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 Предмет набавке  

 Предмет јавне набавке су услуге телефоније на годишњем нивоу, а  према датој 

спецификацији из конкурсне документације. 

 Техничке спецификације су дефинисане у тачки 3. конкурсне документације. 

 Ознака из општег речника набавке: 

• 64211000 - услуге јавне телефоније, 

• 64212000 - услуге мобилне телефоније. 

  

 Врста и количина услуге 

  Предмет јавне набавке је набавка услуге телефоније за потребе Правног 

факултета у Нишу, а у свему према техничким и другим захтевима из конкурсне 

документације.   

 Извршење услуга ће се одвијати по јединично уговореним ценама за поједине 

врсте услуга, док ће се услуге које буду коришћене, а нису обухваћене обрасцем 

понуде, фактурисати по стандардном ценовнику Понуђача који се доставља у моменту 

закључења уговора. 

 Набавка се спроводи са циљем закључења уговора на временски период  до 

утрошка планираних средстава за ову намену, а најдуже на 12 месеци. 

 Уколико до истека периода важења уговора средства у укупно уговореном 

износу не буду потрошена у целости, Наручилац се обавезује да ће платити Понуђачу 

искључиво и само до износа који је једнак висини износа за стварно извршене услуге. 

 Обавезе које по уговору из предметног поступка доспевају у наредној буџетској 

години биће реализоване до износа средстава која ће им за те намене бити одобрена 

Финансијским планом за 2019. годину. 

 

 Техничка спецификација 

 

партија 1. фиксна телефонија 
 

 Наручилац спроводи набавку услуге фиксне телефоније са следећим елементима, 

захтевима и условима: 

- Наручилац поседује 11 стандардних телефонских прикључака и једну телефонску 

централу за чије повезивање се користи Е1 тачка, а према следећој спецификацији: 

Р.бр. Број телефона Назив пакета Локација 

1. 018/42-58-301 Стандардни телефонски прикључак 

Правни факултет Ниш, 

Трг краља Александра 11, 

Ниш 

2. 018/42-58-302 Стандардни телефонски прикључак 

3. 018/42-58-303 Стандардни телефонски прикључак 

4. 018/45-23-967 Стандардни телефонски прикључак 

5. 018/45-24-435 Стандардни телефонски прикључак 

6. 018/45-24-484 Стандардни телефонски прикључак 

7. 018/45-22-262 Стандардни телефонски прикључак 

8. 018/45-23-199 Стандардни телефонски прикључак 

9. 018/45-23-228 Стандардни телефонски прикључак 

10. 018/45-23-247 Стандардни телефонски прикључак 

11. 018/45-23-747 Стандардни телефонски прикључак 

12. 018/500-200 
Телефонски прикључак Е1 са 

опсегом бројева 500-201 до 500-299 
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 -Правни факултет задржава постојећу централу, телефонске апарате,  бројеве и 

инсталацију. 

 Постојећа нумерација телефонских прикључака и опсега бројева преко Е1 

приступне тачке треба да буде задржана у складу са Правилником о преносивости броја 

у јавним телефонским мрежама на фиксној локацији („Сл. гласник Републике Србије“ 

број 52/2011). 

 -У пословним просторијама у власништву Правног факултета постоји и у 

функцији је телефонска централа PANASONIC D500, преко које се остварују разговори 

у фиксној телефонији. Из тог разлога понуђена услуга мора подржавати наведену 

телефонску централу тј. мора у потпуности бити компатибилна са њом како Факултет 

не би имао никакве додатне трошкове у виду надоградње постојеће централе или 

куповине нове опреме и других ресурса, што значи да постизање пуне 

компатибилности са наведеном централом пада на терет изабраног оператора. 

 - За повезивање централе PANASONIC D500 DIGITAL HYBRID SISTEM 

користи се Е1 тачка. Понуђач испоручује одговарајући модем са G.703 интерфејсом. 

Понуђач за повезивање централе на своју мрежу користи жичане медијуме, при чему би 

до објекта Правног факултета требало да се дође подземним путем. Уколико понуђач 

понуди другачији вид  повезивања, сноси потпуну одговорност за функционисање 

система према постојећој опреми наручиоца. 

 -Сви разговори се тарифирају у минутима. 

 -Заузећа и позиви на које није одговорено се не тарифирају 

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

бесплатни. 

 -Успостава везе, као и позиви сервисних бројева изабраног оператора су 

бесплатни. 

 -Максималан износ месечне претплате по телефонском прикључку износи 550 

динара без ПДВ-а , а за телефонски прикључак Е1 - 12.500 динара без ПДВ-а. 

 -У оквиру месечне претплате Понуђач треба да урачуна најмање 150 минута 

бесплатног разговора ка фиксним мрежама на територији Републике Србије, по 

телефонском прикључку. 

 -Услуге у међународном телефонском саобраћају, као и додатне услуге фиксне 

телефоније се обрачунавају према важећим ценовницима оператора. 

 -Обрачун се врши према јединственим ценама: за разговоре унутар мрежне 

групе, за разговоре између мрежних група и за разговоре ка мобилној телефонији. 

 -Понуђене цене су фиксне у динарском износу за време трајања уговорног 

периода. 

 - Кориснички сервис оператора мора бити наручиоцу доступан непрекидно у 

току 24 сата, 7 дана у недељи. 

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

Услуге које су предмет јавне набаваке морају бити омогућене на целој територији 

Републике Србије. 

 -У случају промене постојећег оператора чије услуге Наручилац тренутно 

користи, трошкове преноса постојећих корисничких бројева сноси изабрани Понуђач. 

