
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Улица Др Александра Костића бр. 9, Београд 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА „ УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ (пренос говора и пренос података)“ ЈН 49/2019 

страна 1 oд 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

ЈН бр. 49/2019 

Предмет јавне набавке: Услуга фиксне телефоније (пренос говора и пренос 
података) 

 

 

 

 

(Објављено на Порталу јавних набавки www.ujn.gov.rs и интернет страници РФ ПИО www.pio.rs дана 

15.8.2019. гoдине и Порталу службених гласила РС и базе прописа) 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.ujn.gov.rs/
http://www.pio.rs/


Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Улица Др Александра Костића бр. 9, Београд 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА „ УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ (пренос говора и пренос података)“ ЈН 49/2019 

страна 2 oд 48 

На основу чл. 32, 40. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15, 68/15 у даљем 

тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/15) и Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке бр. 404.1-1133/19-2 од 15.07.2019. године и Решења о образовању комисије за јавне набавке бр. 

404.1-1133/19-1 од 15.07.2019. године, припремљена је: 
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  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, 

Др Александра Костића 9, Београд, www.pio.rs 

Врста поступка: Отворени поступак 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума. 

           Оквирни споразум се закључује између једног Наручиоца и једног Понуђача. 

Трајање оквирног споразума је две године.  

Предмет јавне набавке: услуга 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци. Поступак јавне набавке 
се спроводи ради закључења оквирног споразума, са једним понуђачем.  

Контакт: Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентаулно уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији, с тим да се комуникација у поступку јавне набавке врши путем 

поште или факса. Писани захтеви за појашњењем у вези са позивом и конкурсном документацијом могу се 

слати најкасније 5 (пет) дана  пре истека рока за подошење понуда писаним путем и то: поштом на адресу РФ 

ПИО, ул. Др Александра Костића бр. 9, Београд; Одељење за набавке, на факс бр. 011/206-12-29, или на mail 

адресу  javnenabavke@pio.rs током радног времена Наручиоца (понедељак - петак од 7.30-15.30). Захтеви који 

путем електронске поште или факса стигну након истека радног времена Наручиоца сматраће се да су стигли 

првог следећег радног дана Наручиоца. На захтеву обавезно назначити: „За комисију за јавне набавке“ и 

назив  предметне набавке. У складу са чл. 20 ст. 6 Закона о јавним набавкама, обавезна је потврда пријема 

електронске поште и/или факса од стране Наручиоца као доказ да је извршено достављање. Наручилац је 

дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објави на порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници. 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Опис предметне набавке: Услуга фиксне телефоније (пренос говора ипренос података) 

Ознака из општег речника набавке: 64211000 - услуге јавне телефоније и 72318000- услуге преноса 

података   
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II.   ТЕХНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ 

 
Услуга фиксне телефоније (пренос говора и пренос података) 

 
 

Предмет јавне набавке су услуге фиксне телефоније и остале услуге комуникација. Телекомуникациони систем 

веза користи се за говорне комуникације и пренос података како између пословних јединица Фонда, тако и за 
размену података са другим државним установама. Услуга преноса података обезбеђује функционисање WAN 

мреже Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (У даљем тексту: Фонда), која је од 
суштинског значаја за функционисање информационог система и самог Фонда у целини. 

Опште карактеристике које су тренутно заступљене у систему веза, а које су уједно и предмет јавне набавке су 

следеће: 
 

А) Пренос говора 
 

Услуга тип 1 -,,Изнајмљени дигитални вод'': 
Омогућава сталну везу између две (point-to-point) или више корисничких локација (point-to-multipoint, преко 

канализованог порта) на 1. нивоу OSI референтног модела. Наручиоцу се између минимално две захтеване 

тачке обезбеђује загарантовани дигитални проток преко оптичког и бакарног приступа, активна мрежна 
опрема (модем, X.21, V.35 интерфејс или канализовани G.703 интерфејс). 

 
Услуга тип 2 -,,Aнaлoгни тeлeфoнски прикључaк'':  

Стaндaрдни тeлeфoнски прикључaк трeбa дa oмoгући jeднoстaвнo пoзивaњe свих тeлeфoнских брojeвa, пoрeд 

упoтрeбe клaсичнoг тeлeфoнскoг aпaрaтa трeбa дa oмoгући и пoвeзивaњe кoрисничкe цeнтрaлe. Укoликo сe 
кoристи тeлeфoнски aпaрaт сa тoнским бирaњeм нa дигитaлнoj цeнтрaли, трeбa дa су нa рaспoлaгaњу дoдaтнe 

мoгућнoсти кao штo су: идeнтификaциja пoзивa, прeусмeрaвaњe пoзивa, пoзив нa чeкaњу, кoнфeрeнциjскa 
вeзa и сличнo. Аналогне телефоснке прикључке потребно је реализовати путем оптичког кабла или бакарних 

парица. 
Напомена: Приликом нестанка електричне енергије на некој од локација, аналогни телефонски прикључак не 

сме бити у прекиду  

 
Услуга тип 3 -,,Business Trunking'': Укoликo Наручилац имa IP PBX или кojи пoдржaвa Session Initiation 

Protocol (SIP) трeбa дa oмoгући пoвeзивaњe кoрисничкe цeнтрaлe прeкo IP/MPLS мрeжe нa плaтфoрму 
Добављача (прoвajдeрa). Услугa трeбa дa oмoгући прeнoс гoвoрa прeкo IP прoтoкoлa и вишe истoврeмeних 

кoнeкциja у jeднoм трeнутку. Нeoпхoдну oпрeму (IP PBX или рутeр и тeлeфoнe) сa пoтрeбним 

функциoнaлнoстимa oбeзбeђуje Наручилац, a прoвajдeр трeбa дa oбeзбeди линк oдгoвaрajућeг кaпaцитeтa зa 
oбaвљaњe тeлeфoнских пoзивa у нaциoнaлнoм и мeђунaрoднoм сaoбрaћajу. Услoвe зa пружaњe услугe – 

тeхничкe зaхтeвe зa IP PBX цeнтрaлe дeфинишe прoвajдeр. Брoj линиja пoтрeбних зa пoвeзивaњe нa jaвну 
тeлeкoмуникaциoну мрeжу („trunk" линиja) jeднaк je брojу истoврeмeних пoзивa кojи сe мoгу oствaрити. Пoрeд 

oстaлoг Наручиоцу oвa услугa трeбa дa oмoгући: пoвeзивaњe IP PBX цeнтрaлe путeм IP и SIP прoтoкoлa, 
гeoгрaфску нумeрaциjу, мoгућнoст пoзивaњa хитних и спeциjaлних служби - зa вeзу сa плaтфoрмoм сe нe 

кoристи Интeрнeт вeћ  IP/MPLS мрeжa прoвajдeрa, у случajу сeoбe у oквиру истe мрeжнe групe мoрa oстaти 

истa нумeрaциja, висoку пoуздaнoст, сигурнoст и квaлитeт услугe - свe дoдaтнe oпциje кoje су пoдржaнe кoд 
ISDN прикључaкa. Business Trunking прикључке је потребно реализовати путем оптичког кабла или бакарних 

парица. 
 

Услуга тип 4 -,,ISDN бaзни прикључaк“: кaкo ISDN пoдрaзумeвa дигитaлну мрeжу сa вишe интeгрисaних 

услугa, трeбa дa oмoгући истoврeмeнo кoришћeњe двe oдвojeнe тeлeфoнскe линиje зa рaзличитe нaмeнe нa 
истoj пaрици, уз ISDN мoдeм, бeз дoдaтнe нaплaтe, дoбиjaњe нoвoг тeлeфoнскoг брoja бeз плaћaњa трoшкoвa 

инстaлaциje и дoдaтних рaдoвa у пoслoвнoм прoстoру, и кao oпциjу нa зaхтeв уз oснoвни брoj тeлeфoнa, joш 
jeдaн или вишe нумерацијских брojeвa кojи имajу мoгућнoст дирeктнoг бирaњa. ИСДН базне прикључке је 

потребно реализовати путем оптичког кабла или бакарних парица. 

 
Услуга тип 5 -,,ISDN примарни прикључaк“: примaрни приступ ISDN 30 (PRI – Primary Rate Interface), 

трeбa дa oмoгући 30 дирeктних тeлeфoнских прикључaкa прeкo jeднe пaрицe, пoвeзивaњe рaчунaрских мрeжa 
укључуjући ISDN прeтплaтничкe цeнтрaлe, вeликe рaчунaрскe и дистрибуирaнe систeмe, урeђaje зa видeo 

кoнфeрeнциjу и сл. Дoдaтнe услугe кoje трeбa дa су oмoгућeнe кoд ISDN прикључaкa:  
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Вишeструки прeтплaтнички брoj: Tрeбa дa oмoгући дa сe вишe прeтплaтничких брojeвa дoдeли jeднoм 

ISDN приступу. Нa jeдaн бaзни приступ трeбaлo би дa мoжe дa сe прикључи дo 8 рaзличитих урeђaja кojимa сe 

мoжe дoдeлити пoсeбaн брoj зa свaки крajњи урeђaj (ISDN тeлeфoн, ISDN кaртицa и фaкс). Пoдрaзумeвa сe дa 
истoврeмeнo мoгу дa сe кoристe сaмo двa oд oсaм урeђaja. 

 
Дирeктнo бирaњe: Tрeбa дa oмoгући дa сe лoкaлни тeлeфoнски прикључци нa прeтплaтничкoj цeнтрaли 

бирajу дирeктнo, бeз пoсрeдoвaњa oпeрaтeрa. Сви лoкaлни тeлeфoнски брojeви су сaстaвни дeo jaвнe 
нумeрaциje.  

 

Пoзив нa чeкaњу: Tрeбa дa oмoгући прeтплaтнику кojи вoди рaзгoвoр дa дoбиje oбaвeштeњe o нoвoм 
дoлaзнoм пoзиву у виду звучнoг сигнaлa. Нoви пoзив сe мoжe прeузeти, игнoрисaти или oстaвити нa чeкaњу.  

