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Наручилац: Српско народно позориште 

Установа културе од националног значаја 

Адреса: Позоришни трг бр. 1 

Место: Нови Сад 

Интернет страница: www.snp.org.rs 

 

На основу члана 60.став 1. тачка2. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр. 124/12; 

14/15; 68/15) и члана 53. Закона о јавним набавкама- Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности број 01-1154/1-2017 од 10.04.2017. године, упућује се 

 

П О З И В 
за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности број 02/2017 

општи подаци о јавној набавци и предмету јавне набаваке 

 

 

1. Предмет јавне набавке мале вредности услуга је – Услугe фиксна телефоније;. Ознака 

из општег речника набавке: 64210000 Телефонске услуге и услуге преноса података; Предмет 

ЈНМВ, ближе је одређен техничком спецификацијом, у обрасцу понуде. 

2. Право учешћа у поступку имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају услове из 

члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр. 124/12;14/15;68/15). 

Испуњеност услова се доказује на основу члана 77. став 4. ЗЈН  писменом изјавом датом под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу, који образац  је у конкурсној документацији. 

3. Понуда мора бити у потпуности припремљена и поднета у складу са овим Позивом и 

конкурсном документацијом која је у прилогу Позива; потребно је попунити, потписати и 

оверити печатом све обрасце у којима је то означено и спаковати у коверат и послати на адресу 

наручиоца.  

4. Коришћење услуге и плаћање ће се обављати сукцесивно у периоду трајања уговора од 

једне (1) године. Услуга фиксне телефоније подразумева јавне говорне услуге, као и пренос 

података и слике преко фиксне мреже. 

5. Време успостављања услуге 
Време успостављања услуге, уколико постоје технички услови, представља период од 

закључења уговора до тренутка активирања услуга. Понуђач је дужан да успостави предметне 

услуге у понуђеном року. Рок за успостављање услуге понуђач обавезно наводи у образцу 

понуде јер се у супротном понуда неће разматрати. 

6.  Квалитет 
Услуге које су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће 

стандарде и испуњавати услове и захтеве из спецификације који су прописани конкурсном 

документацијом a што понуђач потврђује потписивањем образца понуде.  

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

параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга и спровођењу 

контроле обављања делатности електронских комуникација („Сл. Гласник РС“, бр. 73/2011 и 

3/2014), што потврђује потписивањем образца понуде. 

7.  Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

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

момента усмене или писмене пријаве рекламације, отклони евентуалне недостатке. 

8. Понуда се подноси у складу са достављеним обрасцем, путем поште или лично на 

адресу:  Српско народно позориште 

                21000 Нови Сад 

                Позоришни трг бр.1 

Уколико понуду доносите лично на адресу наручиоца, однети је у канцеларију 314 на III спрату 

(писарница).   
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Понуде се достављају у затвореној коверти која на предњој страни треба да има написано 

"ПОНУДА - НЕ ОТВАРАЈ" НАЗИВ И БРОЈ ЈНМВ, а на полеђини НАЗИВ, АДРЕСА И БРОЈ 

ТЕЛЕФОНА ПОНУЂАЧА. 

9.  Благовременом ће се сматрати понуда која код наручиоца стигне до 24.04.2017. године 

до 09:30 часова. 

10. Отварање понуда је јавно и обавиће се у седишту наручиоца, на I спрату, у просторији 

бр. 112, у 10:00 часова, дана 24.04.2017. године. 

За присуствовање отварању понуда, овлашћени представник понуђача обавезан је поднети 

пуномоћ Комисији за спровођење ЈНМВ пре отварања понуда. 

11. Наручилац ће, одлуку о избору најповољније понуде, донети у року од 10 дана од дана 

отварања понуда. 

Наручилац ће одлуку доставити понуђачима, у року од 3 дана од дана доношења одлуке. 

 

12. Избор најповољније понуде обавиће се применом критеријума најниже понуђене цене, под 

истим условима. 

13. Неблаговремене понуде се неће разматрати, а неодговарајуће и неприхватљиве  понуде ће 

бити одбијене. 

14. Конкурсна документација се може преузети на сајту Наручиоца www.snp.org.rs , Порталу 

јавних набавки или у седишту Наручиоца сваким радним даном од 10 до 13 часова. 