 -У случају промене постојећег оператора, рок за прелаз у мрежу другог-

изабраног оператора (интервал од дана уговарања до дана активирања услуге) не може 

бити дужи од 10 дана од дана закључења уговора. Успостављање услуге фиксне 

телефоније мора да буде бесплатно. Наручилац не прихвата једнократне трошкове за 

реализацију тражених услуга. 
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 партија 2. мобилна телефонија 
 
 Наручилац спроводи набавку услуге мобилне телефоније са следећим елементима 

(захтевима): 

 

1. Величина пакета подразумева 70 корисника уз могућност да се, у случају 

потребе, број корисника повећава или смањује. 

2. Омогућено задржавање постојећих бројева, укључујући и префикс (064), тј. да 

сви постојећи бројеви остану непромењени. 

3. У случају промене оператора, трошкови преноса бројева падају на терет 

изабраног оператора. У том смислу понуђач сноси само трошкове преноса 

бројева, док све остале евентуалне трошкове (откуп уговорне обавезе, плаћање 

пенала и сл.) сноси Наручилац. 

4. Предмет јавне набавке је организован тако да наручилац не предвиђа тј. нема 

обавезу плаћања минималне месечне потрошње. 

5. Плаћање једном месечно по рачуну за месечну потрошњу, са спецификацијом 

услуга.  

6. Успостава везе се не тарифира тј. бесплатна је. 

7. Бесплатни позиви сервисних бројева изабраног оператора. 

8. Кориснички сервис у циљу пружања бесплатне неопходне помоћи појединачним 

корисницима унутар групе наручиоца, 24 сата дневно, 7 дана у недељи (за време 

трајања уговора). 

9. Заузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају. 

10. Позиви специјалних служби (полиција, хитна помоћ, ватрогасци...) се не 

тарифирају. 

11. Омогућено: саобраћај унутар корисничке групе, саобраћај унутар мреже 

понуђача, саобраћај изван мреже понуђача према осталим мобилним 

операторима, саобраћај према фиксној телефонији, СМС и ММС поруке унутар 

корисничке групе, мреже понуђача, изван мреже понуђача-према осталим 

операторима и ка иностранству. 

12. Омогућен роминг. Цена роминг услуга је према важећем ценовнику оператора за 

пословне кориснике и могућност активације роминг тарифних додатака и других 

повољности које се тичу разговора у ромингу. Понуђач приликом закључења 

уговора доставља актуелни важећи ценовник роминг услуга, тарифних додатака и 

евентуалних других тарифа које се тичу роминг услуга. 

13. Обезбеђење интернета по стандардном ценовнику понуђача на дан закључења 

уговора у количини од 1 гигабајта, за пет бројева из мреже које буде доставио 

наручилац, уз обарање брзине након потрошње лимита без додатног тарифирања. 

14. Могућност неограниченог интернет саобраћаја, који се активира искључиво на 

захтев корисника, изван пет бројева које је доставио наручилац, бирањем неког 

од понуђених пакета, уз обарање брзине након потрошње количине података без 

додатне наплате. 

15. Могућност замене корисничке картице (у случају губитка, оштећења или неких 

других разлога), у року не дужем од 72 сата, по стандардном ценовнику. 

16. Тарифирање позива по секунди реалног времена без заокруживања на минуте. 

17. Разговори унутар групе наручиоца се обављају без накнаде, за 0,00 динара, без 

ограничења. 

18. СМС унутар корисничке групе у мрежи наручиоца тарифира се са 0,00 динара. 

19. Понуђене цене морају бити фиксне у динарском износу за време трајања уговора. 
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 Критеријум и елементи критеријума за оцену понуда 

 

партија 1. фиксна телефонија 
 

 Одлука о додели уговора за фиксну телефонију, донеће се применом 

критеријума „економски најповољнија понуда“. 

 Додељивање пондера по елементима критеријума вршиће се заокруживањем 

на две децимале. 

 

Р.бр КРИТЕРИЈУМ Број бодова 

1. Цена месечне претплате по стандардном телефонском прикључку 15 

2. Цена месечне претплате за прикључак Е1 25 

3. Цена минута у месном саобраћају 20 

4. Цена минута у међумесном саобраћају 20 

5. Цена минута према мобилној телефонији 20 

 УКУПНО 100 
 

  Методе оцењивања 
 

1. ЦЕНА МЕСЕЧНЕ ПРЕТПЛАТЕ ПО СТАНДАРДНОМ ПРИКЉУЧКУ 

 Код овог критеријума упоређиваће се цена месечне претплате по прикључку без ПДВ-а. 

 Понуђене цене треба заокружити на две децимале. 

 Износ претплате по једном прикључку не сме да буде већи од 550,00 динара без 

ПДВ-а. Понуда понуђача, који понуди већи износ месечне претплате по једном 

прикључку, биће одбијена као неприхватљива. 

 Уколико се сви понуђачи понуде бесплатну претплату, утолико ће свима припасти 

максималан број поена, тј. 15 пондера. 

 

2. ЦЕНА МЕСЕЧНЕ ПРЕТПЛАТЕ ЗА ПРИКЉУЧАК Е1 

 Код овог елемента критеријума упоређиваће се  цена месечне претплате за прикључак 

Е1, са опсегом бројева из техничке спецификације. 

 Понуђене цене треба заокружити на две децимале. 

 Износ претплате за прикључак Е1 не сме да буде већи од 12.500,00 динара без ПДВ-

а. Понуда понуђача, који понуди већи износ месечне претплате по једном прикључку, 

биће одбијена као неприхватљива. 

 Уколико сви понуђачи понуде бесплатну цену претплате утолико ће свима бити 

додељен максимални број од 25 пондера. 

 

3. ЦЕНА МИНУТА У МЕСНОМ САОБРАЋАЈУ 

 Код овог елемента критеријума упоређиваће се цена минута разговора без ПДВ-а у 

оквиру мрежне групе са префиксом 018, из понуде међу појединачним понудама. 

