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НАРУЧИЛАЦ 

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 

Општинска управа 

Број: 404-12/17-02 

Датум: 10.03.2017. 

Ч а ј е т и н а 

 

 

Измене и допуне конкурсне документације  ЈНМВ-у 07/17 Услуге мобилне телефоније 

 

Мења се начин доказивања испуњености обавезних услова из члана 75. Став 1 тачке 1 до 4 

ЗЈН, тако што се испуњеност наведених услова доказује достављањем изјаве дате под 

пуном моралном, матерјалном и кривичном одговорношћу, Образац бр. 8. 

У наставку достављамо наведени образац. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 8. 

 

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

 

Под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да предузеће/ 

предузетник______________________________________________испуњава обавезне 

услове прописане чланом 75. Став 1 тачке 1 до 4 ЗЈН ради учешћа у поступку јавне 

набавке мале вредности ЈНМВ-д 07/17 чији је предмет набавке услуга мобилне телефоније, 

и  то: 

 

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. ( Брисано) 

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији 

 

 

 

Датум                                МП             Понуђач (учесник заједничке понуде/подизвођач)  

             

          _________________________________________ 

 

Напомена 1: Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од 

понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као 

најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Напомена 2: Образац попуњава и потписује  понуђач, сваки подизвођач и сваки учесник 

заједничке понуде. Образац копирати у довољном броју примерака. 
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Мења се конкурсна документација на страни 7 у делу додатни услови и након измена 

гласи: 

Додатни услови из члана 76. ЗЈН. 

Неопходно је да понуђач располаже: 

 Финансијским и пословним капацитетом односно да је понуђач у претходној години     (2 

016) имао укупне приходе од обављања делатности која је предмет набавке у висини од 

минимум 5.000.000,00 динара. 

Докази: Биланс стања и успеха за 2016. годину  или извештај о бонитету који издаје 

Агенција за привредне регистре. 

 

 

Мења се конкурсна документација на страни 28 тако што се брише Образац бр. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            



4 
 

Мења се конкурсна документација на страни 16 критеријум за доделу уговора тако што се 

поред основног критеријума најнижа понуђена цена, уводи резервни критеријум за доделу 

уговора. Услучају да две понуде имају исту понуђену цену која је истовремено и најнижа, 

уговор ће бити додељен понуђачу који има већи приход од обављања делатности која је 

предмет јавне набавке, што ће се утврдити на основу достављених доказа о испуњености 

додатних услова, тражених изменама конкурсне документације. 

 

Мења се модел Уговора, члан 6. и након измена гласи: 

РЕКЛАМАЦИЈА 

Члан 6. 

Лица одређена од стране Корисника услуга ће вршити контролу извршења услуге и имају 

право да укажу у писаној форми на недостатке које је давалац услуге дужан да отклони без 

одлагања у најкраћем року. 

Сви недостатци морају бити констатовани записнички и потписани од стране овлашћених 

представника уговорних страна. 

Корисник услуге има право на рекламацију квалитета испоручених мобилних апарата 

одмах након пријема и детаљног прегледа ,а у случају скривених мана одмах након 

сазнања за скривену ману.Недостатке по рекламацији Давалац услуга ће отклонити у 

објективно најкраћем року, не дужем од 15 дана, а уколико недостатак буде такав да се не 

може отклонити или да квар оставља трајне последице, Понуђач је дужан да замени 

неисправне уређаје новим исправним у року од 15 дана од дана учињене раклмације. 

 

 

Мења се модел Уговора, члан 7. и након измена гласи: 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 7. 

Понуђач се обавезује да, са даном закључења Уговора, изда и преда:  

-средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену 

меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћењеписмо, са назначеним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ-а. Уз 

меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу- писму. Рок важења менице је 

15 ( петнаест ) дана дужи од истека рока за коначно испуњење уговорних обавезе. 
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Корисник услуге има право на наплату средства финансијког обезбеђења за добро 

извршење посла, без посебног обавештавања Даваоца услуга, у случају да исти наруши 

сигурност уговора, односно уколико не изврашава своје уговорне обавезе у роковима и на 

начин предвиђен уговором. 

 

 

У наставку достављамо нови,измењен модел уговора. 
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МОДЕЛ УГОВОРА  

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 

Општинска управа 

Број:404-12/07-02  

Датум: 

Ч а ј е т и н а 

 

У  Г  О  В  О  Р ( МОДЕЛ ) 

о набавци услуга мобилне телефоније 

у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ-у  07/17 

                                            

УГОВОРНЕ  СТРАНЕ:        1. Општина Чајетина, општинска управа 

   (у даљем тексту Наручилац) 

   ул. А.Карађорђевића бр. 28, 31310 Чајетина 

   Мат. број : 07353553  ПИБ : 101072148 

   које заступа начелник општинске управе 

   Вељко Радуловић 

                            и 

                                                 2.____________________________( у даљем 

                                                   тексту Понуђач ) 

                                                   ул. _____________________________________, 

                                                   Мат. број_________, ПИБ _________________, 

                                                   које заступа  

                                                   директор_______________________________ 

 

       и                  3.__________________________( у даљем тексту  

                                                  Подизвађач)  

                                                  Ул._____________________________________, 

                                                  Мат. број_____________, ПИБ ______________, 

                                                  које заступа  

                                                  директор_______________________________ 

                                                  (ако наступа са подизвођачима уписати назив  

                                                   подизвођача и попунити податке).                

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан  1. 