15. Особа за контакт:  

-  Александра Нововић, маст.економиста, тел. Бр:021/ 426-072,  

  mail: javne.nabavke@snp.org.rs 
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Наручилац: Српско народно позориште 

Установа културе од националног значаја 

Адреса: Позоришни трг бр. 1 

Место: Нови Сад 

 

У П У Т С Т В О 
понуђачима како да сачине понуду 

 

 

1. Понуђач треба да унесе све захтеване податке у приложени образац понуде. 

2. Понуда мора бити на српском језику, откуцана машином или исписана читко, штампаним 

словима. 

3. Понуда мора бити јасна и недвосмислена и оверена потписом и печатом овлашћеног лица. 

4. Забрањено је подношење понуде са варијантама. 

5. Понуђач је обавезан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити 

подизвођачу и наведе назив подизвођача. 

6. Цена у понуди се исказује у динарима. Уколико се цена у понуди искаже у еврима, 

прерачун у динаре ће се вршити по средњем девизном курсу НБС, на дан отварања понуда. 

7. Цена се исказује појединачно, за сваку јединицу мере и укупно за тражену количину; 

укупно за све тражене ставке техничке спецификације без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

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

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

(рачуна) за пружену услугу коју испоставља пружалац. Плаћање се врши уплатом на 

рачун пружаоца. У овој набавци није дозвољено авансно плаћање. 

Са овим захтевом понуђач се саглашава потписивањем образца понуде. 

9. Захтев у погледу места и начина пружања услуге. 

Место пружања услуге је пословни простор у Новом Саду (Позоришни трг 1 и Ђорђа Рајковића 

5. Са овим захтевом понуђач се саглашава потписивањем образца понуде. 

10. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

11. Цена и остали подаци из понуде, који су од значаја за примену елемената критеријума и 

рангирања, као и докази о испуњености услова,  неће се сматрати поверљивим, сходно 

чл.14. Закона о јавним набавкама. 

12. Месечна претплата по броју 

Mесечна претплата по броју je не може бити већа од 550 динара без пдв-а. 

Понуде са ценом претплате већом од 550 динара без пдв-а биће одбачене као 

неприхватљиве. 

13. Максимално време отклањања квара. 

Максимално време отклањања квара обавезно се исказује у образцу понуде јер се у супротном 

понуда неће разматрати. Максимално време отклањања квара исказује се нумерички и то у 

сатима. 

14. Квалитет 

Услуге које су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде 

и испуњавати услове и захтеве из спецификације који су прописани конкурсном 

документацијомa што понуђач потврђује потписивањем образца понуде. 

15. Стандард квалитета 

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

параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга и спровођењу 

контроле обављања делатности електронских комуникација („Сл. Гласник РС“, бр. 73/2011 и 

3/2014), што потврђује потписивањем образца понуде. 
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16. Гаранција 

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

потписивањем образца понуде. 

17. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Изабрани понуђач приликом потписивања уговора/ закључења уговора,  мора предати бланко 

сопствену меницу као обезбеђење  за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у 

регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 

Меница се попуњава и доставља са пратећом меничном изјавом и депо картоном (уз 

регистрацију) и то у износу од 10 % од вредности понуде без пдв-а.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз 

исте морају бити достављене попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом 

од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.  Рок важности, за меницу за добро извршење 

посла,  је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења уговора, односно услуге. Средство 

обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања осим ако је понуђач у целости 

испунио своју обезбеђену обавезу.  

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да изабрани понуђач не извршава све своје обавезе 

у року и  на начин предвиђен уговором. 

 

18. Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена укупна цена. 

Ако су поднете две или више понуда са истом најнижом  укупном ценом, избор ће се извршити 

тако што ће се прихватити понуда са повољнијим елементом критеријума I -  услов и начин 

плаћања (плаћање минимум до 15-ог у месецу за претходни месец). Понуђач са дужим 

периодом рока плаћања ће имати предност у односу на остале понуђаче са истом понуђеном 

најнижом ценом. Уколико понуђачи са истом најнижом ценом буду имали и овај елемент 

критеријума исти најповољнији, одабир ће се извршити  тако што ће се прихватити понуда са 

повољнијим елементом критеријума II-  цена по минуту за месни саобраћај – разговори 

обављени у оквиру исте мрежне групе . Понуђач са нижом ценом ће имати предност у односу 

на остале понуђаче са истом понуђеном најнижом ценом и елементом критеријума I. 