 Понуђене цене треба заокружити на две децимале. 

 Уколико сви понуђачи понуде бесплатну цену минута у месном саобраћају, утолико ће 

свима бити додељено максималних 20 пондера. 

 

4. ЦЕНА МИНУТА У МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ 

 Код овог елемента критеријума упоређиваће се цена минута разговора без ПДВ-а изван 

мрежне групе са префиксом 018, из понуде међу појединачним понудама.  Понуђене цене 

треба заокружити на две децимале. 

 Уколико сви понуђачи понуде бесплатну цену минута у међумесном саобраћају, 

утолико ће свима бити додељено максималних 20 пондера. 
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5. ЦЕНА МИНУТА ПРЕМА МОБИЛНОЈ ТЕЛЕФОНИЈИ 

 Код овог елемента критеријума упоређиваће се цена минута разговора без ПДВ-а, у 

саобраћају са мобилним телефонима у националној мрежи, из понуде међу појединачним 

понудама.  

 Понуђене цене треба заокружити на две децимале. 

 Уколико сви понуђачи понуде бесплатну цену минута разговора према бројевима из 

мобилне мреже, утолико ће свима бити додељено по 20 пндера. 

 

партија 2. мобилна телефонија 

 Одлука о додели уговора за мобилну телефонију, донеће се применом 

критеријума „економски најповољнија понуда“. 

 Додељивање пондера по елементима критеријума вршиће се заокруживањем 

на две децимале. 

Р.бр КРИТЕРИЈУМ Број бодова 

1. Цена месечне претплате по броју 10 

2. Цена минута у мрежи изабраног оператера (који нису у групи) 35 

3. Цена минута ка осталим оператерима 40 

4. Цена минута према фиксној телефонији 5 

5. Цена СМС поруке у националној мрежи 5 

6. Цена СМС поруке ка иностранству 5 

 УКУПНО 100 

 

  Методе оцењивања 

 

1. ЦЕНА МЕСЕЧНЕ ПРЕТПЛАТЕ ПО БРОЈУ 

 Код овог критеријума упоређиваће се месечна претплата по броју без ПДВ-а, из 

понуде међу појединачним понудама. Понуђене цене треба заокружити на две 

децимале. 

 Пошто трошкове претплате за све запослене сноси Факултет, износ 

претплате по једном броју не сме да буде већи од 50,00 динара без ПДВ-а. Понуда 

понуђача, који понуди већи износ месечне претплате по једном броју, биће 

одбијена као неприхватљива. 

 Уколико сви понуђачи понуде бесплатну претплату, утолико ће свима припасти 

максималан број поена, тј. 10 пондера. 

 

 2. ЦЕНА МИНУТА У МРЕЖИ ИЗАБРАНОГ ОПЕРАТОРА 

 Код овог елемента критеријума упоређиваће се  цена минута разговора у мрежи 

изабраног оператора без ПДВ-а, из понуде међу појединачним понудама. Понуђене 

цене треба заокружити на две децимале. 

 Уколико сви понуђачи понуде бесплатну цену минута у мрежи изабраног 

понуђача, утолико ће свима бити додељен максимални број од 35 пондера. 

 

3. ЦЕНА МИНУТА  КА ОСТАЛИМ ОПЕРАТОРИМА 

 Код овог елемента критеријума упоређиваће се цена минута разговора ка 

осталим операторима  без ПДВ-а, из понуде међу појединачним понудама. Понуђене 

цене треба заокружити на две децимале. 

 Уколико сви понуђачи понуде бесплатну цену минута ка осталим операторима, 

утолико ће свима бити додељено максималних 40 пондера. 
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4. ЦЕНА МИНУТА  КА ФИКСНОЈ ТЕЛЕФОНИЈИ 

 Код овог елемента критеријума упоређиваће се цена минута разговора ка 

фиксној телефонији без ПДВ-а, из понуде међу појединачним понудама. Понуђене цене 

треба заокружити на две децимале. 

 Уколико сви понуђачи понуде бесплатну цену минута ка фиксној телефонији, 

утолико ће свима бити додељено максималних 5 пондера. 
 

5. ЦЕНА СМС ПОРУКЕ У НАЦИОНАЛНОЈ МРЕЖИ 

 Код овог елемента критеријума упоређиваће се цена једне СМС поруке без 

ПДВ-а, из понуде међу појединачним понудама. Понуђене цене треба заокружити на 

две децимале. 

 Уколико сви понуђачи понуде бесплатну цену смс поруке у националној мрежи, 

утолико ће свима бити додељено по 5 пондера. 
 

6. ЦЕНА СМС ПОРУКЕ  КА ИНОСТРАНСТВУ 

 Код овог елемента критеријума упоређиваће се цена једне СМС поруке према 

иностранству без ПДВ-а, из понуде међу појединачним понудама. Понуђене цене треба 

заокружити на две децимале. 

 Уколико понуђена цена код свих понуђача буде бесплатна, утолико ће сви 

добити максималних 5 пондера. 
 

 

 

 Додела пондера за све елементе критеријума за обе партије вршиће се према 

следећој формули: 
 

П = Пмах х (Хмин + Хср) / (Х + Хср) 
 

 Легенда: 

 П = број поена за понуђену цену Х за задати критеријум 

 Пмах = максимални број поена за задати критеријум 

 Хмин = најмања понуђена цена за ставку која се бодује (опција бесплатно третира се као цена од 

0,00 динара) 

 Хмах = највећа понуђена цена за ставку која се бодује 

 Хср = (Хмах  + Хмин)/2 

 Х - понуђена цена из понуде која се бодује 
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ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име понуђача:  

Адреса седишта:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број (ПИБ):  

Број рачуна и банка где је отворен:  

Заступник понуђача наведен у Агенцији 

за привредне регистре који може 

потписати уговор: 

 

Особа за контакт:  

Телефон/Мобилни телефон:  

Факс:  

Е-маил адреса за потврду пријема 

докумената из поступка јавне набавке: 
 

Радно време за пријем електронских 

докумената: 
 

 

 

 Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се 

овлашћење заступника понуђача да то лице може потписати уговор.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Датум 

 

______.______. 2018. год. 

                      

         

              М.П. 