 
Прeусмeрaвaњe пoзивa: Oвa услугa трeбa дa oмoгући прeтплaтнику дa сe сви дoлaзни пoзиви нa њeгoв 

тeлeфoнски прикључaк прeусмeрe, и тo:  

- Прeусмeрaвaњe у случajу кaдa je линиja зaузeтa. Нa oвaj нaчин трeбa дa сe дoлaзни пoзиви 
прoслeђуjу aутoмaтски нa нeки други тeлeфoнски брoj пo избoру сaмoг Наручиоца у случajу дa му je у трeнутку 

пoзивa линиja зaузeтa;  
- Прeусмeрaвaњe aкo нeмa oдзивa. Нa oвaj нaчин дoлaзни пoзиви трeбa дa сe прoслeђуjу aутoмaтски нa 

други тeлeфoнски брoj пo избoру сaмoг Наручиоца, кaдa нeмa oдзивa нa пoзвaнoj линиjи;  

- Прeусмeрaвaњe бeзуслoвнo. Tрeбa дa oбeзбeди бeзуслoвнo прeусмeрaвaњe свих дoлaзних пoзивa нa 
други тeлeфoнски брoj пo избoру сaмoг Наручиоца. 

 
Инфoрмaциja o цeни рaзгoвoрa: 

Пружa  прeтплaтнику  инфoрмaциjу o oствaрeнoм брojу импулсa, oднoснo o цeни свaкe вeзe.  
 

Tри учeсникa у вeзи: 

Oвa услугa трeбa дa oмoгући прeтплaтнику дa aктивни пoзив прoслeди нa чeкaњe, a дa нoви пoзив прoслeди кa 
трeћoj стрaни. Кoрисник нaкoн тoгa мoжe дa сe прeбaцуje сa jeднoг нa други пoзив, дa сe прикључи нeкoj oд 

вeзa у виду кoнфeрeнциjскe вeзe, кao и дa сe искључуje из тaквe кoнфeрeнциjскe вeзe и прeђe у нeку oд двe 
издвojeнe вeзe. 

 

Кoнфeрeнциjскa вeзa:  
Oбeзбeђуje кoриснику истoврeмeнo кoмуницирaњe сa вишe кoрисникa.  

 
Држaњe вeзe:  

Tрeбa дa oмoгући кoриснику дa приврeмeнo прeкинe кoмуникaциjу пoстojeћeг пoзивa, прeузмe други пoзив и 
дa пo прeкиду нoвoг пoзивa пoнoвo успoстaви првoбитни. 

 

Идeнтификaциja пoзивajућeг прeтплaтникa:  
Tрeбa дa oмoгући пoзвaнoм прeтплaтнику дa нa oдгoвaрajућeм дисплejу свoг aпaрaтa види прeтплaтнички брoj 

Наручиоца кojи гa пoзивa тj. дa нa тaj нaчин oбeзбeди идeнтификaциjу прeтплaтникa кojи гa пoзивa. Услугa сe 
стaндaрднo дoдeљуje уз свaки ISDN прикључaк. 

 

Прeнoсивoст тeрминaлa:  
Tрeбa дa oмoгући дa сe пoзив сa jeднoг тeрминaлнoг урeђaja прeнeсe нa други тeрминaлни урeђaj у oквиру 

jeднoг ISDN прикључкa. Услугa сe стaндaрднo дoдeљуje уз свaки ISDN прикључaк. 
 

Услуга тип 6 -,,Универзални приступни број“: UAN (Universal access number) услуга треба да обезбеди 

следеће: 
- Негеографску нумерацију за телефонске бројеве који почињу са 0700. 

- Омогућују позиве по јединственој тарифи, по цени локалног позива, из било ког места у Србији. 
- Доступност сервиса 24 часа дневно, за време трајања уговора. 

 
Напомена: Обавезно задржавање постојеће нумерације свих прикључака и нумерација пролазног бирања. 

 

Посебни захтеви везани за пренос говора: 
- Заузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају (успостава везе се не наплаћује). 

- Позиви Наручиоца фиксне телефоније унутар локалне мреже Наручиоца се не наплаћују. 

- Добављач је дужан да обезбеди приступ дигиталној мрежи са интегрисаним услугама за примарни 
приступ и то без накнаде. 
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- Добављач је дужан да без накнаде пружи приступ дигиталној мрежи са интегрисаним услугама за 

базни приступ. 

- Добављач обезбеђује идентификацију позивајућег претплатника без наканаде, 
- Добављач је дужан да сваког месеца за претходни месец изврши спецификацију свих одлазних 

позива Наручиоца и одговорним лицима достави листинг и то без накнаде. 
      ИСДН примарне прикључке је потребно реализовати путем оптичког кабла или бакарних парица. 

 
Време одзива и гарантовано време отклањања проблема: 

 

- Врeмe oдзивa je врeмe кoje прoтeкнe oд трeнуткa oтвaрaњa зaхтeвa Наручиоца зa сeрвиснoм 
интeрвeнциjoм, дo трeнуткa кaдa овлашћено лицe Пoнуђaчa oствaри, или пoкушa дa oствaри, кoнтaкт сa 

oвлaшћeним лицем Наручиоца у циљу рaзмeнe инфoрмaциja o нaстaлoj смeтњи. Наручилац je дужaн дa 
oбeзбeди лице које ће бити доступно зa кoмуникaциjу тeхничкoм oсoбљу Пoнуђaчa и пружи сву нeoпхoдну 

пoмoћ у дoмeну пружaњa инфoрмaциja и рaдa нa дeлу мрeжe кojи je у oблaсти oдгoвoрнoсти кoрисникa - 

Наручиоца. 
- Врeмe зa oтклaњaњe смeтњe je врeмe кoje прoтeкнe oд трeнуткa oтвaрaњa зaхтeвa Наручиоца зa 

сeрвиснoм интeрвeнциjoм дo трeнуткa кaдa овлашћено лице Пoнуђaчa зaтвoри зaхтeв. Зaхтeв зa сeрвиснoм 
интeрвeнциjoм сe зaтвaрa кaдa овлашћено лице Пoнуђaчa устaнoви дa je услугa пoнoвo рaспoлoживa, a 

oвлaшћeнo лицe Нaручиoцa пoтврди функциoнaлнoст сeрвисa. 

Понуђач је дужан да испуни следеће захтеве у погледу техничке подршке: 
- Да има службу за пријем проблема пословних корисника која је на располагању 24 (двадесет четири) 

часа, сваког дана, седам дана у недељи (24х7); 
- Проблеми (сметње, кварови и сл.) везани за телекомуникационе услуге пријављују се служби за 

пријем проблема путем телефона, електронске поште и/или корисничког Web портала. Служба за пријем 
проблема мора да пружи могућност увида у статус извршавања свих отворених захтева везаних за техничку 

подршку и сервисирање, као и да има могућност прегледа архиве затворених случајева који могу бити послати 

електронском поштом на захтев Наручиоца; 
- Време одзива након пријаве проблема је максимално 30 минута; 

- Време решавања проблема (отклањања сметње) је 2 сата ако је назнака хитно, а 24 сата ако не 
постоји назнака хитно.  

Прeкиди у рaду услугa кojи нaстaју услeд рeдoвних рaдoвa нa oдржaвaњу мрeжe Пoнуђaчa, нajaвљуjу 

сe нajмaњe 7 (сeдaм) кaлeндaрских дaнa унaпрeд oд стрaнe овлашћеног лица Пoнуђaчa, a ургeнтни рaдoви у 
мрeжи Пoнуђaчa, нajaвљуjу сe нajмaњe 24 (двaдeсeт чeтири) чaсa унaпрeд oд стрaнe овлашћених лица 

Пoнуђaчa. 
Успостављање услуга: 

Добављач се обавезује да изврши техничку припрему и обезбеди услове за прикључење уређаја неопходних 
за коришћење услуга које су предмет набавке. 

 

Напомена: С обзиром да се услуге, које су предмет набавке, већ користе на адресама наведеним у табелама 
на CD, потребно је да се, ако дође до промене постојећег Добављача, на време обезбеди замена или 

инсталација нове терминалне опреме, искључиво у договору са Наручиоцем, а све у циљу обезбеђивања 
континуитета у пружању услуга. Трошкови замене терминалне опреме иду на терет Добављача. 

Добављач је у обавези да све везе наведене у техничкој спецификацији (табелама), (услуге типа 1-10) целом 

дужином трасе, реализује преко оптичког или бакарног кабла, у зависности од типа услуге. 
Добављач се обавезује да ће обезбедити проширење капацитета постојећих, као и изнајмљивање 

нових комуникационих ресурса, уколико се искаже потреба од стране Наручиоца. 
Добављач је дужан, да у случају потребе Наручиоца и у складу са његовим захтевом, изврши 

пресељење  веза, без додатних трошкова. 

Због специфичности рада Фонда, Добављач мора да обезбеди непрекидност у раду и омогући 
коришћење телекомуникационих услуга, које су предмет јавне набавке, на свим локацијама наведеним у 

табелама. 
Добављач је у обавези да у року од 15 дана од потписивања овог уговора достави извод из листа из 

Катастра непокретности за оптички или бакарни кабл или уговор о закупу оптичког или бакарног кабла 
 

Детаљне техничке карактеристике, за све наведене услуге, се налази на CD-у. 

Сви понуђачи су обавезни да приликом преузимања техничких карактеристика, у којима су наведене локације 
и карактеристике преносних путева, потпишу и овере Споразум о поступању са поверљивим информацијама  

- ( Поглавље XII) 
Преузимање CD-а вршиће се у Дирекцији Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Ул. 

Александра Костића бр.9, у канцеларији број 226, а лица овлашћена за контакт је Ненад Мандић и Предраг 

Смиљковић, број телефона 011-206-1003. 
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Б) Пренос података 

Услуга тип 7 -,,L2VPN’’ инфраструктура:  

Под L2VPN инфраструктуром подразумева се скуп заштићених „тачка-тачка“ веза између корисничких локација 

реализованих преко IP/MPLS мреже на 2. нивоу OSI референтног модела (Open Systems Interconnection Basic 

Reference Model). Логичка топологија повезивања локација је „проширена звезда“. Приступ на локацијама је 

симетричан и асиметричан, са различитим брзинама приступа. Централна чворишта се налазе у Београду и 

Новом Саду. Наручилац захтева IP/MPLS (VPN) технологију која обезбеђује да се саобраћај корисника потпуно 

одвоји од саобраћаја остатка мреже. Другим речима, комуникациони саобраћај Наручиоца треба да буде 

невидљив за остале кориснике Понуђача услуга. За повезивање више тачака са централном Наручилац 

захтева посебан виртуелни вод за сваку удаљену локацију чији се капацитет дефинише дигиталним протоком 

између удаљене и централне локације, док се за централну локацију дефинише брзина приступа порта. 