13. Модел уговора и сви обрасци,  који су саставни део конкурсне   документације морају бити 

од стране овлашћеног лица понуђача, попуњени, парафиран и оверени печатом и послат  на 

адресу Наручиоца заједно са осталим обрасцима конкурсне  документације на начин како је то 

наведено. 

14. Захтев за заштиту права понуђача , подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу, 

у року од 5  дана од дана пријема одлуке о додели уговора, на начин како је то одређено у члану 

108. став 6. до 9. Закона о јавним набавкама са свом садржином која је одређена у члану 151. 

ЗЈН. 

15. Уговор о  ЈНМВ, закључује се у року од 8 дана од дана протека рока  за подношење захтева 

за заштиту права, односно када се стекну законски услови. 
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

                                                  

 

 

Ред.

бр 

назив опис 

1 Према спецификацији из обрасца 

понуде 

Према спецификацији из обрасца понуде 

 

 

 

Предметна јавна набавка се односи на пружање Услугe фиксне телефоније преко аналогних 

телефонских прикључака у објектима СНП-а ( Позоришни трг 1, Ђорђа Рајковића 5 ). 

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

података и слике преко фиксне мреже. 

Услуга мора обухватати следеће: 

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

ватрогасци...). 

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

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

3. У случају промене постојећег оператера који тренутно Наручиоцу пружа предметну услугу, 

трошкове преноса постојећих корисничких бројева сноси изабрани понуђач. 

4.Изабрани понуђач мора омогућити Наручиоцу задржавање постојећих бројева. 

5. Кориснички сервис изабраног понуђача мора бити доступан према Наручиоцу 24 сата, 7 дана у 

недељи, 365 дана у години. 

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

омогућене непрекидно у току 24 сата, 7 дана у недељи, 365 дана у години. 

7. Mесечна претплата по тел.прикључку (броју) не може бити већа од 550 динара без пдв-а при чему 

у оквиру месечне претплате Понуђач урачунава најмање 150 минута бесплатног разговора ка 

фиксним мрежама на територији РС по телефонском прикључку. 

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

9. Услуге у међународном телефонском саобраћају које нису наведене посебно у конкурсној 

документацији, као и додатне услуге фиксне телефоније се обрачунавају према важећим 

ценовницима оператера. 

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

11.Ценом услуга фиксне телефоније мора да буде обухваћено увођење захтеваних услуга, тј. 

прикључење на телефонску мрежу- успостављање прикључка и тестирање на свим локацијама 

Наручиоца. 

12.Понуђач је дужан да обезбеди пресељење опреме без промене телефонских бројева и без 

додатних трошкова поновног заснивања услуге у случају да дође до пресељења Наручиоца на нову 

адресу пре истека уговора. 

13.Понуђена услуга мора подржавати телефонску централу Наручиоца (ближе описану доле) 

односно постизање пуне компатибилности са наведеном централом пада на терет изабраног 

оператера. 

14.Услуге које су предмет јавне набавке морају у свему бити у складу са важећим стандардима и 

захтевима и условима Наручиоца дефинисаним конкурсном документацијом. 

Предмет набавке чине: 

-Услугe фиксне телефоније преко аналогних телефонских прикључака, 

Број потребних телефонских прикључака у објектима СНП-а који су предмет набавке: 
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1. 

Број потребних АНАЛОГНИХ (стандардних) телефонских прикључака 

(линија) у пословним просторијама СНП-а на локацији у Н. Саду (Позоришни трг 1) = 45; од којих су 
три броја везани у  PBX серију са главним бројем 021/6621-411 
2.  

Број потребних АНАЛОГНИХ (стандардних) телефонских прикључака 

(линија) у пословним просторијама СНП-а на локацији у Н. Саду (Ђорђа Рајковића 5) = 1 

 

Напомена: 

-Под телефонским прикључком подразумева се улазна телефонска линија. У оквиру интерне 

телефонске комуникације а након успостављања предметне фиксне телефоније СНП ће имати 

потребу за довољним бројем локала сходно броју запослених (већ постоје одређени локали). 

-Изабрани понуђач ће одредити врсту медиума путем којег ће фиксна телефонија на сигуран начин 

бити испоручена као и одговарајући систем преноса према телефонској централи Наручиоца. (Све 

наведено спада у трошак изабраног понуђача и његова је одговорност за функционисање истог). 

-телефонски апарати који се користе на аналогним прикључцима су у власништву СНП-а и не 

представљају предмет набавке. 