Предмет уговора су услуге мобилне телефоније на основу спроведеног отвореног  

поступка јавне набавке  вредности  ЈНМВ-у  07/17 а све према понуди   изабраног 

понуђача.                                                      
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На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ-у  07/17 Набавка 

ускуга мобилне телефоније, Давалац услуге _________________________________, као 

изабрани најповољнији понуђач се обавезује  да врши предметне услуге,  све у складу са 

техничком спецификацијом  које је  саставни део овог уговора, према условима који су 

одређени конкурсном документацијом и прихваћеном понудом Понуђача бр.________ од 

_____._____.2017. године, заведеној код Наручиоца под бројем ______ од _____. 

_____.2017. године, а која је саставни део овог уговора.  

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан  2. 

Уговорне стране сагласно уговарају цену за све услуге из предмета овог уговора на период 

од 24 месеца, у укупном износу опредељеном за ову јавну набавку. 

Корисник услуге се обавезује да Даваоцу услуге плаћње врши једном месечно у року од 20  

дана од дана пријема фактурена писарницу наручиоца. 

Износ фактура ће се утврдити обрачуном стварно извршених услуга по јединичним ценама 

месечне претплате за услуге појединачног пакета. 

Плаћање се врши на текући рачун Даваоца услуга. 

Цена уговорене услуге је непроменљива за време важења овог уговора и неће подлегати 

променама ни из кавих разлога. 

Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су финансијским планом за 2017. Годину. 

Плаћање доспелих обавеза насталих у 2017. години  вршиће се до висине одобрених 

апропријација ( средства на позицији у фин.плану за ту намену ). 

За део реализације уговора који се односи на 2018. и 2019. годину реализација уговора ће 

зависити од обезбеђења средстава  предвиђених финансијским планом наручиоца за  2018. 

и 2019. годину.  

У супротном уговор престаје да важи  без накнаде штете  због немогућности преузимања и 

плаћања обавеза од стране Корисника услуга. 

РОК 

Члан 3. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и закључује се на 

временски период од 24 месеца. 

КВАЛИТЕТ И ГАРАНЦИЈА 

Члан 4. 

Давалац услуге је дужан да изврши услугу по захтеву Корисника услуге у складу са 

Уговором и свим важећим прописима који регулишу област из које је предмет уговора. 
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Давалац услуга гарантује да ће извршене услуге које су предмет овог уговора бити у 

складу са свим техничким описима, карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру 

Конкурсне документације и прихваћене понуде. 

Давалац услуга се обавезује да предметне услуге изврши ажурно и квалитетно, у свему 

према важећим законским прописима, професионалним стандардима,нормативима струке 

за ту врсту услуге и добрим пословним обичајима. 

Члан 5. 

Пружалац услуга обезбеђује кориснику набавку мобилних апарата по промотивној цени од 

1 динар за мобилне апарате из понуде која је достављена кориснику уз понуду. 

Пружалац је  у обавези да приликом испоруке мобилних апарата кориснику преда 

оригиналну документацију: гаранцију, атесте, сертификате, упутство за употребу и 

одржавање, као и друга пратећа документа. 

Гарантни лист и упутство за употребу и одржавање морају бити предати у оригиналу и у 

преводу на српски језик. 

Давалац услуга се обавезује да изда гаранцију на за исправност мобилних апарата у 

трајању од најмање две године. 

Испорука мобилних апарата који су предмет овог уговора извршиће се у року ____ ( не 

дуже од 10 дана ) од дана одабира мобилних  апарата од стране корисника, а место 

испоруке је седиште корисника на адреси А.Карађорђевића 28 Чајетина 

РЕКЛАМАЦИЈА 

Члан 6. 

Лица одређена од стране Корисника услуга ће вршити контролу извршења услуге и имају 

право да укажу у писаној форми на недостатке које је давалац услуге дужан да отклони без 

одлагања у најкраћем року. 

Сви недостатци морају бити констатовани записнички и потписани од стране овлашћених 

представника уговорних страна. 

Корисник услуге има право на рекламацију квалитета испоручених мобилних апарата 

одмах након пријема и детаљног прегледа ,а у случају скривених мана одмах након 

сазнања за скривену ману.Недостатке по рекламацији Давалац услуга ће отклонити у 

објективно најкраћем року, не дужем од 15 дана, а уколико недостатак буде такав да се не 

може отклонити или да квар оставља трајне последице, Понуђач је дужан да замени 

неисправне уређаје новим исправним у року од 15 дана од дана учињене раклмације. 

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 7. 

Понуђач се обавезује да, са даном закључења Уговора, изда и преда:  
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-средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену 

меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћењеписмо, са назначеним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ-а. Уз 

меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу- писму. Рок важења менице је 

15 ( петнаест ) дана дужи од истека рока за коначно испуњење уговорних обавезе. 

Корисник услуге има право на наплату средства финансијког обезбеђења за добро 

извршење посла, без посебног обавештавања Даваоца услуга, у случају да исти наруши 

сигурност уговора, односно уколико не изврашава своје уговорне обавезе у роковима и на 

начин предвиђен уговором. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 8. 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима као и други важећи прописи. 

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања која настану у вези са овим Уговором 

решавају споразумно. 

У случају спора надлежан је Привредни суду у Ужицу. 

Овај уговор је сачињен у примерка од којих два примерка задржава Давалац услуга а два 

примерка Корисник услуга. 

 

 

 

ЗА ДАВАОЦА УСЛУГА                                                          ЗА КОРИСНИКА УСЛУГА                      

                                                                                                    Начелник Општинске управе 

_______________________                                         Вељко Радуловић 

                                                                                                     _________________________ 

 

                            