Понуђач 

     

___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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О Б Р А З А Ц   П О Н У Д Е 

за јавну набавку услуге телефоније  - Н 07/2018 
 

 
 

 

Партија 1. фиксна телефонија 

Р.б. ВРСТА УСЛУГЕ 

Заокружује 

понуђач који 

нуди опцију 

бесплатно 

Цена без 

ПДВ-а 

Цена са 

ПДВ-ом 

уписује понуђач који није 

понудио опцију бесплатно  

1. 
Цена месечне претплате по стандардном 

прикључку 
бесплатно   

2. Цена месечне претплате за прикључак Е1 бесплатно   

3. Цена минута у месном саобраћају бесплатно   

4. Цена минута у међумесном саобраћају бесплатно   

5. 
Цена минута према мобилним телефонима у 

националној мрежи 
бесплатно   

 

 НАПОМЕНА: Приликом попуњавања понуде цене треба дати заокружено на две децимале. 

Заокружена опција бесплатно ће се приликом пондерисања третирати као цена од 0,00 динара.  

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место 

начињене грешке парафира и овери печатом. 

  

 
 Услови плаћања плаћања (не дуже од 45 дана) ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 Рок важења понуде _________ (најмање 60 дана oд дана отварања понуда) 
 

 Остале напомене:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 
 

  
 

  
 

 Прилози обрасца понуде:  

 � Прилог 1 (подаци о понуђачу),  

 � Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и  

 � Прилог 3 (подаци о подизвођу)   
 

 
Датум 

 

______.______. 2018. год. 

                      

         

              М.П. 

Понуђач 

     

    ____________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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О Б Р А З А Ц   П О Н У Д Е 

за јавну набавку услуге телефоније  - Н 07/2018 
 

 
Партија 2. мобилна телефонија 

Р.б. ВРСТА УСЛУГЕ 

Заокружује 

понуђач који 

нуди опцију 

бесплатно 

Цена без 

ПДВ-а 

Цена са 

ПДВ-ом 

уписује понуђач који није 

понудио опцију бесплатно  

1. Цена месечне претплате по једном броју бесплатно   

2. 
Цена минута у мрежи изабраног оператора 

(који нису у групи) 
бесплатно   

3. Цена минута ка осталим операторима бесплатно   

4. Цена минута ка фиксној телефонији бесплатно   

5. Цена СМС поруке у националној мрежи бесплатно   

6. Цена СМС поруке ка иностранству бесплатно   

  

 НАПОМЕНА: Приликом попуњавања понуде цене треба дати заокружено на две децимале. 

Заокружена опција бесплатно ће се приликом пондерисања третирати као цена од 0,00 динара.  

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место 

начињене грешке парафира и овери печатом. 

  

 
 Услови плаћања плаћања (не дуже од 45 дана) ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 Рок важења понуде _________ (најмање 60 дана oд дана отварања понуда) 

 
 

 Остале напомене:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 
 

  

  
 

 Прилози обрасца понуде:  

 � Прилог 1 (подаци о понуђачу),  

 � Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и  

 � Прилог 3 (подаци о подизвођу)   
 

 
Датум 

 

______.______. 2018. год. 

                      

         

              М.П. 

Понуђач 

     

    ____________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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OБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ 

-партија 1. фиксна телефонија- 

  
  Предметна јавна набавка услуге фиксне телефоније, за потребе Правног факултета врши се 

према следећим техничким карактеристикама тј. захтевима: 
 

 -Правни факултет задржава постојећу централу, телефонске апарате,  бројеве и 

инсталацију. 

 Постојећа нумерација телефонских прикључака и опсега бројева преко Е1 приступне 

тачке треба да буде задржана у складу са Правилником о преносивости броја у јавним 

телефонским мрежама на фиксној локацији („Службени гласник Републике Србије“ број 

52/2011). 

 -У пословним просторијама у власништву Правног факултета постоји и у функцији је 

телефонска централа PANASONIC D500, преко које се остварују разговори у фиксној 

телефонији. Из тог разлога понуђена услуга мора подржавати наведену телефонску централу тј. 

мора у потпуности бити компатибилна са њом како Факултет не би имао никакве додатне 

трошкове у виду надоградње постојеће централе или куповине нове опреме и других ресурса, 

што значи да постизање пуне компатибилности са наведеном централом пада на терет 

изабраног оператора. 

 -За повезивање централе PANASONIC D500 DIGITAL HYBRID SISTEM користи се Е1 

тачка. Понуђач испоручује одговарајући модем са G.703 интерфејсом. Понуђач за повезивање 

централе на своју мрежу користи жичане медијуме, при чему би до објекта Правног факултета 

требало да се дође подземним путем. Уколико понуђач понуди другачији вид  повезивања, 

сноси потпуну одговорност за функционисање система према постојећој опреми наручиоца. 

 -Сви разговори се тарифирају у минутима. 

 -Заузећа и позиви на које није одговорено се не тарифирају 

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

 -Успостава везе, као и позиви сервисних бројева изабраног оператора су бесплатни. 

 -Максималан износ месечне претплате по телефонском прикључку износи 550 динара 

без ПДВ-а , а за телефонски прикључак Е1 - 12.500 динара без ПДВ-а. 