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

за пружање предметне услуге без додатних трошкова по СНП а пре свега да се искористи постојећа 

телефонска централа у власништву СНП-а. 

Услуга фиксне телефоније преко аналогних телефонских прикључака мора обухватати следеће: 

 

Ред.бр. Назив услуге Јединица мере (јм) 

1 Месни саобраћај- разговори обављени у оквиру 

исте мрежне групе 

1 минут 

2 Међумесни саобраћај- разговори обављени 

између мрежних група 

1 мунут 

3 Телефонски разговори од претплатника фиксне 

ка мобилној телефонији- МТС 

1 минут 

4 Телефонски разговори од претплатника фиксне 

ка мобилној телефонији- ТЕЛЕНОР 

1 минут 

5 Телефонски разговори од претплатника фиксне 

ка мобилној телефонији- ВИП 

1 минут 

6 Међународни телефонски разговори ка фиксној 

мрежи Група I (граничне земље са Републиком 
Србијом) 

1 минут 

7 Месечна претплата за телефонски прикључак 1 комад 

8 Нов директан телефонски прикључак 1 комад 

9 Сеоба телефонског прикључка 1 комад 

10 Промена броја телефонског прикључка 1 комад 

11 Поновно укључење телефонског прикључка 1 комад 

 

 

Објашњење: 

-Месни саобраћај подразумева разговоре остварене у истој мрежној групи (нпр. позиви у оквиру 

мреже 021-Нови Сад). 

-Међумесни саобраћај подразумева позиве (разговоре) упућене из једне 

мрежне групе (нпр. 021-Нови Сад) ка другим мрежним групама (нпр. 018-Ниш; 

011- Београд). 
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-Радно време СНП-а је од 00,00 – 24,00 , седам (7) дана у недељи, 365 дана у години, тако да цене 

разговора треба исказати јединствено тј. без разлике на „јак“ и „слаб“ саобраћај. 

-Пре достављања понуде, сваки понуђач може остварити увид на локације 

СНП-а како би се упознао са начином по коме тренутно функционише услуга фиксне телефоније. 

Важна напомена (услов): 

-У пословним просторијама СНП-а на локацији у Новом Саду (Позоришни трг 1) у власништву 

СНП-а постоји и у функцији је телефонска централа Panasonic KXTDA 600, са аналогним 

телефонским прикључцима, преко које се остварује фиксна телефонија преко аналогних тел. 

прикључака у предметном објекту. 

Предметна телефонска централа нема SIP модул. 

Предметна телефонска централа нема слободне BRI и PRI модуле нити неке друге. 

Понуђена услуга за локацију у Новом Саду, за аналогне телефонске прикључке, мора подржавати 

наведену телефонску централу тј. мора бити у потпуности компатибилна са њом како СНП неби 

имао никакве додатне трошкове у виду надоградње постојеће централе или куповине нове опреме и 

других ресурса. Уколико понуђач понуди технички компатибилну 

услугу али са другим ресурсима и опремом дужан је да исто обезбеди о свом трошку. 

Дакле сви постојећи ресурси СНП-а (напред наведени) морају бити искоришћени за пружање 

предметне услуге док за случај где СНП не располаже са ресурсима (опремом) за пружање 

предметне услуге понуђач је дужан да понуди услугу која ће задовољити наведени захтев тако што 

ће понудити решење са својим ресурсима (опремом) а који ће бити укључени у понуђену цену. 

Цена услуге мора обухватити и увођење услуге тј. прикључење на телефонску 

мрежу и успостављање прикључка (линије) на траженој локацији СНП-а односно њено тестирање, те 

се накнадни захтеви по овом питању неће узимати у обзир. 

Понуде морају бити у складу са захтевима из конкурсне документације при чему се наручилац не 

упушта у тумачење општих аката понуђача којима они ближе уређују своје пословање и пословну 

политику односно на који начин они учествују на тржишту. 

 

Спецификација телефонских бројева СНП-а (тренутно у коришћењу) 

Нови Сад (021) 

Фиксни телефони-аналогни прикључци (Укупно 46) 

420-658, 420-733, 420-736, 422-757, 423-638, 426-071, 426-072, 426-073, 426-402, 426-403, 426-407, 

427-959, 427-975, 427-978, 427-980, 427-991, 451-232, 451-452, 451-834, 451-969, 452-013, 452-500, 

452-621, 520-091, 523-752, 527-296, 527-897, 528-894, 529-572, 529-579, 544-622, 553-705, 6612-582, 

6613-465, 6613-957, 6614-467, 6614-833, 6615-065, 6616-669, 6621-186, 6621-411, 6622-261, 6623-391, 

6623-858, 6623-998, 6624-858  . 

