
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 
Број: 404-1/15-02 
Датум: 11.02.2015. године 
Чајетина 
 

 

Измене и допуне конкурсне документације, ЈНМВ 01/15 Услуге мобилне телефоније 

 

Мења се конкурсна документација на страни 4 Неопходни услови, затим на 
страни 27. Неопходни услови  тако што се додаје још један неопходан услов а то је: СМС 
поруке унутар БПН групе Наручиоца тарифирају се са 0,00 динара 

Такође се мења  модел уговора, Страна 31, члан 1. Предметне услуге 
обухватају, тако што се додаје: СМС поруке унутар БПН групе Наручиоца тарифирају се 
са 0,00 динара 

Мења се конкурсна докумнтација у делу Рекламација, страна 14 и 15, као и у 

моделу уговора, на страни 32, члан 4, реченица „Недостатке по рекламацији понуђач 

ће отклонити у објективно најкраћем року не дужем од 2 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 „ се брише а додаје се следеће: 

Наручилац има право на рекламацију у складу са важећим законима ( Закон о заштити 

потрошача и Закон о електронским комуникацијама ). 

На страни 27. Образац број 5 Образац техничких карактеристика, брише се 

реченица: Разговори између предузећа чији је оснивач Општина Чајетина се не 

наплаћују. 

У моделу уговора, члан 1. брише се следеће:       

 Оператер ће пружити следеће услуге без накнаде: 

-разговори унутар ВПН групе наручиоца; 

-бесплатан саобраћај у јединственој мрежи општине и општинских јавних предузећа  

-бесплатни позиви специјалних служби ( полиција, ватрогасци, служба хитне медицинске 
помоћи) 
-бесплатни позиви сервисних бројева изабраног оператера 
-успостава везе се не тарифира 
-СМС поруке у корисничкој пословној мрежи Наручиоца тарифирају се са 0,00 динара 
На страни 25 брише се следеће:  
Рекапитулација. Укупан износ (без ПДВ-а) је  ____________________________ динара,   
и словима : ____________________________________________________________динара, 
без ПДВ-а, ПДВ  по стопи од 20% износи    ______________________ динара , 
што укупно, са ПДВ-ом,  износи _________________________ динара. 



 

 

 

Додаје се нови члан у модел уговора који гласи: 

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 укупне вредности понуде 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. 

 

 

Достављамо нови, коригован модел уговора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 
Број: 404-1 /15-02 
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 01/15  
  
УГОВОРНЕ  СТРАНЕ:                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 
                                              _________________________( у даљем тексту Понуђач ) 
                                             ул.________________________________________________, 
                                             Мат. број___________________, ПИБ__________________, 
                                             које заступа директор_______________________________ 
 
и                                            ___________________________ (Подизвођач- ако постоји ) 
                                             ул.________________________________________________, 
                                             Мат. број___________________, ПИБ__________________, 
                                             које заступа директор_______________________________ 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник 
Републике Србије", бр.124/2012) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне 
набавке, спровео поступак јавне набавке мале вредности услуга, и то набавке услуге 
мобилне телефоније, под редним бројем 01/15 и да је донео одлуку о додели уговора 
број :___________ од _________2015. године на основу које се уговор о набавци услуге 
мобилне телефоније додељује Пружаоцу услуга ______________________________. 
- да је Пружалац услуга доставио понуду бр._________ .2015.године, а која је заведена 
код Наручиоца под бројем __________и која се налази у прилогу уговора и саставни је 
део овог уговора; 



- да понуда Пружаоца услуга у потпуности одговара техничкој спецификацији услуга из 
конкурсне документације, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог 
уговора. 

 

 

  Члан 1. 

        Предмет уговора је пружање услуге мобилне телефоније, у свему у складу са 
техничком спецификацијом услуге из конкурсне документације Наручиоца и понудом 
Пружаоца услуга брoj _______ од ___.___.2015. године, а који су саставни део овог 
уговора.  

