију уговорних обавеза. 

Пружалац услуга се обавезује да одреди лице за надзор над извршењем услуга 
дефинисаних Уговором, које ће имати следећа задужења: 
•комуникација и сарадња са овлашћеним представницима Наручиоца;  
•праћење квалитета услуге;  
•праћење оперативне и финансијске реализације уговора;  



•припрема и овера Записника о примопредаји SIM картица;  
•припрема и овера Записника о примопредаји телефонских апарата;  
•припрема и овера Записника о извршеним услугама по извршењу Уговора. 

 
Члан 5. 

 
Уговорне стране су сагласне да ће Наручилац Пружаоцу услуге извршити плаћање 

услуга из члана 1. овог Уговора према роковима дефинисаним у Понуди. 
 Уговорне стране су сагласне да Наручилац има право да у случају немогућности 
плаћања у року који је прописан у Понуди, а из објективних разлога који не зависе од 
његове воље (који укључују али се не ограничавају на разлоге везане за стање 
ликвидности Наручиоца, имајући у виду изворе финансирања Наручиоца) плаћање изврши 
након престанка насталих објективних разлога, и то у најкраћем могућем року. 
 

Члан 6. 
 

Уговорне стране су сагласне да ће укупна вредност Уговора мобилне телефоније 
за период од 1 године, почев од _______________.2016. године бити одређена према 
стварно реализованом саобраћају, али највише до вредности која је за намене услуга 
мобилне телефоније планирана важећим Финансијским плановима Наручиоца, а у складу 
са достављеном Понудом. 

Уговорне стране сагласно утврђују да укупна цена услуга на бази јединичних цена 
из Понуде и стварне укупне годишње потрошње, за период важења овог уговора, не сме 
прећи процењени износ из става 1. овог члана. 

Јединичне цене из Обрасца понуде,  Цена и други критеријуми за доделу уговора 
су фиксне и не могу се мењати.  

За остале услуге које нису наведене у Обрасцу понуде,  Цена и други критеријуми 
за доделу уговора примењиваће се цене из важећег ценовника изабраног Понуђача, 
објављеног на званичној Интернет презентацији Понуђача.  

Месечни износи рачуна ће се обрачунавати према стварно оствареном саобраћају 
у складу са ценама које су исказане у Обрасцу понуде, Цена и други критеријуми за доделу 
уговора и важећим ценовником понуђача за остале услуге.  

 
Члан 7. 

 
Уговорне стране су сагласне да је Наручилац обавезан да Пружаоцу услуге изврши 

плаћање пружених услуга само уколико су те услуге пружене на начин и под условима 
дефинисаним у Понуди и одредбама овог уговора. 

Пружалац услуга у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених 
обавеза, те и за део услуге извршен од стране подизвођача, као да их је сам извршио 
(уколико постоје подизвођачи). 

Чланови групе у потпуности солидарно одговарају Наручиоцу за извршење 
уговорених обавеза. 

Члан 8. 
 

Уговорне стране су сагласне да овај уговор и податке садржане у њему сматрају 
поверљивим. 

Пружалац услуга се обавезује да неће саопштавати, преносити и објављивати, 
податке до којих је дошао или у које је, на било који начин, извршио увид приликом вршења 
услуга по основу овог уговора, као и да ће те податке сматрати поверљивим и чувати као 
пословну тајну. 

Пружалац услуга се обавезује да ће напред наведене податке чувати као пословну 
тајну и након завршетка овог уговора. 

Објављивање података из предходног става овог члана може се вршити искључиво 
након писаног одобрења Наручиоца.  



Пружалац услуга ће благовремено обавестити Наручиоца у писаној форми о 
објављивању података чије јавно саопштавање представља обавезу прописану законом и 
подзаконским актима.  

 
Члан 9. 

 
Измене и допуне овог уговора могу се вршити закључивањем анекса у писаној 

форми, уз сагласност уговорних страна, у складу са законом. 
Измена уговора могућа је у погледу уговорене цене, у случају промене и допуне 

пакета или додатних услуга у складу са важећим ценама из ценовника. 
 

Члан 10. 
 

Наручилац може поднети приговор на износ фактуре у року од 30 дана од дана 
доспећа рачуна за услуге а може поднети и приговор на квалитет услуге у року од 30 дана 
од дана извршења услуга.  

Пружалац услуге је дужан да у року од 15 дана од дана пријема приговора достави 
Наручиоцу услуга образложени писани одговор, којим се изјашњава о приговору.  

Приговор се може поднети у писаној форми електронским путем или путем поште.  
Пружалац услуга се обавезује да ће на позив Наручиоца одмах, или у најкраћем 

могућем року отклонити уочене недостатке у извршеној услузи. У противном Наручилац 
задржава право да раскине уговор.  

Уколико Наручилац није задовољан начином на који је приговор решен,Наручилац, 
поред осталих права које има у складу са законом , може да се у року од 15 дана по 
пријему одговора Пружаоца услуга, односно од истека рока за достављаље одговора, 
обрати Републичкој агенцији за електронске комуникације у смислу важећег Закона о 
електронским комуникацијама.  

 
Члан 11. 

 
Свака уговорна страна има право једностраног раскида овог уговора, у складу са 

Законом, при чему једнострани раскид уговора мора бити образложен и учињен у писаној 
форми, а отказни рок износи тридесет (30) дана. 

Уговорне стране утврђују да је једнострани раскид уговора из става 1. овог члана 
могућ само уколико је страна која једнострано раскида уговор у потпуности испунила своје 
обавезе по основу овог уговора, настале до дана раскида уговора, о чему потписује изјаву 
коју доставља заједно са обавештењем о раскиду из става 1. овог члана. 

Свака уговорна страна има право да једнострано раскине уговор у свако доба и без 
отказног рока, ако друга уговорна страна не извршава обавезе на уговорени начин и у 
уговореним роковима, а које неправилности не отклони ни у року од десет (10) дана од 
дана пријема писменог упозорења друге уговорне стране. 

Уколико уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни 
Уговор закључен и констатују да су за време трајања овог уговора наступиле такве 
промењене околности због којих је неоправдано да овај уговор и даље буде на снази, 
уговорне стране могу да споразумно раскину овај уговор.  
 

Члан 12. 
 

Вишом силом се сматрају догађаји и околности које ометају, спречавају или 
онемогућавају вршење уговорених обавеза, а по својој природи су такве да на њих 
уговорне стране не могу да утичу како би њихово дејство отклонили, умањили или укинули. 

Пружалац услуга се не може позивати на ванредне околности које су настале пре 
или по истеку предвиђеног рока за реализацију уговорних обавеза. 
 

Члан 13. 
 



Овај уговор производи правно дејство у периоду од годину дана, почев од 
__________.2016. године као дана закључења истог. 

Ако је Наручилац због закашњења Пружаоца услуга у реализацији предмета овог 
Уговора претрпео одређену штету, Наручилац може захтевати накнаду штете, односно пун 
износ претрпљене штете. 
 

Члан 14. 
 
 На спровођење овог уговора примењују се одредбе Закона о облигационим 
односима и Закона о јавним набавкама, као и других прописа којима се регулише материја 
која је предмет уговора. 
 
 
 
 
 

Члан 15. 
 

            Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно а у 
случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Суботици. 

Члан 16. 
 

           Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 
 

Члан 17. 
 

 Уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака,од којих Наручилац задржава три 
а Пружалац услуга два примерка. 
 Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
    
 
 
  
  Пружалац  услуга                                                                      Наручилац 

 
  __________________________                              _________________________ 
 

 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих разлога одбије да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за 
јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом 
средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 
 
 
 
 
 
 
 
 