 

 

Понуђене услуге морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне документације што понуђач 

потврђује потписивањем и овером образца понуде. 

Плаћање пружених услуга ће се вршити на основу испостављене фактуре пружаоца и то на месечном 

ниовоу. 
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Образац  

П О Н У Д А 

                                                      за  JНМВ  

        услуга-  фиксна телефонија  

број: 02/2017 

 

Попунити генералије: 

1. Подаци о понуђачу  

Назив понуђача:  

Седиште:  

Aдреса:  

Бр.рачуна и назив 

банке: 

 

ПИБ:  

Шифра делатности:  

Mатични број:  

Тел/факс:  

Маил адреса:  

Име особе за контакт:  

Лице овлашћено за 

потписивање уговора: 

 

 

 

1. Понуду подносимо: а) самостално,  б) са подизвођачем,  в) као заједничку  (заокружити) 

 

- Подаци о подизвођачу 

Назив подизвођача:  

Седиште:  

Aдреса:  

Бр.рачуна и назив 

банке: 

 

ПИБ:  

Шифра делатности:  

Mатични број:  

Тел/факс:  

Маил адреса:  

Проценат укуоне 

вредности набавке коју 

ће извршити 

подизвођач: 

 

Део предмета набавке 

коју ће извршити 

подизвођач: 
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Име особе за контакт:  

Лице овлашћено за 

потписивање уговора: 

 

 

 

 

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. 

 

 

- Подаци о учеснику у заједничкој понуди 

Назив учесника у 

заједничкој понуди: 

 

Седиште:  

Aдреса:  

Бр.рачуна и назив 

банке: 

 

ПИБ:  

Шифра делатности:  

Mатични број:  

Тел/факс:  

Маил адреса:  

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. 

 

2. Понуда важи (минимум 30 дана од дана отварања понуде) : _________ дана. 

3. Уговорене цене су непроменњиве. 

4. Време успостављања услуге: _________ дана од закључења уговора. 

5. Рок плаћања (минимум до 15-ог у месецу): __________________ за претходни месец, а по 

пријему фактуре за пружену услугу коју испоставља пружаоц. 

      4. Укупна вредност понуде  без ПДВ-a по јед.мере ________________________________ 

      словима: _______________________________________________________ 

5. Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом по јед.мере_________________________________  

       словима: _______________________________________________________ 
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Ред.бр Назив услуге Јединица 

мере (јм) 

Цена по јед.мере 

без ПДВ-а 

Цена по јед.мере 

са ПДВ-ом 

1 Месни саобраћај – разговори обављени у 

оквиру исте мрежне групе 
1 минут   

2 Међумесни саобраћај – разговори обављени 

између мрежних група 
1 минут   

3 Телефонски разговори од претплатника 

фиксне ка мобилној телефонији МТС 
1 минут   

4 Телефонски разговори од претплатника 

фиксне ка мобилној телефонији ТЕЛЕНОР 
1 минут   

5 Телефонски разговори од претплатника 

фиксне ка мобилној телефонији ВИП 
1 минут   

6 Међународни телефонски разговори ка 

фиксној мрежи група I (граничне земље са 

Реп. Србијом) 

1 минут   

7 Месечна претплата за ТФ прикључак 1 комад _________ 

(максимално 

550,00 динара без 

ПДВ-а) 

 

8 Нов директан телефонски прикључак (ТФ) 1 комад   

9 Сеоба телефонског прикључка 1 комад   

10 Промена броја ТФ прикључка 1 комад   

11 Поновно укључење ТФ прикључка 1 комад   

                                                                                  УКУПНО =   

 

 

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

важеће стандарде и испуњавају услове и захтеве прописане конкурсном документацијом. 

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

јавно доступних електронских комуникационих услуга и спровођењу контроле обављања делатности 

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

Понуђач гарантује за пружене услуге до истека рока важности уговора. 

Место пружања услуге је пословни простор у Новом саду (на локацијама Позоришни трг 1 и Ђорђа 

Рајковића 5). 