Списак локација које чине L2VPN инфраструктуру дат је у табелама 1, 2, 3 и 4. 

 

Услуга тип 8 -„Асиметрични приступ интернету“: 
Омогућава сталну везу са интернетом, уз коришћење статичке и динамичке јавне IP адресе, у зависности од 

потреба Наручиоца. Добављач се обавезује да обезбеди сву неопходну опрему потребну за реализацију ове 
услуге. Одржавање ове опреме или замена исте ће се вршити без додатних трошкова. Добављач је у обавези 

да обезбеди IPS и IDS заштиту линка и мреже Наручиоца од DoS и DDoS напада. Списак локација где се 
захтева асиметрични приступ интернету дат је у Табели 5. 

 

Услуга тип 9 – Lambda – услуга изнајмљивања таласних дужина 
Под услугом „Lambda – услуга изнајмљивања таласних дужина“ се подразумева повезивање и пренос података 

између географски удаљених локација. Повезивање локација се обавља  у оквиру гарантованог пропусног 

опсега, а топологија повезивања је тачка - тачка (point to point).  

„Lambda – услуга изнајмљивања таласних дужина“ би се реализовала између две локације и то: 

 

Локација 1 Тип везе 

1. Житни трг 3, Нови Сад (Дирекција 

Покрајинског Фонда) - Катићева бр 14-16 
(Државни центар за чување и управљање 

подацима, пети спрат, „кавез„ бр. 5) 

„Lambda – услуга изнајмљивања таласних 

дужина“ минималног пропусног опсега 10 Gbps 

 

Очекује се да ће потреба за оваквом врстом везе постојати оквирно четири месеца.  

 
Посебни захтеви везани за пренос података  

 
1. Понуђач прихвата да је тачка раздвајања периметара одговорности Понуђача и Наручиоца утичница 

на уређају Понуђача преко које се спаја комуникациони уређај Наручиоца.  

2. Понуђач прихвата обавезу да ће пренос података несметано функционисати у оквиру тражених 
брзина на свим локацијама, односно да ће на располагању бити цео IP адресни опсег.  

3. Преносни медијуми између локација морају бити бакарне парице или оптичка влакна целом дужином 
трасе.  

4. Понуђач обезбеђује модем (сплитер) или медија конвертор на локацијама и врши њихово 

одржавање. Администрација и одржавање модема/медија конвертора треба да је урачуната у цену. Ова 
опрема треба да обезбеди Ethernet интерфејс према опреми Наручиоца. 

5. За повезивање локација у L2VPN инфраструктури није дозвољено коришћење интернета нити тунела 
преко интернета, већ искључиво IP/MPLS (VPN) мреже Понуђача која је одвојена од интернета. 

6. Тражени пропусни опсег мора бити доступан са 5% толеранције за одступања од декларисане 
расположивости, осим у случају прекида на правцу. 

7. Понуђач је дужан, да у случају потребе Наручиоца и у складу са његовим захтевом, изврши 

пресељење  веза или обезбеди одговорајуће решење без додатних трошкова. 
8. Због специфичности рада Наручиоца, Понуђач мора да обезбеди непрекидност у раду и омогући 

коришћење телекомуникационих услуга које су предмет јавне набавке на свим локацијама наведеним у 
табелама. 
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9. Понуђач ће извршити пуштање у рад телекомуникационе услуге конективности сходно достављеном 

списку локација од стране Наручиоца и плану динамике усвојеном од стране Наручиоца. 

10. Успостављање функционалности услуга на свим локацијама не може бити дуже од 24 часа по 
локацији, а укупно време за имплементацију је 15 дана за све локације наведене у табелама. Понуђач је у 

обавези да минимум 48 сати раније најави радове на успостављању функционалности наведених у табелама 
(исти ће бити реализовани у договору са Наручиоцем у временском интервалу који најмање утиче на процесе 

рада). До успостављања функционалности тражених у табелама које прате техничку спецификацију, Понуђач 
је у обавези да обезбеђује услугу коју Наручилац тренутно користи. Након реализације предмета јавне набавке 

која се односи на услуге успостављања захтеваних линкова, биће сачињен примопредајни записник о 

успостављању услуга потписан од стране овлашћеног лица Понуђача и овлашћеног лица Наручиоца. 
11. Понуђач мора да пружи сву стручну и техничку подршку приликом инсталирања, конфигурисања и 

пуштања у рад целокупног система. 
12. Пoд тeрминoм смeтњa пoдрaзумeвa сe дa услугa ниje рaспoлoживa или дa je умaњeн нивo 

квaлитeтa услугe у oднoсу нa квaлитeт услугe кojи je угoвoрeн сa Нaручиoцeм.  

13. Врeмe oдзивa je врeмe кoje прoтeкнe oд трeнуткa oтвaрaњa зaхтeвa Наручиоца зa сeрвиснoм 
интeрвeнциjoм, дo трeнуткa кaдa овлашћено лицe Пoнуђaчa oствaри, или пoкушa дa oствaри, кoнтaкт сa 

oвлaшћeним лицем Наручиоца у циљу рaзмeнe инфoрмaциja o нaстaлoj смeтњи. Наручилац je дужaн дa 
oбeзбeди лице које ће бити доступно зa кoмуникaциjу тeхничкoм oсoбљу Пoнуђaчa и пружи сву нeoпхoдну 

пoмoћ у дoмeну пружaњa инфoрмaциja и рaдa нa дeлу мрeжe кojи je у oблaсти oдгoвoрнoсти кoрисникa - 

Наручиоца. 
14. Врeмe зa oтклaњaњe смeтњe je врeмe кoje прoтeкнe oд трeнуткa oтвaрaњa зaхтeвa Наручиоца зa 

сeрвиснoм интeрвeнциjoм дo трeнуткa кaдa овлашћено лице Пoнуђaчa зaтвoри зaхтeв. Зaхтeв зa сeрвиснoм 
интeрвeнциjoм сe зaтвaрa кaдa овлашћено лице Пoнуђaчa устaнoви дa je услугa пoнoвo рaспoлoживa, a 

oвлaшћeнo лицe Нaручиoцa пoтврди функциoнaлнoст сeрвисa. 
15. Понуђач је дужан да испуни следеће захтеве у погледу техничке подршке: 

- Да има службу за пријем проблема пословних корисника која је на располагању 24 (двадесет четири) 

часа, сваког дана, седам дана у недељи (24х7) 
- Проблеми (сметње, кварови и сл.) везани за телекомуникационе услуге пријављују се служби за 

пријем проблема путем телефона, електронске поште и/или корисничког Web портала. Служба за пријем 
проблема мора да пружи могућност увида у статус извршавања свих отворених захтева везаних за техничку 

подршку и сервисирање, као и да има могућност прегледа архиве затворених случајева који могу бити послати 

електронском поштом на захтев Наручиоца.  
- Време одзива након пријаве проблема је максимално 30 минута. 

- Време решавања проблема (отклањања сметње) је 2 сата ако је назнака хитно, а 24 сата ако не 
постоји назнака хитно.  

16. Прeкиди у рaду услугa кojи нaстaју услeд рeдoвних рaдoвa нa oдржaвaњу мрeжe Пoнуђaчa, 
нajaвљуjу сe нajмaњe 7 (сeдaм) кaлeндaрских дaнa унaпрeд oд стрaнe овлашћеног лица Пoнуђaчa, a ургeнтни 

рaдoви у мрeжи Пoнуђaчa, нajaвљуjу сe нajмaњe 24 (двaдeсeт чeтири) чaсa унaпрeд oд стрaнe овлашћених 

лица Пoнуђaчa. 
17. Oбaвeштeњa o нajaвљeним рaдoвимa сe дoстaвљajу Нaручиoцу eлектронском поштом. Адреса 

електронске поште нa кojу ћe примaти oбaвeштeњa o oвим рaдoвимa, Нaручилaц дoстaвљa при пoтписивaњу 
Угoвoрa. 

18. Подаци о локацијама и траженим карактеристикама водова налазе се у табелама 1-5. 

19. Брзине наведене у табелама представљају минимално захтеване брзине које Понуђач мора да 
понуди. 

20. Логичка топологија повезивања локација у L2VPN инфраструктури је „проширена звезда“. Приступ 
на локацијама Фонда је симетричан и асиметричан, са различитим брзинама приступа. 

21. За сваку локацију у табелама 1-5, потребно је у колони Назив оператора уписати да ли ће се 

услуга пружати преко сопствене мреже или ће се иста изнајмити од другог оператора - у случају 
изнајмљивања уписати назив оператора од кога се мрежа изнајмљује. У колони Број дозволе обавезно је 

уписати број дозволе/потврде РАТЕЛ-а уколико се користи сопствена мрежа, (која потврђује да је Понуђач 
регистрован за наведену мрежу), а у случају изнајмљивања мреже обавезно је уписати број дозволе/потврде 

оператора од кога ће се мрежа изнајмити (којом РАТЕЛ потврђује да је оператор овлашћен за изнајмиљивање 
наведене мреже). У случају да се мрежа изнајмљује потребно је доставити изјаву оператора од ког се мрежа 

изнајмљује да ће исту изнајмити за пружање електронске комуникационе услуге која је предмет јавне набавке 

за све време важења уговора одн. оквирног споразума. 
22. Успостављање услуге мора се вршити на начин који не захтева промену IP адреса на 

комуникационој опреми Наручиоца. 
23. Понуђач се обавезује да о свом трошку изврши техничку припрему и обезбеди услове за 

прикључење уређаја неопходних за коришћење услуга које су предмет набавке.  



Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Улица Др Александра Костића бр. 9, Београд 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА „ УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ (пренос говора и пренос података)“ ЈН 49/2019 

страна 9 oд 48 

24. Понуђач је у обавези да у другој години важења Оквирног споразума на свим локацијама где је 

брзина преноса података 50/50 Mb/s повећа брзину на 60/60 Mb/s; на локацијама где је брзина преноса 

података 80/80 Mb/s повећа брзину на 100/100 Mb/s, а на локацијама где је брзина преноса података 100/100 
Mb/s повећа брзину на 150/150 Mb/s. Понуђач је у обавези да повећа брзине линкова без увећања месечне 

накнаде. 
25. Наручилац задржава право да укупан број локација са ADSL/бак.парица приступом повећа за 5 

(пет) локација, а број локација на којима су брзине линкова 50/50 Mb/s (односно у другој години важења 
Оквирног споразума 60/60 Mb/s) повећа за 3 (три) локације. Добављач се обавезује да ће увести нове линкове 

без додатних трошкова и без увећања месечне накнаде. 