 -У оквиру месечне претплате Понуђач треба да урачуна најмање 150 минута бесплатног 

разговора ка фиксним мрежама на територији Републике Србије, по стандардном телефонском 

прикључку. 

 -Услуге у међународном телефонском саобраћају, као и додатне услуге фиксне 

телефоније се обрачунавају према важећим ценовницима оператора. 

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

разговоре између мрежних група и за разговоре ка мобилној телефонији. 

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

 - Кориснички сервис оператора мора бити наручиоцу доступан непрекидно у току 24 

сата, 7 дана у недељи. 

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

које су предмет јавне набаваке морају бити омогућене на целој територији Републике Србије. 

 -У случају промене постојећег оператора чије услуге Наручилац тренутно користи, 

трошкове преноса постојећих корисничких бројева сноси изабрани Понуђач. 

 -У случају промене постојећег оператора, рок за прелаз у мрежу другог-изабраног 

оператора (интервал од дана уговарања до дана активирања услуге) не може бити дужи од 10 

дана од дана закључења уговора. Успостављање услуге фиксне телефоније мора да буде 

бесплатно. Наручилац не прихвата једнократне трошкове за реализацију тражених услуга. 
  

Датум 
 

______.______. 2018. год. 

                      

         

              М.П. 

Понуђач 

     

    ____________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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OБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ 

-партија 2. мобилна телефонија- 

 

 Предметна јавна набавка услуге мобилне телефоније, за потребе Правног факултета 

врши се према следећим техничким карактеристикама тј. захтевима: 

 

1. Величина пакета подразумева 70 корисника уз могућност да се, у случају потребе, 

број корисника повећава или смањује. 

2. Омогућено задржавање постојећих бројева, укључујући и префикс (064), тј. да сви 

постојећи бројеви остану непромењени. 

3. У случају промене оператора, трошкови преноса бројева падају на терет изабраног 

оператера. У том смислу понуђач сноси само трошкове преноса бројева, док све 

остале евентуалне трошкове (откуп уговорне обавезе, плаћање пенала и сл.) сноси 

Наручилац. 

4. Предмет јавне набавке је организован тако да наручилац не предвиђа тј. нема обавезу 

плаћања минималне месечне потрошње. 

5. Плаћање једном месечно по рачуну за месечну потрошњу, са спецификацијом услуга.  

6. Успостава везе се не тарифира тј. бесплатна је. 

7. Бесплатни позиви сервисних бројева изабраног оператора. 

8. Кориснички сервис у циљу пружања бесплатне неопходне помоћи појединачним 

корисницима унутар групе наручиоца, 24 сата дневно, 7 дана у недељи (за време 

трајања уговора). 

9. Заузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају. 

10. Позиви специјалних служби (полиција, хитна помоћ, ватрогасци...) се не тарифирају. 

11. Омогућено: саобраћај унутар корисничке групе, саобраћај унутар мреже понуђача, 

саобраћај изван мреже понуђача према осталим мобилним операторима, саобраћај 

према фиксној телефонији, СМС и ММС поруке унутар корисничке групе, мреже 

понуђача, изван мреже понуђача-према осталим операторима и ка иностранству. 

12. Омогућен роминг. Цена роминг услуга је према важећем ценовнику оператора за 

пословне кориснике и могућност активације роминг тарифних додатака и других 

повољности које се тичу разговора у ромингу. Понуђач приликом закључења уговора 

доставља актуелни важећи ценовник роминг услуга, тарифних додатака и 

евентуалних других тарифа које се тичу роминг услуга. 

13. Обезбеђење интернета по стандардном ценовнику понуђача на дан закључења 

уговора у количини од 1 гигабајта, за пет бројева из мреже које буде доставио 

наручилац, уз обарање брзине након потрошње лимита без додатног тарифирања. 

14. Могућност неограниченог интернет саобраћаја, који се активира искључиво на захтев 

корисника, изван пет бројева које је доставио наручилац, (бирањем неког од 

понуђених пакета, уз обарање брзине након потрошње количине података без 

додатне наплате). 

15. Могућност замене корисничке картице (у случају губитка, оштећења или неких 

других разлога), у року не дужем од 72 сата, по стандардном ценовнику. 

16. Тарифирање позива по секунди реалног времена без заокруживања на минуте. 

17. Разговори унутар групе наручиоца се обављају без накнаде, за 0,00 динара, без 

ограничења. 

18. СМС унутар корисничке групе у мрежи наручиоца тарифира се са 0,00 динара. 

19. Понуђене цене морају бити фиксне у динарском износу за време трајања уговора. 
 

 

           Датум 
 

______.______. 2018. год. 

                      

         

              М.П. 

Понуђач 

     

    ____________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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6.6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ 

 

 

 

 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 
 

Понуђач _____________________________________ из ___________________________,  

 

ул._____________________________________, са матичним бројем__________________ 

испуњава све услове ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ПРЕДМЕТНЕ НАБАВКЕ 

 

 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар;  

 2) 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;  

 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији.  

 4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке - дозволу за обављање делатности оператора фиксне телефоније 

издате од Републичке агенције за електронске комуникације (РАТЕЛ). 
 

  

 
       

 

 

Датум 

 

______.______. 2018. год. 

                      

         

              М.П. 

     Понуђач 

     

    ____________________________ 

    (потпис овлашћеног лица) 
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7. МОДЕЛ УГОВОРА 

 
  

- У случају потписивања уговора са понуђачем који је у својој понуди навео 

једног или више подизвођача, у уговору морају бити наведени сви подизвођачи.  

- У случају потписивања уговора са подносиоцима заједничке понуде, у уговору 

морају бити наведени сви учесници заједничке понуде.  