 

 

 

 

У _________________                                                                                              Овлашћено лице: 

Дана: ______________                                                                                              

                                                                                  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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Наручилац: Српско народно позориште 

Установа културе од националног значаја 

Адреса: Позоришни трг бр. 1 

Место: Нови Сад 

 

 

У С Л О В И 
прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама за учешће 

понуђача у поступку јавне набавке  

и Упутство како се услови доказују 

 

 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако: 

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

2. он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члана 

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. му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за подношење понуда;  

4. је измирио доспеле порезе, доприносе  и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

5. има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке , ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом; 

 

Испуњеност услова из члана 75. ЗЈН се доказује попуњавањем, оверавањем печатом и 

потписивањем обрасца Изјаве (обр. 6) од стране овлашћеног лица понуђача, која је 

саставни део конкурсне документације. 

 

Додатни услови:  

1. Да је понуђач  уписан у регистар Републичке Агенције за електронске 

комуникације за територију Републике Србије за пружање јавне говорне услуге 

преко фиксне мреже, издата од РАТЕЛ-а.  

- доказ: Потврда о упису у регистар Републичке Агенције за електронске 

комуникације за територију Републике Србије за пружање јавне говорне услуге преко 

фиксне мреже, издата од РАТЕЛ-а или Извод из јавно доступног Регистра РАТЕЛ-А о 

евиденцији оператора јавних комуникационих мрежа и услуга за наведене услуге (овај 

документ се доставља засебно а може се доставити и у виду неоверене копије или извода). 

 

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, дат је у конкурсној документацији, обр.6.), 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. 
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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. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

Законом као и овом конкурсном документацијом ако понуђач наведе у понуди интернет 

страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

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

образцу) да је уписан у Регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре у 

складу са законом, те ће наручилац у том случају поступити по члану 78. Став 5. ЗЈН- а 

(наведено не важи за Потврду о опису у регистар Републичке Агенције за електронске 

комуникације за територију Републике Србије за пружање јавне говорне услуге преко 

фиксне мреже, издате од РАТЕЛ-а). 

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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И З Ј А В А 
за оцену испуњености услова из члана 

75.Закона о јавним набавкама и о 

прихватању услова из документације за 

јнмв број _____ 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса: 
 

 

Место и поштански 

број: 

 

Лице овлашћено за 

потписивање уговора 

(пуно име и презиме и 

функција): 

име: 

презиме: 

функција: 

Текући рачун број:  

Банка:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

Порески 

идентификациони број: 

 

Телефон:  

Факс:  

Е-маил:  

Датум:  
 

1. Изјављујемо под пуном материјалном, моралном и кривичном 

одговорношћу да испуњавамо услове из члана 75 Закона о 

јавним набавкама (Сл.Гласник РС бр. 124/2012; 14/15; 68/15), 

ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности број 

_________________ 

2. Изјављујемо да прихватамо у потпуности услове из 

документације за јавну набавку мале вредности број 

__________________ 

 

 Потпис лица овлашћеног за 

 потписивање уговора: 

 ________________________ 

 

М.П. 
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Понуђач:  

Седиште:  

Адреса:  

Бр.рачуна:  

ПИБ:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

Тел/факс:  

 

 

 

 

 

 

 

У складу са чланом 26.  Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр.124/12; 14/15; 68/15) и члана 

6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (“Сл.гласник РС” бр.86/15) , 

______________________________ (име и презиме), у своству овлашћеног лица за заступање 

понуђача, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, даје следећу: 

 

 

 

 

И З Ј А В У  

 

 

 

 

да је понуду за јавну набавку мале вредности _________________________________ (број јавне 

набавке и назив) Наручиоца Српско народно позориште, поднео независно , без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У _________________                                                                                              Изјаву дао: 

Дана: ______________                                                                                              

                                                                                  М.П.                                   ______________________    
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Понуђач:  

Седиште:  

Адреса:  

Бр.рачуна:  

ПИБ:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

Тел/факс:  

 

 

 

У складу са чланом 61. и чланом 88. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр.124/12; 14/15; 

68/15)и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (“Сл.гласник РС” 

бр.86/15), достављам  

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

Трошкови припреме и подношења понуде, односно укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде чине: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупан износ трошкова припремања понуде: ___________________________________ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У _________________                                                                                              Овлашћено лице: 

Дана: ______________                                                                                              

                                                                                  М.П.                                   ______________________    
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           МОДЕЛ УГОВОРА 

(Понуђач попуњава, парафира и оверава 

  сваку страну чиме потврђује да 

  прихвата елементе модела Уговора) 