26. Наплата услуге не може почети пре 19.09.2019. године, с обзиром да Уговор са тренутним 
Добављачем важи до 18.09.2019. године. 
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Tabela 1 – L2VPN, Centralno čvorište Beograd (osnovne veze, primarne)          
  

R. 
br. 

Status 
Tip 

lokacije 
Mesto i adresa izvršenja usluge 

Interfejs 
prema 

korisniku 

Tehnologija 
pristupa mreži 

operatora 

Potrebna aktivna 
mrežna oprema 

operatora 

Zahtevani 
minimalni 

garantovani 

protok 

Ponuđeni 
garantovani 

protok 

Naziv operatora Broj dozvole RATEL-a 

1 Direkcija Strana A Beograd, Dr Aleksandra Kostića 9 Ethernet Optika / 1/1 Gbps      

2 Direkcija Strana B Novi Sad, Žitni trg br. 3 Ethernet,RJ45 Optika Media konvertor 100/100 Mbps      

3 Sl. filijale Strana B Novi Beograd, BULEVAR UMETNOSTI  10 Ethernet,RJ45 Optika Media konvertor 80/80 Mbps      

4 Ispostava Strana B Beograd, Bačvanska 21 Ethernet,RJ45 Optika Media konvertor 50/50 Mbps      

5 Ispostava Strana B Beograd, Čukarica, Strugarska 1a Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

6 Ispostava Strana B Beograd, Grocka, Narodnih heroja 3a Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

7 Ispostava Strana B Beograd, Kaluđerica, Kralja Petra 1a Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

8 Ispostava Strana B Beograd,  Krunska 13 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

9 Filijala Strana B Beograd , PARISKA   9 Ethernet,RJ45 Optika Media konvertor 50/50 Mbps      

10 Ispostava Strana B Lazarevac, Karađorđeva 17  Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

11 Ispostava Strana B Mladenovac, Nikole Pašića 27 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

12 Ispostava Strana B Obrenovac, Šesta 10c Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

13 Filijala Strana B Bor, Moše Pijade 16 Ethernet,RJ45 Optika Media konvertor 50/50 Mbps      

14 Ispostava Strana B Kladovo , 22 SEPTEMBRA  48 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

15 Ispostava Strana B Majdanpek , PROLETERSKA  35 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

16 Ispostava Strana B Donji Milanovac, Kralja Petra I Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 10/1 Mbps      

17 Ispostava Strana B Negotin , BADNJEVSKA  3 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

18 Filijala Strana B Valjevo , PROTE MATEJE 4 Ethernet,RJ45 Optika Media konvertor 50/50 Mbps      

19 Ispostava Strana B Lajkovac , KNEZA MILOŠA 2 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

20 Ispostava Strana B LJig , SV DESPOTA STEFANA   1 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps     

21 Ispostava Strana B Mionica , Mite Rakića 1 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

22 Ispostava Strana B Osečina , Braće Nedića 20 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

23 Ispostava Strana B Ub , KRALJA PETRA Prvog OSLOBODIOCA  31 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

24 Filijala Strana B Vranje , TRG REPUBLIKE   3 Ethernet,RJ45 Optika Media konvertor 50/50 Mbps      

25 Ispostava Strana B Bosilegrad , GEORGI DIMITROVA  BB Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

26 Ispostava Strana B Bujanovac , KARAĐORĐA PETROVIĆA  lam. C Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

27 Ispostava Strana B Preševo , Vase SMAJEVIĆA  BB Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

28 Ispostava Strana B Surdulica , MILOŠA OBILIĆA  1 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

29 Ispostava Strana B Trgovište , LENJINOVA 2 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

30 Ispostava Strana B Vladičin Han , Nikole TESLE BB Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 10/1 Mbps      

31 Filijala Strana B Zaječar , NIKOLE PAŠIĆA  32 Ethernet,RJ45 Optika Media konvertor 50/50 Mbps      

32 Ispostava Strana B Boljevac , Kralja Aleksandra 7/2 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

33 Ispostava Strana B Knjaževac , KEJ DIMITRIJA TUCOVIĆA 36 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

34 Ispostava Strana B Sokobanja , NEMANJINA   4 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

35 Filijala Strana B Kragujevac , LEPENIČKI BULEVAR 9A Ethernet,RJ45 Optika Media konvertor 50/50 Mbps      
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36 Ispostava Strana B Aranđelovac , KNJAZA MILOŠA 163 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 10/1 Mbps      

37 Ispostava Strana B Batočina , Karađorđev trg 5 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 10/1 Mbps      

38 Ispostava Strana B Knić , KNIĆ  BB Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 10/1 Mbps      

39 Ispostava Strana B Lapovo , IVE ANDRIĆA 9 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 10/1 Mbps      

40 Ispostava Strana B Rača , Slobodana Majzera BB Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 10/1 Mbps      

41 Ispostava Strana B Topola , Princa Tomislava Karađorđevića BB Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 10/1 Mbps      

42 Filijala Strana B Kraljevo , VOJVODE PUTNIKA 5 Ethernet,RJ45 Optika Media konvertor 50/50 Mbps      

43 Ispostava Strana B Raška , Ibarska 3/2 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 10/1 Mbps      

44 Ispostava Strana B Vrnjačka Banja , KRALJEVAČKA   3 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 10/1 Mbps      

45 Filijala Strana B Novi Pazar , 28 NOVEMBRA  BB Ethernet,RJ45 Optika Media konvertor 50/50 Mbps      

46 Ispostava Strana B Sjenica , Milorada Jovanovića 28 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

47 Ispostava Strana B Tutin , Pešterska BB Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 10/1 Mbps      

48 Filijala Strana B Novi Pazar , AVNOJ-A  BB Ethernet,RJ45 Optika Media konvertor 50/50 Mbps      

49 Filijala Strana B Kruševac , Vidovdanska 28 (Trg Fontana 2) Ethernet,RJ45 Optika Media konvertor 50/50 Mbps      

50 Ispostava Strana B Aleksandrovac , TRG OSLOBOĐENJA  BB Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 10/1 Mbps      

51 Ispostava Strana B Brus, Mike Đorđevića 7 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 10/1 Mbps      

52 Ispostava Strana B Ćićevac, Karađorđeva b.b. Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 10/1 Mbps      

53 Ispostava Strana B Trstenik, Vuka Karadžića 21 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 10/1 Mbps      

54 Ispostava Strana B Varvarin, Slobode b.b. Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 10/1 Mbps      

55 Filijala Strana B Leskovac , PANA ĐUKIĆA  BB Ethernet,RJ45 Optika Media konvertor 50/50 Mbps      

56 Ispostava Strana B Bojnik, Trg slobode 1  Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

57 Ispostava Strana B Crna Trava b.b. Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

58 Ispostava Strana B Lebane, Cara Dušana 55 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

59 Ispostava Strana B Medveđa, Jablanička 63  Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

60 Ispostava Strana B Vlasotince, Nemanjina 58 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

61 Filijala Strana B Niš , PRIJEZDINA   1 Ethernet,RJ45 Optika Media konvertor 50/50 Mbps      

62 Ispostava Strana B Doljevac, Nikole Tesle BB Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

63 Ispostava Strana B Gadžin Han, Miloša Obilića b.b. Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

64 Ispostava Strana B Merošina, Cara Lazara b.b. Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

65 Ispostava Strana B Niška Banja, Sinđelićeva 3 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

66 Ispostava Strana B Svrljig, Bore Price 1 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

67 Ispostava Strana B Niš , Opština Pantelej, GUTENBERGOVA   4A Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

68 Ispostava Strana B Niš , PANTELEJSKA  77 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

69 Ispostava Strana B Niš, Inv. Komisija, RAJIĆEVA  12 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

70 Ispostava Strana B Niš , Opština Medijana, Pariske Komune BB Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

71 Sl. filijale Strana B Aleksinac, Drakčeta Milovanovića 4 Ethernet,RJ45 Optika Media konvertor 50/50 Mbps      

72 Ispostava Strana B Ražanj, Partizanska 168 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 10/1 Mbps      

73 Filijala Strana B Pirot , SRPSKIH VLADARA  94 Ethernet,RJ45 Optika Media konvertor 50/50 Mbps      

74 Ispostava Strana B Babušnica , SAŠE IVKOVIĆA  22  Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      
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75 Ispostava Strana B Bela Palanka , SRPSKIH VLADARA  BB Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