- Садржина потписаног уговора неће се разликовати од садржине модела 

уговора.   

-  Понуђачи мора да потпишу модел уговора.  

- Уколико понуђач не потпише модел уговора, сматраће се да подношењем 

понуде није прихватио услове из конкурсне документације, што ће представљати 

разлог за одбијање понуде као неприхватљиве услед битног недостатка према члану 

106. Закона о јавним набавакама. 
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Модел уговора  

за јавну набавку услуге телефоније за 2018. годину- партија 1. фиксна телефонија 

 
 

Закључен у Нишу између следећих уговорних страна:  
        
 

1. ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ, са седиштем у Нишу, ул. Трг краља Александра 11, 

матични број 07174691, ПИБ 101532192, кога заступа проф. др Саша Кнежевић, декан (у 

даљем тексту: Корисник); и         

 
 

2. _______________________________________, из________________________________, 

ул.________________________, матични број___________, ПИБ____________, кога 

заступа_______________________________,  (у даљем тексту: Оператор).        
 
 

 

 Уговорне стране констатују: 

 - да је Корисник, сагласно Закону о јавним набавкама, донео Одлуку о 

покретању поступка набавке број  01-382 од 26.02.2018. године, за набавку услуге 

телефоније за 2018. годину.        

 - да је Оператор доставио своју понуду, која је заведена код Корисника под 

бројем_________ дана __________2018. године, која чини саставни део овог уговора; 

 - да је Корисник донео Одлуку број ______ од _________2018. године којом се 

понуђачу додељује Уговор. 
 

Члан 1. 

Предмет Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са пружањем 

услуга фиксне телефоније, за потребе Правног факултета у Нишу.  

 Предметне услуге пружају се у свему у складу са понудом Оператора, која је код 

наручиоца заведена под бројем______________од ______ 2018. године и техничким 

захтевима Корисника. 

Предметне услуге обухватају: саобрај у оквиру мреже са истим префиксом (меснио 

саобраћај), саобраћај изван мрежне групе са префиксом 018, саобраћај према мобилним 

телефонима у националној мрежи и међународни саобраћај. 
 

Члан 2. 

Све услуге пружају се по ценама наведеним у понуди Оператора и стандардном 

ценовнику за услуге које нису обухваћене понудом. 

Утврђене цене не могу се мењати. 

Уговорне стране сагласно констатују да ће, у оквиру предметних услуга, 

Оператор пружити следеће услуге без накнаде: 

-  заузећа позива и позиви на које није одговорено;    

-  позиви специјалних служби (полиција, хитна помоћ, ватрогасци...); 

-  успостављање везе; 

-  позиви сервисних бројева изабраног оператора. 

 - најмање 150 минута бесплатног разговора ка фиксним мрежама на територији 

Републике Србије, по стандардном телефонском прикључку. 
 

Члан 3. 

 Предмет јавне набавке организован је тако да Корисник не предвиђа, односно 

нема обавезу плаћања минималне месечне потрошње, а нема ни обавезу да искористи 

услуге до пуне висине уговореног износа из члана 4. Уговора. 
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Члан 4. 

Укупна вредност набавке уговара се до максималног износа од (процењене 

вредности јавне набавке- попуњава наручилац) динара без ПДВ-а, односно (процењене 

вредности јавне набавке- попуњава наручилац) динара са ПДВ-ом, а према стварно 

реализованом саобраћају за уговорени период.  
 

Члан 5. 

Плаћање ће се вршити једном месечно, по рачуну за месечну потрошњу, са 

спецификацијом услуга,  према условима из понуде и Општим условима пословања 

Оператора. 

Спецификација садржи детаљне податке о појединачним услугама по врстама, 

пруженим за сваки телефонски број  који користи Корисник и то: 

- трошкови претплате 

- све врсте пружених услуга, 

- број пружених услуга те врсте, 

- појединачну цену сваке врсте услуге и укупан износ задужења за услуге те врсте 

 У спецификацији мора бити јасно назначен укупан износ задужења за сваки 

појединачни кориснички број. 

 Оператор је дужан да за свако неслагање или оспоравање дуговања, на које 

Корисник укаже у року од осам дана од дана пријема рачуна, обезбеди релевантне 

информације, и у зависности од њих, изврши потребне корекције рачуна. 
 

Члан 6. 

  Оператор гарантује да ће услуге фиксне телефоније, које су предмет уговора, 

Корисник несметано у пуном обиму користити током свог времена трајања уговора, у 

времену од 24 сата дневно, седам дана у недељи, осим у случајевима и временским 

интервалима за које не постоји одговорност Оператора (виша сила).  
 

Члан 7. 

  Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у 

извршењу уговорених обавеза. 

О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су 

обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 часа. 

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

експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су 

Законом утврђени као виша сила. 
 

Члан 8. 

Оператор се обавезује да, за време трајања уговора, обезбеди доступност 

Корисничког сервиса у циљу пружања бесплатне неопходне помоћи појединачним 

корисницима, унутар групе наручиоца,  која се пружа 24 сата дневно, 7 дана у недељи. 
 

Члан  9. 

 Целокупна комуникација уговорних страна у вези примене одредби овог  

уговора вршиће се преко контакт особа, у писаној форми и то електронском или 

редовном поштом.    

  Уговорне стране су дужне да, без одлагања, у писаној форми, једна другу 

обавесте о евентуалној промени контакт особе, електронске адресе контакт особа и/или 

броја контакт телефона/телефакса.   
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Члан 10. 

            Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју уговорних страна и закључује 

се на временски период од 12 месеци. 

 Утрошком средства немењених за ову набавку из члана 4, Уговор аутоматски 

престаје да важи и пре истека периода на који је закључен, о чему ће Корисник у 

писаној форми обавестити Оператора.  
  