 

   

               

Број:  

Датум:  

Нови Сад 

 

На основу члана  61. Закона о јавним набавкама (''Сл.Гласник'' РС бр.124/2012; 14/15; 

68/15), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (“Сл.гласник РС” 

бр.86/15) и члана 37. Статута Српског народног позоришта, закључује се 

 

 

УГОВОР 

 О JAВНОЈ НАБАВЦИ  

  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

 

Закључен између: 

 

СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА из Новог Сада, Позоришни трг бр.1 које заступа  в.д 

управника Зоран Ђерић (у даљем тексту: Наручилац) ПИБ 101651637, шифра делатности: 9004, 

матични број: 08066469, с једне стране 

и 

____________________________________________, кога заступа ______________ 

(фирма, место и адреса)           (функција)  

 

________________________ (у даљем тексту: Извршилац),  ПИБ:______________,  

(име и презиме) 

 

шифра делатности: __________, матични број: _______________, с друге стране. 

и 

 

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

учешћем подизвођача, тако што уписују називе свих учесника заједничке понуде, односно свих 

подизвођача) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

     Члан 1.   

Предмет Уговора  је набавка услуга – услуга фиксне телефоније.  

Предмет уговора је исказан  у спецификацији Наручиоца и прихваћеној Понуди Извршиоца број: 

______________ од ________2017.године. 

Понуда са спецификацијом, наведеним услугама и ценама из става 2.овог члана, чини саставни 

део овог Уговора. 
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     Члан 2.    
Извршилац се обавезује да ће  услугу из члана 1. овог Уговора  извршавати у складу са 

потребама Наручиоца, у погледу врсте, количине и динамике, сукцесивно у временском периоду 

трајања уговора, а који је годину дана.    

 

     Члан 3. 

Извршилац гарантује да ће  услуге   из члана 1. овог Уговора бити извршене стручно, квалитетно  

и без грешака, у складу са понудом и конкурсном документацијом, као и у складу са важећим 

стандардима и техничким прописима у овој области. Пружалац потврђује да ће услугу која је 

предмет уговора пружати у складу са Правилником о параметрима квалитета јавно доступних 

електронских комуникационих услуга и спровођењу контроле обављања делатности 

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

Наручиоц задржава право да раскине уговор због промењених околности, као и уколико 

Извршиоц не буде поштовао рокове извршења овог уговора, односно уколико поступи супротно 

одредбама овог уговора и условима из конкурсне документације и понуде. 

Уговор се сматра аутоматски раскинутим уколико његова укупна вредност пређе предрачунску  

вредност од 1.125.000,00 динара без пдв-а. 

Уколико једна уговорна страна жели да раскине уговор пре истека његовог важења, писмено ће 

обавестити другу страну о отказу уговора, уз поштовање отказног рока од 2 месеца. 

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 4.  

Извршиоц се обавезује да приликом закључења уговора , преда Наручиоцу 1 (једну) бланко 

сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење посла. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз 

исте морају бити достављене попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом 

од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.  Рок важности, за меницу за добро извршење 

посла,  је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења уговора.  

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да изабрани понуђач не извршава све своје 

обавезе у року и  на начин предвиђен уговором и конкурсном документацијом за јавну набавку 

која је предмет овог уговора. 

  

       

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА  

      

Члан 5. 

Уговорне стране прихватају цену коју је Извршилац дао у својој Понуди. 

Цена је непроменљива. 

Укупна уговорена вредност  услуга је до износа процењене вредности из Одлуке наручиоца о 

покретању поступка јавне набавке ЈНМВ 02/2017 (дел.бр. 01-1154/1-2017 од 10.04.2017. год.), 

што износи 1.125.000,00  динара без ПДВ-а 

(словима:четиристотинедвадесетпетхиљададинараи00/100), а према ценовнику понуђача из 

обрасца понуде (обр.4/9) који је саставни део конкурсне документације и овог уговора. 

Укупна уговорена вредност уговора се може променити у случају одобравања додатних 

финансијских средстава у оквиру апропријације из Буџета Покрајине, за износ који је одобрен. 

Уколико дође до промене укупне уговорене вредности уговора, мора се закључити Анекс 

уговора. 

Обавезе наручиоца које доспевају у 2018. години ће бити реализоване највише до износа 

средстава која ће за те намене бити одобрена у тој буџетској години. 
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     Члан 6. 