76 Ispostava Strana B Dimitrovgrad , BALKANSKA  BB Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

77 Filijala Strana B Prokuplje , 21. srpske divizije br. 49 Ethernet,RJ45 Optika Media konvertor 50/50 Mbps      

78 Ispostava Strana B 
Prokuplje,Inv.komisija, ĆIRILA I METODIJA 2-
5 

Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 10/1 Mbps      

79 Ispostava Strana B Blace , Svetog Save BB Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

80 Ispostava Strana B Kuršumlija , Koste Vojinovića   6a Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

81 Ispostava Strana B Žitorađa , Topličkih heroja 10 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

82 Filijala Strana B Požarevac,TRG RADOMIRA VUJOVIĆA 1 Ethernet,RJ45 Optika Media konvertor 50/50 Mbps      

83 Ispostava Strana B Golubac , ZAJEČARSKA  BB Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

84 Ispostava Strana B Kučevo, Žike Popovića 46 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

85 Ispostava Strana B Malo Crniće / / / /      

86 Ispostava Strana B Petrovac , 8. OKTOBRA 6 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 10/1 Mbps      

87 Ispostava Strana B Veliko Gradište , KNEZA LAZARA   9  Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

88 Ispostava Strana B Žabari , KNEZA MILOŠA 117 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 10/1 Mbps      

89 Ispostava Strana B Žagubica , 23. divizije 2 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 10/1 Mbps      

90 Filijala Strana B  Smederevo, Trg Republike 5 Ethernet,RJ45 Optika Media konvertor 50/50 Mbps      

91 Filijala Strana B  Smederevo, Trg Republike 4 Ethernet,RJ45 Optika Media konvertor 50/50 Mbps      

92 Ispostava Strana B Smederevska Palanka,TRG HEROJA 6  Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

93 Ispostava Strana B Velika Plana , NIKOLE PAŠIĆA  1 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

94 Ispostava Strana B 
Smederevo,Knez Mihajlova 51(bivša 
M.Ardelića) 

Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

95 Filijala Strana B Užice , OMLADINSKA 22 Ethernet,RJ45 Optika Media konvertor 50/50 Mbps      

96 Ispostava Strana B Arilje , VOJVODE STEPE   4 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

97 Ispostava Strana B Bajina Bašta , RAJKA TADIĆA  20 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

98 Ispostava Strana B Kosjerić , OLGE GRBIĆ   5 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 10/1 Mbps      

99 Ispostava Strana B Nova Varoš , KARAĐORĐEVA 32 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

100 Ispostava Strana B Požega , VOJVODE MIŠIĆA  12 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

101 Ispostava Strana B Priboj , DRAGOLJUBA SAVIĆA  39 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

102 Ispostava Strana B Prijepolje , VLADIMIRA PERIĆA VALTERA 44 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

103 Ispostava Strana B Čajetina , OMLADINSKA BB Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

104 Filijala Strana B Ćuprija , TRG SLOBODE   1 Ethernet,RJ45 Optika Media konvertor 50/50 Mbps      

105 Ispostava Strana B Despotovac , STEVANA SINĐELIĆA BB Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

106 Ispostava Strana B Paraćin , NIKOLE PAŠIĆA  BB Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

107 Ispostava Strana B Rekovac , KRALJA PETRA I  55 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

108 Ispostava Strana B Svilajnac , Trg slobode 1 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

109 Sl. filijale Strana B Jagodina, Kneginje Milice 90  Ethernet,RJ45 Optika Media konvertor 50/50 Mbps      

110 Filijala Strana B Čačak , GRADSKO ŠETALIŠTE  85 Ethernet,RJ45 Optika Media konvertor 50/50 Mbps      

111 Filijala Strana B Čačak, Železnička 7 Ethernet,RJ45 Optika Media konvertor 50/50 Mbps      

112 Ispostava Strana B Gornji Milanovac,TIHOMIRA MATIJEVIĆA 3  Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 10/1 Mbps      
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113 Ispostava Strana B Lučani , Jugoslovenske armije  20 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 10/1 Mbps      

114 Ispostava Strana B Ivanjica , Mrkočevac BB Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 10/1 Mbps      

115 Filijala Strana B Šabac,VOJVODE MIŠIĆA 9 Ethernet,RJ45 Optika Media konvertor 50/50 Mbps      

116 Ispostava Strana B Bogatić , MIKE MITROVIĆA 4 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 10/1 Mbps      

117 Ispostava Strana B Koceljeva , OMLADINSKA 12 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

118 Ispostava Strana B Vladimirci , SVETOG SAVE  BB Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

119 Sl. filijale Strana B Loznica, Vlade Zečevića 4 Ethernet,RJ45 Optika Media konvertor 50/50 Mbps      

120 Ispostava Strana B Krupanj , MARŠALA TITA 59 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

121 Ispostava Strana B LJubovija , VOJVODE MIŠIĆA  55 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

122 Ispostava Strana B Mali Zvornik , DRINSKA BB Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 10/1 Mbps      

123 Filijala Strana B Kosovska Mitrovica,KOLAŠINSKA 130  Ethernet,RJ45 Bakar ili optika modem 20/20 Mbps      

124 Ispostava Strana B Priština GRAČANICA  BB Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

125 Ispostava Strana B Leposavić , LEPOSAVIĆ SELO  BB Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

126 Ispostava Strana B Zubin Potok , ZUBIN POTOK  BB Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

  Сви оператори наведени у табели морају имати важеће захтеване дозволе/потврде Рател-а 
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Tabela 2 – L2VPN, Centralno čvorište Beograd (rezervne veze, sekundarne) 

R. 
br. 

Status 
Tip 

lokacije 
Mesto i adresa izvršenja usluge 

Interfejs 
prema 

korisniku 

Tehnologija 
pristupa mreži 

operatora 

Potrebna aktivna 
mrežna oprema 

operatora 

Zahtevani 

minimalni 
garantovani 

protok 

Ponuđeni 
garantovani 

protok 
Naziv operatora Broj dozvole RATEL-a 

1 Direkcija Strana A Beograd, Dr Aleksandra Kostića 9 Ethernet,RJ45 optika Media konvertor 50/50 Mbps      

2 Sl. filijale Strana B Novi Beograd, Bulevar umetnosti 10 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps  
 

  

3 Filijala Strana B Beograd , PARISKA   9 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

4 Filijala Strana B Bor, Moše Pijade 16 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

5 Filijala Strana B Valjevo , PROTE MATEJE 4 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

6 Filijala Strana B Vranje , TRG REPUBLIKE   3 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

7 Filijala Strana B Zaječar , NIKOLE PAŠIĆA  32 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

8 Filijala Strana B Kragujevac , LEPENIČKI BULEVAR 9A Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

9 Filijala Strana B Kraljevo , VOJVODE PUTNIKA 5 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

10 Filijala Strana B Novi Pazar , 28 NOVEMBRA  BB Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

11 Filijala Strana B Novi Pazar , AVNOJ-A  BB Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

12 Filijala Strana B Kruševac , Vidovdanska 28 (TRG FONTANA   2) Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

13 Filijala Strana B Leskovac , PANA ĐUKIĆA  BB Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

14 Filijala Strana B Niš , PRIJEZDINA   1 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

15 Sl. filijale Strana B Aleksinac, Drakčeta Milovanovića 4 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

16 Filijala Strana B Pirot , SRPSKIH VLADARA  94 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

17 Filijala Strana B Prokuplje , 21. srpske divizije 49 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

18 Filijala Strana B Požarevac,TRG RADOMIRA VUJOVIĆA 1 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

19 Filijala Strana B Smederevo, Trg Republike 5 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

20 Filijala Strana B Smederevo, Trg Republike 4 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

21 Filijala Strana B Užice , OMLADINSKA 22 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

22 Filijala Strana B Ćuprija , TRG SLOBODE   1 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

23 Filijala Strana B Čačak , GRADSKO ŠETALIŠTE  85 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

24 Filijala Strana B Čačak, Železnička 7 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

25 Filijala Strana B Šabac,VOJVODE MIŠIĆA 9 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

26 Sl. filijale Strana B Loznica, Vlade Zečevića 4 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

27 Sl. filijale Strana B Jagodina, Kneginje Milice 90 Ethernet,RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

 
 

Сви оператори наведени у табели морају имати важеће захтеване дозволе/потврде Рател-а 
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Tabela 3 – L2VPN, Centralno čvorište Novi Sad (osnovne veze, primarne) 
    

 
  

R. 

Br. 
Status 

Tip 

Lokacije 
Mesto i adresa izvršenja usluge 

Interfejs 
prema 

korisniku 

Tehnologija 
pristupa mreži 

operatora 

Potrebna aktivna 
mrežna oprema 

operatora 

Zahtevani 
minimalni 

Garantovani 
protok 

Ponuđeni 
garantovani 

protok 

Naziv operatora Broj dozvole RATEL-a 

1 Direkcija Strana A Novi Sad, Žitni trg br. 3 Ethernet, RJ45 Optika media konvertor 1/1 Gbps      

2 Filijala Strana B Novi Sad, Lončarska 10 Ethernet, RJ45 Optika media konvertor 50/50 Mbps      

3 Ispostava Strana B Beočin, Svetosavska BB Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

4 Ispostava Strana B Bački Petrovac, Kolarova 6 Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

5 Ispostava Strana B Temerin, Novosadska br. 142 Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

6 Ispostava Strana B Žabalj, Trg Svetog Save 3 Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

7 Ispostava Strana B Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića 1 Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

8 Ispostava Strana B Titel, Glavna 14 Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 10/1 Mbps      

9 Filijala Strana B Zrenjanin,Kralja Aleksandra I Karađorđevića 2a Ethernet, RJ45 Optika media konvertor 50/50 Mbps      

10 Ispostava Strana B Nova Crnja, JNA 113 Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

11 Ispostava Strana B Novi Bečej, Maršala Tita 17 Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

12 Ispostava Strana B Žitište, Cara Dušana 15 Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 10/1 Mbps      

13 Ispostava Strana B Sečanj, Vožda Karađorđa 57 Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

14 Filijala Strana B Kikinda, Dositejeva 33 Ethernet, RJ45 Optika media konvertor 50/50 Mbps      

15 Ispostava Strana B Čoka, Maršala Tita 20 Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

16 Ispostava Strana B Novi Kneževac, Kralja Petra I Karađorđevića 6 Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

17 Filijala Strana B Pančevo, Trg Mučenika 6a Ethernet, RJ45 Optika media konvertor 50/50 Mbps      

18 Ispostava Strana B Opovo, Borisa Kidriča 6 Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 10/1 Mbps      

19 Ispostava Strana B Kovačica, M. Tita 11 Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 10/1 Mbps      

20 Ispostava Strana B Kovin, Cara Lazara 85 Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 10/1 Mbps      

21 Ispostava Strana B Alibunar, Trg slobode 15 Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 10/1 Mbps      

22 Filijala Strana B Vršac, Đure Jakšića br 1. Ethernet, RJ45 Optika media konvertor 50/50 Mbps      

23 Ispostava Strana B Bela Crkva, Jovana Popovića bb Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 10/1 Mbps      

24 Ispostava Strana B Plandište, Karađorđeva 11 Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps     

25 Filijala Strana B Subotica, Trg Slobode 3 Ethernet, RJ45 Optika media konvertor 50/50 Mbps      

26 Sl. filijale Strana B Bačka Topola, Maršala Tita 51 Ethernet, RJ45 Optika media konvertor 50/50 Mbps      

27 Ispostava Strana B Mali Iđoš, Lovćenac, Vuka Karadžića 1 Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

28 Filijala Strana B Senta, Karađorđeva 7 Ethernet, RJ45 Optika media konvertor 50/50 Mbps      

29 Ispostava Strana B Ada, Trg Oslobođenja 11 Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

30 Ispostava Strana B Kanjiža, Doža Đerđa 4 Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

31 Filijala Strana B Bačka Palanka, Žarka Zrenjanina 72 Ethernet, RJ45 Optika media konvertor 50/50 Mbps      

32 Ispostava Strana B Bač, Trg Dr. Zorana Đinđića 2 Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

33 Filijala Strana B Sombor, Venac Stepe Stepanovića 18 Ethernet, RJ45 Optika media konvertor 50/50 Mbps      

34 Sl. filijale Strana B Apatin, Aneks bloka 5 Ethernet, RJ45 Optika media konvertor 50/50 Mbps      

35 Sl. filijale Strana B Odžaci, Somborska 32 Ethernet, RJ45 Optika media konvertor 50/50 Mbps      

36 Sl. filijale Strana B Kula, Maršala Tita 260 Ethernet, RJ45 Optika media konvertor 50/50 Mbps      
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37 Filijala Strana B Vrbas, Maršala Tita 78a Ethernet, RJ45 Optika media konvertor 50/50 Mbps      

