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Na osnovu člana 63.stav 1. i člana 54. Zakona o javnim nabavkama ( „Sl.glasnik RS“ 

br.124/12) komisija sačinjava 

 
 

IZMENU I DOPUNU KONKURSNE DOKUMENTACIJE br.1 

Za javnu nabavku male vrednosti – Usluga mobilne telefonije,  broj 02/2015 

 

 

Konkursna dokumentacija  se menja u delu: 

 

Model ugovora 

 

 

Tako što se član 7. stav 2. modela ugovora o pružanju usluga mobilne telefonije menja i sada 

glasi: 

’’Pružalac usluge je dužan da na prigovor Naručioca usluge odgovori u roku od 15    

(petnaest) dana od dana prijema prigovora. U slučaju da je prigovor osnovan, Pružalac usluge 

će izvršiti odgovarajuće ispravke računa i dostaviti ih Naručiocu usluge.'' 

 

U prilogu je imenjen Model ugovora o pružanju usluga mobilne telefonije. 

 

U ostalom delu konkursna dokumentacija ostaje nepromenjena. 

                                                                     

 

                               KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU 

 



МОДЕЛ  УГОВОРА 

о пружању услуга мобилне телефоније 

 

Закључен између: 

  

1 ЈКП „ Горњи Милановац“ , ул. Војводе Мишића бр.23, ПИБ 101884856, матични број 

7192819, кога заступа  Директор Рајко Нешковић, дипл.ецц ( у даљем тексту: 

Наручилац услуге) 

и 

2. ................................................................................................................................ 

ПИБ........................матични број .............................., кога заступа............................  (у 

даљем тексту- Пружалац услуге) 

..................................................................................................................................... 

                                             (остали из групе понуђача) 

 

Члан 1. 

Овим Уговором регулишу се права, обавезе и одговорности уговорних страна, а 

нарочито предмет уговора, цена, квалитет, начин, услови и рокови плаћања. 

 

Члан 2. 

Предмет уговора је пружање електронских комуникационих услуга - Услуга мобилне 

телефоније, за 145  корисника - претплатничких бројева у временском периоду од 24 

(двадесет четири) месеца у свему према понуди Пружаоца услуге бр. ____________ од 

_____________ 2015. године , која је саставни део Уговора.  

( Пружалац услуге наступа са подизвођачем 

.......................................,ул............................... из ..............................................., који ће 

делимично извршити предметну набавку, у делу:................................................................ )  

 

Члан 3. 

Уговорне стране су уговориле следеће цене услуга:  

 

1. Цена претплате по једном броју на месечном нивоу, у затвореној групи наручиоца 

износи___________ динара без ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВ-ом  

2. Цена саобраћаја унутар мреже изабраног оператера по минуту разговора износи 

____________ динара без ПДВ-а, односно _____________ динара са ПДВ-ом.  

 

3. Цена саобраћаја ван мреже изабраног оператера према другим мобилним мрежама  у 

земљи, по минуту разговора износи _____________ динара без ПДВ-а, односно 

_____________ динара са ПДВ-ом.  

4. Цена саобраћаја према фиксној телефонији у земљи, по минуту разговора износи 

_____________ динара без ПДВ-а, односно _____________ динара са ПДВ-ом.  

 

5. Цена СМС порука у домаћем саобраћају______ динара без ПДВ-а, односно 

_____________ динара са ПДВ-ом.  

6.  Цена GPRS саобраћаја у домаћем саобраћају (по Кb) MB______ динара без ПДВ-а, 

односно _____________ динара са ПДВ-ом.  

 

6. Буџет за набавку мобилних телефона износи _____________________ динара без 

ПДВ-а, односно _____________ динара са ПДВ-ом.  



 

Наручилац није у обавези да плаћа минималну обавезну потрошњу. 

Пружалац услуге је дужан да наручиоцу услуге обезбеди 10 GB бесплатног интернета 

месечно за 9 бројева по налогу наручиоца, као и по 20 MB  месечно за остале 

претплатничке бројеве из групе наручиоца. 

Пружалац услуге је дужан да, на захтев наручиоца услуге, активира роминг без уплате 

аванса. Цена роминг услуга је према важећем ценовнику оператера за пословне 

кориснике.  

За све остале услуге (интернет, USB модем за интернет комуникацију, тарифне опције  

итд) које нису посебно наведене у усвојеној понуди , плаћање ће се вршити према 

важећем ценовнику пружаоца услуге за пословне кориснике. 