Члaн  11. 

 Средства за реализацију овог Уговора обезбеђена су Финансијским планом 

Корисника за 2018. годину.  

 Плаћање доспелих обавеза насталих у 2018. години, вршиће се до висине 

одобрених апропријација за ту намену, а у складу са Финансијским планом. 

 За део реализације уговора који се односи на 2019. годину, реализација ће 

зависити од обезбеђења средстава у финансијском плану Корисника за 2019. годину, у 

супротном Уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања 

и плаћања обавеза од стране Корисника.  
 

Члан 12. 

            Уговорне стране су сагласне да ће се за све што није регулисано овим уговором 

примењивати одредбе Закона о облигационим односима и општим условима 

Оператора, под условом да нису у супротности са овим уговором. 
 

Члан 13. 

 Све евентуалне спорове, уговорне стране решаваће споразумно, у супротном 

надлежан је Привредни суд у Нишу. 
  

Члан 14. 

 Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака 

уговорна страна задржава по 2 (два) примерка за своје потребе. 
 

Члан 15. 
 Саставни делови овог уговора су: 

 1. Понуда Оператора број _________ од _________ 2018. године, (заведена код 

наручиоца под бројем ________ од ________ 2018. године). 

 2. Спецификација предмета јавне набавке 

 3. Ценовник услуга у међунаеродном саобраћају који су важећи у моменту 

закључења Уговора. 

 4. Општи услови оператера у погледу мера које оператер може применити ради 

одржавања безбедности и интегритета својих мрежа и услуга, као и контроле 

недозвољеног садржаја, као и у погледу других елемената уговора из члана 105. Закона 

о електронским комуникацијама, који нису регулисани одредбама Уговора, искључиво 

под условом да нису у супротности са овим уговором или његовим саставним 

деловима. 
 

КОРИСНИК УСЛУГЕ 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
 ОПЕРАТОР 

___________________________ 
Декан Факултета 

 

Проф. др Саша Кнежевић 

 
 

__________________________ 
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Модел уговора  

за јавну набавку услуге телефоније за 2018. годину- партија 2. мобилна телефонија 

 

 Закључен у Нишу између следећих уговорних страна:         
 
 

1. ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ, са седиштем у Нишу, ул. Трг краља Александра 11, 

матични број 07174691, ПИБ 101532192, кога заступа проф. др Саша Кнежевић, декан (у 

даљем тексту: Корисник); и         
 

2. _______________________________________, из________________________________, 

ул.________________________, матични број___________, ПИБ____________, кога 

заступа_______________________________,  (у даљем тексту: Оператор).        
 

 Уговорне стране констатују: 

 - да је Наручилац, сагласно Закону о јавним набавкама, донео Одлуку о покретању 

поступка јавне набавке број  01-382 од 26.02.2018. године, за набавку услуге мобилне 

телефоније.        

 - да је Оператор доставио своју понуду, која је заведена код Корисника под 

бројем___________дана _________2018. године, која чини саставни део овог уговора; 

 - да је Корисник донео Одлуку број ______ од _______ 2018. године којом се Оператору 

додељује Уговор. 
 

Члан 1. 

Предмет Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са пружањем 

услуга мобилне телефоније, за потребе Правног факултета у Нишу.  

 Предметне услуге пружају се у свему у складу са понудом понуђача, која је код  

Корисника заведена под бројем______________ од ______2018. године и техничким 

захтевима Корисника. 

Предметне услуге обухватају: саобраћај унутар корисничке  групе Корисника, 

саобраћај у мрежи Оператора и према осталим мобилним операторима, саобраћај према 

фиксној телефонији, интернет саобраћај, СМС и ММС унутар групе наручиоца, унутар 

изабране мреже, ка мрежама других мобилних оператора и ка иностранству и услуге 

роминга.   
 

Члан 2. 
Све услуге пружају се по ценама наведеним у понуди Оператора и ценовнику за 

роминг и интернет саобраћај. 

Утврђене цене не могу се мењати. 

Уговорне стране сагласно констатују да ће, у оквиру предметних услуга, Оператор 

пружити следеће услуге без накнаде: 

-  разговори унутар корисничке групе Корисника;   

-  СМС  поруке унутар корисничке групе Корисника;    
-  заузећа позива и позиви на које није одговорено;    

-  позиви специјалних служби (полиција, хитна помоћ, ватрогасци...); 

-  успостављање везе; 

-  позиви сервисних бројева изабраног оператора. 
 

Члан 3. 
 Предмет јавне набавке организован је тако да Корисник не предвиђа, односно нема 

обавезу плаћања минималне потрошње. 

 Корисник неће захтевати максималну дозвољену потрошњу по појединачном броју, 

тако да Оператор нема обавезу блокирања услуге сваком појединачном кориснику, у 

тренутку достизања лимита. 
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Члан 4. 

Укупна вредност набавке уговара се до максималног износа од (процењене 

вредности јавне набавке- попуњава наручилац) динара без ПДВ-а, односно (процењене 

вредности јавне набавке- попуњава наручилац) динара са ПДВ-ом, а према стварно 

реализованом саобраћају за уговорени период.  
 

Члан 5. 
Плаћање ће се вршити једном месечно, по рачуну за стварну месечну потрошњу, са 

спецификацијом услуга, према условима из понуде и Општим условима пословања 

Оператора. 

Спецификација садржи детаљне податке о појединачним услугама по врстама, 

пруженим за сваки телефонски број (сим картицу) која се користи у оквиру мреже 

Корисника и то: 

- трошкови претплате. 

- све врсте пружених услуга, 

- број пружених услуга те врсте, 

- појединачну цену сваке врсте услуге и укупан износ задужења за услуге те врсте, 

- посебно исказану вредност и количину за роминг и коришћење интернета. 