38 Sl. filijale Strana B Bečej, Miloša Crnjanskog 39 Ethernet, RJ45 Optika media konvertor 50/50 Mbps      

39 Ispostava Strana B Srbobran, Karađorđeva 1 Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

40 Filijala Strana B Sremska Mitrovica, Trg Svetog Dimitrija 4 Ethernet, RJ45 Optika media konvertor 50/50 Mbps      

41 Ispostava Strana B Ruma, JNA 164 Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

42 Sl. filijale Strana B Stara Pazova, Ćirila i Metodija 18 Ethernet, RJ45 SHDSL/Bak.parica modem 2/2 Mbps      

43 Sl. filijale Strana B Stara Pazova, Dositejeva 1 Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

44 Ispostava Strana B Inđija, Vojvode Stepe 16 Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

45 Ispostava Strana B Šid, Svetoga Save 40 Ethernet, RJ89 ADSL/Bak.parica modem 14/2 Mbps      

 
 

Сви оператори наведени у табели морају имати важеће захтеване дозволе/потврде Рател-а 

  



Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Улица Др Александра Костића бр. 9, Београд 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА „ УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ (пренос говора и пренос података)“ ЈН 49/2019 

страна 17 oд 48 

Tabela 4 – L2VPN, Centralno čvorište Novi Sad (rezervne veze, sekundarne) 
    

 
  

R. 
Br. 

Status 
Tip 

Lokacije 
Mesto i adresa izvršenja usluge 

Interfejs 
prema 

korisniku 

Tehnologija 
pristupa mreži 

operatora 

Potrebna aktivna 
mrežna oprema 

operatora 

Zahtevani 

minimalni 
Garantovani 

protok 

Ponuđeni 
garantovani 

protok 
Naziv operatora Broj dozvole RATEL-a 

1 Direkcija Strana A Novi Sad, Žitni trg br. 3 Ethernet, RJ45 Optika media konvertor 50/50 Mbps      

2 Filijala Strana B Novi Sad, Lončarska 10 Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

3 Filijala Strana B Zrenjanin, Kralja Aleksandra I Karađorđevića 2a Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

4 Filijala Strana B Kikinda, Dositejeva 33 Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

5 Filijala Strana B Pančevo, Trg Mučenika 6a Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

6 Filijala Strana B Vršac, Đure Jakšića br 1. Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

7 Filijala Strana B Subotica, Trg Slobode 3 Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

8 Sl. filijale Strana B Bačka Topola, Maršala Tita 51 Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

9 Filijala Strana B Senta, Karađorđeva 7 Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

10 Filijala Strana B Bačka Palanka, Žarka Zrenjanina 72 Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

11 Filijala Strana B Sombor, Venac Stepe Stepanovića 18 Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

12 Sl. filijale Strana B Apatin, Aneks bloka 5 Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

13 Sl. filijale Strana B Odžaci, Somborska 32 Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

14 Sl. filijale Strana B Kula, Maršala Tita bb Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

15 Filijala Strana B Vrbas, Maršala Tita 78a Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

16 Sl. filijale Strana B Bečej, Miloša Crnjanskog 39 Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

17 Filijala Strana B Sremska Mitrovica, Trg Svetog Dimitrija 4 Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

18 Sl. filijale Strana B Stara Pazova, Ćirila i Metodija 18 Ethernet, RJ45 ADSL/Bak.parica modem 20/4 Mbps      

Сви оператори наведени у табели морају имати важеће захтеване дозволе/потврде Рател-а 
Укупна месечна накнада за услугу L2VPN (за све локације Наручиоца) за основне и резервне везе, у складу са наведеном техничком 

спецификацијом, не сме бити већа од 3.000.000,00 динара без ПДВ. 
 
Табела 5 – Асиметрични приступ интернету 

R. 
Br. 

Mesto i adresa 
izvršenja usluge 

Interfejs 
prema 

korisniku 

Tehnologija pristupa mreži 
operatora 

Potrebna aktivna 
mrežna oprema 

operatora 

Zahtevani 
minimalni 

garantovani 

protok 

Ponuđeni 
garantovani 

protok 

Naziv operatora Broj dozvole RATEL-a 

1 Beograd,  Pariska 9 ethernet, RJ45 
ADSL, Bakarna parica, dinamička 

javna IP adresa 
modem 14/2 Mbps    

2 
Beograd, Bulevar 

umetnosti 10 
ethernet, RJ45  

ADSL, Bakarna parica, statička 

javna IP adresa 
modem 14/2 Mbps    

Сви оператори наведени у табели морају имати важеће захтеване дозволе/потврде Рател-а 

Месечна накнада за услугу „Асиметрични приступ Интернету – динамичка јавна IP адреса” у складу са наведеном техничком спецификацијом, 
не сме бити већа од 2.000,00 динара без ПДВ. 

Месечна накнада за услугу „Асиметрични приступ Интернету – статичка јавна IP адреса” у складу са наведеном техничком спецификацијом, не 
сме бити већа од 2.500,00 динара без ПДВ
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

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

Доказ за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда. 

Доказ за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег 

регистра. 

2. да понуђач 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; 

Доказ за правно лице: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe надлежног суда (основног 

суда или вишег суда) на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, 

којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре; 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 

Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

неко од кривичних дела организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и 

неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). 

Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за 
сваког од њих. 

Доказ за предузетнике 

и за физичко лице: 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда 

 

3. 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; 

Доказ за правно лице: 

 
Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврда надлежног 
органа да се понуђач налази у поступку приватизације. 

Доказ за предузетнике: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 
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Доказ за физичко лице: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда 

 

4. да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на 

снази у време подношења понуда. 

Доказ за правно лице: 
Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни 

део конкурсне документације (Поглавље ХI) 

 

Доказ за предузетнике: 

Доказ за физичко лице: 

 

5.  Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа у складу са чланом 75. став 1. тачка 5) 
Закона, за обављање делатности која је предмет јавне набавке у складу са Законом о 

електронским комуникацијама (Сл. гласник РС, бр. 44/2010, 60/2013-одлука УС, 62/2014 и 95/18 
– др. закон). 

 

Доказ за правно лице: 
-  Потврда  Републичке  агенције  за  електронске  комуникације (РАТЕЛ)  

да  је  понуђач  уписан у Евиденцију оператора јавних комуникационих 
мрежа и услуга  за услуге које су предмет јавне набавке. 

Доказ за предузетнике: 
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III/1 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН ЧЛ. 76 И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 
 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:  

1. Да располаже неопходним финансијским капацитетом:  

 

А) Да је у претходне три обрачунске године (2016, 2017. и 2018. година) остварио укупан пословни 
приход у минималном износу од 140.000.000,00 динара; 

 

Доказ: 
 

 

Доказује се достављањем Извештаја о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН), који 
издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, 

сажети биланс стања и биланс успеха за претходне обрачунске године (2016, 2017. и 
2018. година) или документа о скорингу. 

 

 

Б) да у претходних годину дана од дана објављивања позива за подношење понуда (рачунајући и дан 
објављивања позива за подношење понуда) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних 

банака за обављање платног промета; 
 

Доказ: 

 

 

Доказује се достављањем Потврде НБС о броју дана блокаде; 

Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача овај услов мора испунити сваки 
члан групе понуђача. 

 

 

2. Да располаже довољним техничким капацитетом: 
 

Понуђач мора поседовати тренутно важећи сертификат стандарда безбедности ИСО 27001 (Систем 

менаџмента безбедности информација) или одговарајући, ИСО 9001 (Систем менаџмента квалитета) или 
одговарајући и ИСО 20000 (Систем менаџмента услугама) или одговарајући. 

 

Доказ: 

  Доказује се достављањем следећих докумената: 
- Сертификата о испуњености стандарда ИСО 27001 (копија) или одговарајући, ИСО 9001 

(копија) или одговарајући и ИСО 20000 (копија) или одговарајући. 

 

3. Да располаже неопходним пословним капацитетом:  

 
Да је Понуђач у последње три године од дана објављивања позива за подношење понуда, код 

минимално два референтна наручиоца/купца реализовао L2VPN инфраструктуру сачињену од минимално 50 
локација. 

 

 
Доказ: 

  Доказује се достављањем: 

Референтне листе, Потврда референтних наручилаца/купаца, издатих на обрасцу из 
конкурсне документације (XIV и XIV/1) и спискова локација. 

Потврде и списакови локација на којима је реализована L2VPN инфраструктура морају бити 
оверени од стране овлашћеног лица наручиоца/купца. 
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III/2 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО НАСТУПА СА ГРУПОМ ПОНУЂАЧА ИЛИ  

ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. 
став 1. тачка 1) до 4) и став 2. Закона, односно понуђач је дужан да за подизвођаче: 

 правна лица: достави доказе из поглављa III табелe, тачка  1. до 4. ове конкурсне 

документације; 
 предузетнике: достави доказе из поглављa III табелe, тачка 1. до 4. ове конкурсне 

документације, 

 физичка лица  достави доказе из поглављеa III табелe, тачка од 1. до 4. ове конкурсне 

документације. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказ о испуњености обавезног услова из члана 
75. став 1. тачка 5) за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне 
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може 

доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачима, понуђач додатне услове мора испунити 
самостално. 