Коришћење услуге ће се обављати сукцесивно према потребама Наручиоца, а у периоду трајања 

уговора од једне (1) године.  

 

     Члан 7. 

Наручилац се обавезује да Извршиоцу исплати вредност  пружене услуге  на следећи начин: 

__________________________________, (плаћање минимално до 15-ог у месецу за претходни 

месец) у року од _____дана од дана ____________________________________________, на 

текући рачун број: _________________________, _________________банка. 

 

Обавезе наручиоца које доспевају у 2018. години ће бити реализоване највише до износа 

средстава која ће за те намене бити одобрена у тој буџетској години. 

 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

     Члан 8. 

 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 

Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

 

     Члан 9. 

 

Уговорне  стране су сагласне да  све евентуалне спорове  решавају споразумно.  

Уколико спор не може бити решен на начин из става 1. овог члана,  уговорне стране уговарају  

надлежност  стварно надлежног  суда у Новом Саду. 

 

Члан 10. 

 

Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка по два (2) за сваку уговорну страну. 

 

 

 

 

 

Уговор је закључен у Новом Саду, дана _______________године. 

 

 

 

 

 

    

    Извршилац                Наручилац 

                                                В.д У п р а в н и к а 

__________________                              Зоран Ђерић 

       (заступник) 
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На основу  Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 

54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља)  менични 

дужник  п р е д а ј е  
 
  МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. ____________ 
 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК – ПРАВНО 
ЛИЦЕ: 

 

Седиште и адреса: 
 

 

Матични број: 
 

 

Порески број: 
 

 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ 

 

Српско народно позориште- Установа културе од 

националног значаја 

Седиште и адреса: 

 

Нови Сад 

Позоришни трг 1 

Матични број: 

 

08066469 

Порески број: 

 

101651637 

Текући рачун: 

 

840-515668-80 

НБС 

 

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског 

броја: __________________ која је безусловна, платива на први позив и без 

додатних услова за исплату. 

           Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за добро извршење 

посла коју је менични дужник поднео у поступку јавне набавке мале вредности 

услуга –  фиксна телефоније (ЈНМВ 02/2017). 

           Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је идентичан 

року трајања уговора о јавној набавци. 

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на 

коју се односи менично овлашћење на износ од ________  динара 

(словима:___________________) што представља 10% без ПДВ од износа Уговора о 

јавној набавци коју је Менични дужник потписао са меничним повериоцем.  

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун 

да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет 

рачуна Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете 

налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног 

недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са 

рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог 

Закона. 

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања 

важења уговора о јавној набавци 02/2017 дође до промене лица овлашћених за 

заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Меничног 

дужника и других промена које су од значаја за платни промет. За све спорове који 

евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду. 

 

 

 

Датум  издавања                                                        Потпис овлашћеног лица  

овлашћења:                                                                    меничног дужника 

                                                                           

                                                                     М.П.    ________________________        
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  Обр.10/11 
 

 

НАПОМЕНА: као средство обезбеђења за добро извршење посла понуђач је дужан да 

приликом потписивања уговора достави: 

- бланко, соло меницу 

- копију захтева/потврде за регистрацију менице, оверен од стране пословне банке 

- копију депо картона 

- образац меничног овлашћења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке – за 

добро извршење посла 
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Образац. 11/11 

21/21 

 

Понуђач:  

Седиште:  

Адреса:  

Бр.рачуна:  

ПИБ:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

Тел/факс:  

 

 

 

ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРЕДАТИ СРЕДСТВО 

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

у поступку јавне набавке мале вредности – фиксна телефонија, број 02/2017 

 

 

Понуђач: _____________________________________  

 

Изјављујемо под кривичном и материјалном одговорношћу да ћемо приликом закључења 

уговора, Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у виду 

бланко сопствене менице регистроване у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, са 

меничним овлашћењем - писмом на 10% вредности уговора без ПДВ-а, као и копију картона са 

депонованим потписима овлашћеног лица понуђача као и доказ о регистрацији менице.  

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да важи најмање 30 дана 

дуже од истека рока важења уговора. Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро 

извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин 

предвиђен уговором. 

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, краће 

рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Сагласни смо да Наручилац задржи меницу до истека рока важења.  

 

 

 

 
 

 

 

У _________________                                                                                              Овлашћено лице: 

Дана: ______________                                                                                              

                                                                                  М.П.                                   ______________________    

 

 

 

 

 

 

 