 Предметне услуге обухватају: 
 Величина пакета подразумева 150 претплатничких бројева уз могућност да   
се, у случају потребе, број корисника повећа  

                  Омогућено задржавање постојеће нумерације, са опцијом скраћеног бирања 
                бројева са 4 последње  цифре, у ВПН саобраћају 

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

Успостава везе се не тарифира  
Тарифирање позива по секунди реалног времена без заокруживања на 
минуте.  
Заузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају  
Бесплатни позиви сервисних бројева изабраног оператера  
Техничка подршка (24 сата дневно, 7 дана у недељи - за време трајања 
уговора; омогућен континуирани бесплатан увид у рачун (стање рачуна).  
Позиви специјалних служби (полиција, хитна помоћ, ватрогасци...) се не 
тарифирају.  
Буџет за телефоне у износу од 1.500.000 динара без пдв-а. Цена мобилних 
апарата мора бити по званичној тарифи изабраног оператера за бизнис 
кориснике, на дан потписивања уговора. 
Омогућен роминг који се активира искључиво на захтев Наручиоца  
Претплата по броју 40 динара без пдв-а  
Могућност неограниченог интернет саобраћаја, који се активира искључиво 
на захтев Наручиоца (бирањем неког од понуђених пакета, уз обарање 
брзине након потрошње количине података без додатне наплате), као и 
остале услуге по стандардном ценовнику (тарифне опције, роминг додаци, 
blackberry услуга и сл.) 
Могућност замене корисничке картице (у случају губитка, оштећења или 
неких других разлога), у року не дужем од 48 сати  
Понуђене цене морају бити фиксне у динарском износу за време трајања 
уговора.  

                СМС поруке унутар ВПН групе Наручиоца тарифирају се са 0,00 динара 
 

Члан 2. 

           Наручилац се обавезује да ће услуге из члана 1. овог Уговора плаћати Пружаоцу 
услуга по међусобно уговореним јединичним ценама из прихваћене понуде број _____ од 



________.2015.године, а према стварно реализованом саобраћају за уговорени период, 
највише до вредности која је за намене услуга мобилне телефоније планирана важећим 
Финансијским планом наручиоца за 2015 и 2016. годину, односно до износа од _________ 
динара, без обрачунатог  ПДВ-а. 

          За остале услуге које нису наведене у Обрасцу понуде примењиваће се цене из 
важећег ценовника изабраног Понуђача, објављеног на званичној интернет презентацији 
Понуђача.  
         Месечни износи рачуна ће се обрачунавати према стварно оствареном саобраћају у 
складу са ценама које су исказане у Обрасцу понуде и важећим ценовнику понуђача за 
остале услуге. 

                  Наручилац се обавезује да изврши уплату цене на име извршених услуга, на рачун 
Пружаоца услуга број ______________  који се води код__________ _________  банке 
у року од 20 дана од дана пријема исправног рачуна за извршене услуге.  

         Извршилац услуга се обавезује да приликом испостављања фактуре Наручиоцу у 
истој наведе јединичне цене услуга и врсту извршених услуга. 
         Цене  услуга су фиксне и непроменљиве до коначног извршења уговора. 

Члан 3. 
          Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и закључује се на 
временски период од 24 месеца. 
          Утрошком износа средства која је за намене услуга мобилне телефоније планирана 
из члана 2. став 1.Уговора, исти аутоматски престаје да важи и пре истека периода на 
који је закључен, о чему ће Наручилац  у писаној форми обавестити Пружаоца услуга. 

               Уговорне стране су сагласне да ће се све измене и допуне овог Уговора вршити у 
писаној форми, уз претходну сагласност уговорних страна. 
 

Члан 4. 

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 укупне вредности понуде 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. 

 
Члан 5. 

Рекламација. Наручилац има право на рекламацију у складу са важећим законима ( 

Закон о заштити потрошача и Закон о електронским комуникацијама ). 

Гарантни рок: Потребно је да понуђач да гаранцију на исправност мобилних апарата  у 
трајању од минимум 2 године.  
 

Члан 6. 
 Евентуалне спорове који настану из овог уговора, уговорне стране су сагласне да 

решавају споразумно. 



            Уколико до споразума не дође спорове између Наручиоца и Пружаоца услуга ће 
решавати  Привредни суд у Ужицу. 

 
Члан 7. 

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона 
о  облигационим односима и других важећих прописа који регулишу ову област. 

 
Члан 8. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака и то 4 (четири) примерка 
за Наручиоца и 2 (два) за Пружаоца услуга 
 

 

             ЗА ИЗВРШИОЦА УСЛУГА                                                         ЗА НАРУЧИОЦА   
                                                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
             ________________________                                             ВЕЉКО РАДУЛОВИЋ 
                                                                                                           ________________________ 
 
 