Понуду може поднети група понуђача. 
Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача: 

 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава из поглавља X и XI мора бити потписана од 
стране овлашћених лица сваког понуђача из групе понуђача. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75. став 1. тачка 1-4. и 

став 2. Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача коме је 

поверено извршење дела набавке за који је нeопходна испуњеност тог услова. 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 

 Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 
  Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 

набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом. 
  Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
У складу са чл. 78. Закона Понуђачи који се налазе у Регистру понуђача при Агенцији за 

привредне регистре, нису у обавези да доказују испуњеност обавезних услова из чл. 75 ст. 1. тач. 1-4 и 

став 2. Закона. 
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. 

           Наручилац може, пре доношења одлуке о додели уговора, писаним путем затражити од 
понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у 

року од 5 (пет) дана од дана позива Наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа. 
Уколико понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем 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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IV  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. Понуда мора бити у писаном облику, на српском језику, оригинал, на преузетим обрасцима из конкурсне 
документације, јасна и недвосмислена. Понуђач гарантује да је понуда коју подноси дата на основу конкурсне 

документације коју је преузео са Портала јавних набавки, односно интернет стране Наручиоца са оним 

садржајем који је на наведеним интернет странама објављен, непромењеног садржаја. Уколико је 
документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног 

судског тумача.  
У случају да понуђач, односно, овлашћено лице понуђача приликом попуњавања понуде исправи 

погрешно уписан податак, потребно је да исправку парафира.  
2. Понуђач подноси понуду, непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, на адресу 

Наручиоца: Републички фонд за пензијско и инвалидско  осигурање, Др Александра Костића 9, Београд, 

општа писарница (у даљем тексту: адреса Наручиоца), до рока назначеног у позиву за подношење понуда 
који је објављен на Порталу јавних набавки, Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца, 

односно до 16.9.2019. године, најкасније до 11 часова, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: 
Услуга фиксне телефоније (пренос говора и пренос података), ЈН 49/2019 – НЕ ОТВАРАТИ. На 

полеђини коверте односно кутије, мора бити назначен назив и адреса понуђача, телефон, факс, e-mail адреса 

и контакт особа. Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара. Благовременим се сматрају понуде које су, примљене од стране Наручиоца у 

року одређеном у позиву за подношење понуда. Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по 
окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 Отварање понуда обавиће се јавно 16.9.2019. године у 11:30 часова у просторијама Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско осигурање у улици Др Александра Костића број 9 у Београду, у великој сали 

на трећем спрату, канцеларија бр. 301. 

            Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно у поступку отварања понуда 
могу учествовати само овлашћени представници понуђача.   

            Представници понуђача који присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу пуномоћја за 
учешће у поступку отварања понуда. 

 Рокови у поступку јавне набавке рачунаће се према датуму објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки. Рачунање рока се врши тако што се као први дан рока узима први наредни 
дан од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки.  

  Образац понуде понуђач мора попунити тако да садржи: опште податке о понуђачу, опште податке 
о подизвођачу (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем), податке о томе да ли се понуда подноси 

самостално или као заједничка понуда или као понуда са подизвођачем, као и све друге захтеване податке, 

које је Наручилац навео у Обрасцу понуде. 
            Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је обавезан да копира страну Обрасца понуде са 

општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно. Уколико 
понуђач подноси понуду са већим бројем подизвођача потребно је да копира страну Обрасца понуде са 

општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.  
3. Подношење понуде са варијантама је забрањено. 

4. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни и опозове своју понуду (у смислу члана 87. 

став 6. Закона). 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца: Републички фонд за 

пензијско и инвалидско осигурање, Др Александра Костића бр. 9, Београд, општа писарница,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуге: „Услуга фиксне телефоније (пренос говора и 

пренос података), ЈН 49/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуге: „Услуга фиксне телефоније (пренос говора и 
пренос података), ЈН 49/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуге: „Услуга фиксне телефоније (пренос говора и 
пренос података), ЈН 49/2019 -НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге: „Услуга фиксне телефоније (пренос 
говора и пренос података), ЈН 49/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси 

група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 
учесника у заједничкој понуди.  

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
5. Понуђач који понуду подноси самостално не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као 

подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

6. Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити 
подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 
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50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако понуђач у понуди наведе да ће 

делимично извршење поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између 

Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.  
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за 

извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.   
Изабрани најповољнији понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење уговорених обавеза и 
раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. 

Изабрани најповољнији понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако 

је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 
испуњава све услове одређене за подизвођача Законом и овом конкурсном документацијом и уколико добије 

претходну сагласност Наручиоца. 
7. Група понуђача, коју чине два или више понуђача, може поднети једну понуду у циљу закључења једног 

уговора. Овлашћени представник сваког члана групе понуђача мора потписати: Изјаву о независној понуди из 

Поглавље бр. X и Изјаву о поштовању прописа и непостојању забране обављања делатности - Поглавље бр XI, 
док остала документа може потписати и само један члан групе понуђача.  

 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:  

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

   Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 
   Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у 

име задругара. 
  Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 

набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

  Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

8.  Начин и услови плаћања: Добаваљач је у обавези да испоставља месечно 2 (два) рачуна, и то: 
 рачун за пренос података и  

 рачун за пренос говора. 

Наручилац ће плаћати предметну услугу месечно и то у текућем месецу за претходни месец, а у року 

до 15 дана од дана пријема правилно испостављене фактуре - рачуна. 

9. Валута и цена: Цена мора бити исказана у динарима без ПДВ. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са  чланом  92. Закона. 
10. Средства финансијског обезбеђења:  

Приликом достављања понуде, Понуђач је обавезан да достави: 
 Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 5.000.000,00 динара, са роком 

важења 60 дана дуже од рока важења понуде, која мора бити безусловна, неопозива и наплатива на први 

позив, оригинал - у корист Наручиоца. 

          (Банкарска гаранција за озбиљност понуде се активира ако Понуђач чија је понуда изабрана као           
најповољнија повуче понуду, измени понуду или одбије да закључи оквирни споразум, уговор о јавној 

набавци, као и услучају да по закључењу уговора у уговореним роковима не достави банкарску гаранцију за 
добро извршење уговорених обавеза и ако не достави документа из члана 5. став 4. Модела уговора). 

  Картон депонованих потписа овлашћених лица пословне банке, која су потписала банкарску гаранцију. 

 Понуђач, чија понуда буде изабрана као најповољнија у обавези је да, у року од 15 дана од дана 

закључења Уговора, достави као облик финансијског обезбеђења за испуњење уговорених обавеза и то:   
 Оригинал банкарску гаранцију за добро извршење уговорених обавеза, у износу од 7.000.000,00 

динара, са роком важења 60 дана дуже од дана истека рока на који је уговор закључен, а која мора бити 

безусловна и платива на први позив у корист Наручиоца и 
 Копију картона депонованих потписа овлашћених лица пословне банке, која су потписала банкарску 

гаранцију. 

Банкарска гаранција се активира у случају да Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не            
извршава уговорну обавезу из предметне набавке.  

11. Заштита поверљивости података: Наручилац је дужан да чува као поверљиве податке о понуђачима 

садржане у понуди које је као такве, у складу са законом понуђач означио у понуди. Наручилац је дужан да 
одбије давање информација која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди, као и да 

чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача (подносиоца пријава), као и податаке о 
поднетим понудама (пријавама) до отварања понуда (пријава). Неће се сматрати поверљивим докази о 
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испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената 

критеријум и рангирање понуда. 

 Наручилац у конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости података које 
понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. Наручилац може условити 

преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве или споразума о чувању поверљивих података 
уколико ти подаци представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне и 

представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података. Лице које је примило одређене 
податке као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен поверљивости. 

 Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе у понуђеној документацији који у горњем 

десном углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис лица које је потписало 
понуду. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен 

црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО“. 
 Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на адекватан начин. Ако се као 

поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да 

уклони ознаку поверљивости, понуђач ће то учинити тако што ће његов заступник поверљивост изнад ознаке 
поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум и време и потписати се. 

 Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост документа, Наручилац ће понуду у 
целини одбити. 

12. Подаци о пореским обавезама могу се добити код Министарстава финансија - Пореска управа (Централа), 

адреса: Ул. Саве Машковића бр. 3-5, Београд и интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs 
13. Заинтересовано лице може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентаулно уочене недостатке и неправилности 
у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац је 

дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објави на порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници. 

 Писане захтеве за појашњењем у вези са позивом и конкурсном документацијом могу се слати 

најкасније 5 (пет) дана  пре истека рока за достављање понуда писаним путем и то: поштом на адресу: РФ 
ПИО, Др Александра Костића бр. 9, Београд; Одељење за набавке, на факс бр. 011/206-12-29, или на маил 

адресу javnenabavke@pio.rs, обавезно са назнаком за Комисију за јавне набавке и називом  предметне набавке 
током радног времена Наручиоца (понедељак- петак од 7:30-15:30). Захтеви који путем e-mail-a или факса 

стигну након истека радног времена Наручиоца сматраће се да су стигли првог следећег радног дана 

Наручиоца.  
 У складу са чл. 20 ст. 6. Закона о јавним набавкама, обавезна је потврда пријема електронске поште 

и/или факса од стране Наручиоца као доказ да је извршено достављање.  
14. Наручилац може после отварања понуда, да захтева од понуђача писаним путем, додатна објашњења 

која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
понуђача односно његовог подизвођача. Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ и 

код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за 
примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или 

неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе 
поступка јавне набавке. Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем 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. 
  Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 

разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуде. 
  У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.  

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 
    Наручилац задржава право провере достављене документације. 

   Уколико Наручилац утврди да је понуђач доставио неистините податке, његова понуда ће бити одбијена 
као неприхватљива.  

15. Критеријум за избор понуђача: У поступку избора понуде биће примењен критеријум “економски 
најповољнија понуда“.  

 

   
  

   
  

 

 

Б = 
А x Ц мин 

Ци 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
mailto:javnenabavke@pio.rs
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Формула по којој се одређује број пондера: 

 

Б           -  број пондера; 
А           -  максималан број пондера за критеријум; 

Ц мин.   -  најнижа понуђена цена у динарима; 
Ци         -  понуђена цена у динарима; 

 
1)  понуђена цена за ставку 1 (Табела 1) обрасца понуде - Цена минута разговора према фиксној мрежи; 

(Тарифни интервал 60+60), максималан број пондера:                                                         10 пондера 

НАПОМЕНА: понуда понуђача који понуди цену минута разговора чији износ прелази 1,00 динара по 
минути биће одбијена као неприхватљива  

 
2) понуђена цена за ставку 2 (Табела 1) обрасца понуде - Цена минута разговора са мобилним 

бројевима (национални саобраћај), максималан број пондера:                                                        10 пондера 

НАПОМЕНА: понуда понуђача који понуди цену минута разговора чији износ прелази 8,00 динара по 
минути биће одбијена као неприхватљива.     