 У спецификацији мора бити јасно назначен укупан износ задужења за сваки 

појединачни кориснички број. 

 Оператор је дужан да за свако неслагање или оспоравање дуговања, на које 

Корисник укаже у року од осам дана од дана пријема рачуна, обезбеди релевантне 

информације, и у зависности од њих, изврши потребне корекције рачуна. 
 

Члан 6. 
  Оператор гарантује да ће услуге мобилне телефоније, које су предмет уговора, 

Корисник несметано у пуном обиму користити током свог времена трајања уговора, у 

времену од 24 сата дневно, седам дана у недељи, осим у случајевима и временским 

интервалима за које не постоји одговорност Оператора (виша сила).  
 

Члан 7. 
  Оператор 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» број 44/10 и 60/13-Одлука Уставног суда), а који се 

између осталог, односе и на тајност електронских комуникација.  
 

Члан 8. 
Оператор се обавезује да, за време трајања уговора, обезбеди доступност 

Корисничког сервиса у циљу пружања бесплатне неопходне помоћи појединачним 

корисницима, унутар групе наручиоца,  која се пружа 24 сата дневно, 7 дана у недељи. 

 

Члан  9. 
 Целокупна комуникација уговорних страна у вези примене одредби овог  уговора 

вршиће се преко контакт особа, у писаној форми и то електронском или редовном поштом.    

 Уговорне стране су дужне да, непосредно по потписивању овог уговора, размене 

обавештења која ће садржати податке о контакт особама, бројевима мобилних телефона, 

бројевима телефакса и електронским адресама контакт особа преко којих се остварује 

комуникација,  у вези примене одредби овог уговора.  

 Уговорне стране су дужне да, без одлагања, у писаној форми, једна другу обавесте о 

евентуалној промени контакт особе, електронске адресе контакт особа и/или броја контакт 

телефона/телефакса.   
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Члан 10. 

            Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју уговорних страна и закључује 

се на временски период од 12 месеци. 

 Утрошком средства немењених за ову набавку из члана 4., Уговор аутоматски 

престаје да важи и пре истека периода на који је закључен, о чему ће Корисник у 

писаној форми обавестити Оператора.  
  

Члaн  11. 

 Средства за реализацију овог Уговора обезбеђена су Финансијским планом 

Корисника за 2016. годину.  

 Плаћање доспелих обавеза насталих у 2018. години, вршиће се до висине 

одобрених апропријација за ту намену, а у складу са Финансијским планом. 

 За део реализације уговора који се односи на 2019. годину, реализација ће 

зависити од обезбеђења средстава у финансијском плану Корисника за 2019. годину, у 

супротном Уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања 

и плаћања обавеза од стране Корисника.  
 

Члан 12. 

            Уговорне стране су сагласне да ће се за све што није регулисано овим уговором 

примењивати одредбе Закона о облигационим односима и општим условима 

Оператора, под условом да нису у супротности са овим уговором. 
 

Члан 13. 

 Све евентуалне спорове, уговорне стране решаваће споразумно, у супротном 

надлежан је Привредни суд у Нишу. 
  

Члан 14. 

 Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака 

уговорна страна задржава по 2 (два) примерка за своје потребе. 
 

Члан 15. 

 Саставни делови овог уговора су: 

 1. Понуда Оператора број _________ од _________ 2018. године, (заведена код 

наручиоца под бројем ________ од ________ 2018. године). 

 2. Спецификација предмета јавне набавке 

 3. Ценовник роминг услуга и пакета за интернет саобраћај који су важећи у 

моменту закључења Уговора. 

 4. Општи услови оператора у погледу мера које оператер може применити ради 

одржавања безбедности и интегритета својих мрежа и услуга, као и контроле 

недозвољеног садржаја, као и у погледу других елемената уговора из члана 105. Закона 

о електронским комуникацијама, који нису регулисани одредбама Уговора, искључиво 

под условом да нису у супротности са овим уговором или његовим саставним 

деловима. 
 

КОРИСНИК УСЛУГЕ 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
МОБИЛНИ ОПЕРАТЕР 

___________________________ 
Декан Факултета 

 

Проф. др Саша Кнежевић 

 

 

__________________________ 
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ПРИЛОГ 1 

 

 

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

(име и презиме лица које представља понуђача) 

 

 

из___________________________, ул.___________________________________________ 

 

 

 

бр.л.к._____________ овлашћује се да у име _____________________________________ 

                                                                                     (назив понуђача) 

 

 

из__________________________, може да учествује у поступку јавне набавке мале 

вредности услуге телефоније за 2018. годину, за потребе Правног факултета у Нишу. 

 Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку 

јавног отварања понуда.    

 Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе 

се не може користити. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број овлашћења: _______________ 

 

Дана: ______.______. 2018. године 

 

ПОНУЂАЧ 

 
                                                                                     (потпис овлашћеног лица) 

 

М.П. 
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ПРИЛОГ 2 
 

 

ПОДНОСИЛАЦ: 
 

Назив: ___________________________________________________________________ 

 

Адреса седишта:___________________________________________________________ 

 

Контакт особа: ____________________________________________________________ 

 

Телефон: _________________________________________________________________ 

 

e-mail: ___________________________________________________________________ 
 

ПРИМАЛАЦ: 

 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ 

 

ул. Трг краља Александра 11 

18000 Ниш 

Република Србија 
 

 

ПОНУДА 
 

ЗА НАБАВКУ: 

УСЛУГЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

 ЗА 2018. ГОДИНУ 

(Н 07/2018) 
 

НЕ ОТВАРАТИ ! 

 
 

Датум и сат подношења: 

[Попуњава наручилац] 
 

 

 