Пружалац услуге се обавезује да неће мењати цене дате у понуди за време трајања 

уговора.  

 

Члан 4. 

Наручилац услуге се обавезује да пружену услугу плати у уговореном року и то:  

одложено плаћање .................. дана по пријему фактуре (рачуна) заједно са извештајем о 

саобраћају за пружену услугу мобилне телефоније. Месечни рачун обухвата све СИМ 

картице повезане у затворену групу, са целокупним оствареним саобраћајем. Све 

уплате вршиће се на текући рачун бр. ......................................................................  

код банке: ......................................................................................................................  

или на други рачун наведен у фактури Пружаоца услуге.  

Обавезе које доспевају у наредним буџетским годинама  (2016 и 2017) биће 

реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у 2016.г. и 

2017.г. 

 

 

Члан 5. 

Рок за активирање предметне услуге је највише 8 (осам) дана од дана потписивања 

уговора. Трошкове преноса (пенале) постојећих корисничких бројева из мреже 

досадашњег оператера у мрежу другог, изабраног оператера, сноси пружалац услуге.  

 

Члан 6. 

 Пружалац услуге се обавезује да ће наручиоцу услуге  испоручити телефонске уређаје 

у висини пунуђеног буџета за набавку телефона. Рок испоруке телефона не сме да буде 

дужи од 15 дана од дана закључења уговора, са гарантним роком уређаја од ….......... 

месеци и обавезом поправке истих за време трајања гаранције, односно у случају 

немогућности поправке уређаја, обавезом замене новим исправним уређајем, а све у 

року који не може бити дужи од 45 дана од дана пријема позива наручиоца услуге, 

односно обавештења о неисправности .  

 

Члан 7. 

На испостављен рачун Наручилац услуге  може поднети приговор у року од 8 (осам) 

дана од дана пријема рачуна.  

Пружалац услуге је дужан да на приговор Наручиоца услуге одговори у року од 15 

(петнаест) дана од дана пријема приговора. У случају да је приговор основан, Пружалац 

услуге ће извршити одговарајуће исправке рачуна и доставити их Наручиоцу  услуге.  

Уколико Наручилац услуге није задовољан начином на који је приговор решен, поред 

осталих права које има у складу са законом, може да се у року од 15 дана по пријему 

одговора Пружаоца услуге односно од истека рока за достављање одговора, обрати 



Републичкој агенцији за електронске комуникације у смислу Закона о заштити 

потрошача.  

Пружалац услуге се обавезује да у пружању предметних услуга у свему поступа у 

складу са одредбама Закона о електронским комуникацијама („Сл.гласник РС број 

44/10,  60/13- Одлука Уставног суда и 62/2014 ) – чланови 124-130, а који се односе на 

тајност електронске комуникације, законито пресретање и задржавање података. 

 

Члан 8. 

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у 

извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више 

силе, уговорене стране су обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року од 3 

(три) дана од дана сазнања те информације.  

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

експлозија,саобраћајне несреће, одлуке органа власти донете у случају ванредног или 

ратног стања и други случајеви који су законом предвиђени као виша сила.  

Члан 9. 

Уговор се закључује на временски период од две године, са почетком примене од дана 

обостраног потписивања.  

 

Уговор може бити раскинут и пре истека уговореног рока, споразумом уговорених 

страна, као и једностраним отказом Уговора, уколико уговорне стране не испуњавају 

обавезе предвиђене овим Уговором.  

Члан 10. 

Све спорове настале у току извршења овог Уговора уговорне стране настојаће да 

споразумно реше, а уколико то није могуће уговара се надлежност Привредног суда у 

Чачку.  

 

Члан 11. 

Овај уговор је закључен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна 

страна задржава по 2 (два) примерка. 

 

 

 

  ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА                                                                      НАРУЧИЛАЦ 

                                                                                                        ЈКП „Горњи Милановац“ 

______________________                                                           ______________________ 

 

 

Напомена: У Закону о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012) члан 61. став 

4 и Правилнику о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/13 и 

104/13) дефинисано је да Модел уговора представља један од обавезних елемената 

конкурсне документације. У њему су сублимирани сви битни елементи и захтеви из 

конкурсне документације. Обзиром да ви као Оператери мобилне телефоније користите 

типске уговоре на које вас обавезује Закон о електронским телекомуникацијама, ми се 

изјашњавамо да прихватамо примену истих, али само под условом да нису противни 

нашем Моделу уговора. 

 

 

 