 
3) понуђена цена за ставку 1 (Табела 2) обрасца понуде - Месечна накнада за услугу изнајмљивања 

дигиталних водова, максималан број пондера:                                                                     15 пондера 

НАПОМЕНА: понуда понуђача који понуди цену за закуп чији износ прелази 59.000,00 динара по 
локацији биће одбијена као неприхватљива. 

 
4) понуђена цена за ставку 2 (Табела 2) обрасца понуде - Месечна накнада за jeдан ISDN PRI 

прикључак, максималан број пондера:                                                                                             10 пондера 
НАПОМЕНА: понуда понуђача који понуди цену за закуп чији износ прелази 12.500,00 динара биће 

одбијена као неприхватљива. 

 
5) понуђена цена за ставку 3 (Табела 2) обрасца понуде - Месечна накнада за jeдан ISDN BRI 

прикључак, максималан број пондера:                                                                                               10 пондер 
НАПОМЕНА: понуда понуђача који понуди цену за закуп чији износ прелази 550,00 динара биће одбијена 

као неприхватљива 

 
6) понуђена цена за ставку 4 (Табела 2) обрасца - Укупна месечна накнада за услугу L2VPN (за све 

локације Наручиоца) за основне и резервне везе, у складу са техничком спецификацијом понуде, максималан 
број пондера:                                                                                                                40 пондера  

НАПОМЕНА: понуда понуђача који понуди цену за закуп чији износ прелази 3.000.000,00 динара биће 
одбијена као неприхватљива. 

 

7) поуђена цена за ставку 1. (Табела 3) обрасца понуде – Месечна накнада за услугу изнајмљивања 
таласних дужина – Lambda у складу са техничком спецификацијом понуде, максималан број пондера:  

                                                                                                                                            5 пондера                                                                                                                                                                                                               
НАПОМЕНА: понуда понуђача који понуди цену за закуп чији износ прелази 400.000,00 динара на 

месечном нивоу биће одбијена као неприхватљива. 

 
 

УКУПНО, максималан број пондера:      100 пондера 
 

У ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера, Наручилац ће доделити уговор 

оном понуђачу који је добио већи број пондера за елеменат критеријума Укупне месечне накнадe за услугу 
L2VPN (за све локације Наручиоца) за основне и резервне везе, у складу са техничком спецификацијом. 

  У случају да два или више понуђача имају исти укупан број пондера и притом исти број пондера за 
елеменат критеријума укупне месечне накнаде за услугу L2VPN (за све локације Наручиоца) за основне и 

резервне везе, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.  
Наручилац ће писаним путем обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 

одржати извлачење путем жреба. Неодазивање неког од понуђача не спречава поступак жреба. 

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају исти укупан број пондера и исти број пондера 
за елеменат критеријума укупне месечне накнаде за услугу L2VPN (за све локације Наручиоца) за основне и 

резервне везе цену.  
Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе 

понуђача који имају исту цену и исти број пондера за елеменат критеријума укупне месечне накнаде за услугу  

L2VPN (за све локације Наручиоца) за основне и резервне везе, исписати на одвојеним папирима, који су исте 
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величине и боје, те ће сваки папир ставити у одвојене коверте, коверте у провидну кутију, одакле ће члан 

комисије извући само једну коверту. Понуђачу чији назив буде у коверти биће додељен уговор. Понуђачима 

који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
16. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица сноси понуђач. 
17. Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде. 

           Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати  понуду. 

18. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. 
Понуђач није дужан да доставља:   

 - Извод из регистра Агенције за привредне регистре који се може наћи на сајту Агенције за привредне 
регистре: www.apr.gov.rs  

- Потврду НБС о броју дана ликвидности: Подаци о ликвидности доступни су на интернет адреси 

Народне банке Србије: www.nbs.rs (ако се истa тражи као додатни услов у конкурсној документацији). 
- Извештај о бонитету доступан је на интернет адреси Народне банке Србије: www.nbs.rs (ако се исти 

тражи као додатни услов у конкурсној документацији). 
Понуђачи регистровани у Регистру понуђача Агенције за привредне регистре нису дужни да уз понуду 

достављају доказе којима потврђују обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке. 

19. Подношење захтева за заштиту права  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 

заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку 
јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања Наручиоца противно 

одредбама овог закона.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 
конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније 7 

(седам) дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и 
квалификационом поступку ако је примљен од стране Наручиоца 3 (три) дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. 

Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека претходно наведених рокова, сматраће се благовременим уколико је 
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о 
признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 

(десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а 5 (пет) дана у поступку јавне набавке 

мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а 
Закона. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека 

рокова за подношење захтева претходно наведених, а подносилац захтева га није поднео пре истека тих 

рокова. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао 
или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са 

одредбама члана 150. Закона. 
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права, које 
садржи податке из Прилога 3Љ. 

 Захтев за заштиту права садржи елементе предвиђене чланом 151. став 1. Закона. 
 Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1. Закона, 

Наручилац ће такав захтев одбацити закључком. Против овог закључка подносилац захтева може у року од 3 

(три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено 
доставља Наручиоцу. 

Приликом подношења захтева за заштиту права понуђач је дужан да изврши уплату прописане таксе и 
као доказ, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона достави један од следећих докумената: 

1. Потврду која садржи следеће елементе: да буде издата од стране банке, да представља доказ о 

извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно 

http://www.apr.gov.rs/
http://www.nbs.rs/
http://www.nbs.rs/


Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Улица Др Александра Костића бр. 9, Београд 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА „ УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ (пренос говора и пренос података)“ ЈН 49/2019 

страна 27 oд 48 

налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога, износ таксе из члана 156. Закона чија се 

уплата врши, број рачуна: 840-30678845-06, шифру плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или 

ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права (ЈН 49/2019), сврха: такса за ЗЗП; 
назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: 

буџет Републике Србије, назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе, потпис овлашћеног лица банке; 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица банке или поште, који садржи и 
све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене у тачки 1.  

3. Потврду издату од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписану, 

која садржи све потребне елементе извршеној уплати таксе; 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе из тачке 1., за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен 
рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

Такса за захтев за заштиту права јавне набавке: 

1) Уколико се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда, и ако је процењена вредност 
јавне набавке већа од 120.000.000,00 динара такса износи 250.000,00 динара,  

2) Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда такса износи 0,1% 
процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, 

ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара. 

20. Наручилац ће Одлуку о закључењу оквирног споразума, донети у року од 25 (двадесетпет) дана од 
дана отварања понуда. О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са Законом.  

Наручилац може да закључи оквирни споразум након доношења одлуке о закључењу оквирног 
споразума и ако у року из члана 149. став 6. Закона није поднет захтев за заштиту права или је захтев за 

заштиту права одбачен или одбијен. 
Наручилац је дужан да оквирни споразум достави понуђачу којем је оквирни споразум додељен у року 

од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити оквирни 
споразум у складу са чланом 112. став 2. Закона, у року од 10 (десет) дана од дана доношења одлуке о додели 

уговора.   
Уговор се закључује на основу услова предвиђених оквирним споразумом и понуде достављене у 

поступку јавне набавке за закључење оквирног споразума. 

21. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са одредбама члана 109. Закона о јавним 
набавкама.  

22. За све што није наведено у овој конкурсној документацији примењују се одредбе Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 
бр. 86/15), као и остали подзаконски прописи којима су регулисане јавне набавке.  

ОБЈАВЉИВАЊЕ  ОБАВЕШТЕЊА  О  ЗАКЉУЧЕНОМ  ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ  

Обавештење о закљученом оквирном споразуму или обавештење о обустави поступка јавне набавке, 
наручилац ће објавити у року од пет дана од дана закључења оквирног споразума, односно коначности одлуке 

о обустави поступка јавне набавке, на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и на својој интернет 
страници. 

23. Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна  
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V  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са структуром цене 

Предмет понуде: Услуга фиксне телефоније (пренос говора и пренос података), ЈН 49/2019 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив понуђача  

(пословно име или скраћени назив из одговарајућег 

регистра): 

  
 

 

       

                                      

 

                              РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
     Републички фонд за 

пензијско и инвалидско 

осигурање Дирекција 
Београд, 

Др. Александра Костића бр.9, 
11000 Београд 

ПИБ : 105 35 6542 
 

 

 

Адреса седишта:  

Порески број ПИБ:  

Матични број:              

Електронска адреса:   

Број рачуна:   

Назив банке: 

Шифра делатности:    

Лице одговорно за заступање:  

Особа за контакт:  

Телефон, факс: 

Датум :  

 

                                                

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира страну 

Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за  сваког члана 
групе појединачно.  

                                   
 



Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Улица Др Александра Костића бр. 9, Београд 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА „ УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ (пренос говора и пренос података)“ ЈН 49/2019 

страна 29 oд 48 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 (у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем) 

 

Назив пoдизвођача  

(пословно име или скраћени назив из одговарајућег 

регистра): 
  

 
 

       

                                      

 

                              РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
     Републички фонд за 

пензијско и инвалидско 
осигурање Дирекција 

Београд, 

Др. Александра Костића 
бр.9, 

11000 Београд 
                             ПИБ : 105 35 6542 

 

 

 

Адреса седишта:  

Порески број ПИБ:  

Матични број:              

Електронска адреса:   

Број рачуна:   

Назив банке: 

Шифра делатности:    

Лице одговорно за заступање: 

Особа за контакт:  

Телефон, факс: 

Датум :  

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, неопходно је да попуни наведене 
податке за подизвођача.  

Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача у обавези је да копира ову страну 
Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког 

подизвођача појединачно. 
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                                              V   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ  

 

Табела 1. 

Ред.

бр. 
Опис (врста) услуге 

Цена услуге без  

ПДВ 

Цена услуге са 

ПДВ 

1 2 3 4 

1. Цена минута разговора према фиксној 

мрежи; (Тарифни интервал 60+60); 
(максимално 1,00 дин. по минути) 

  

2. Цена минута разговора са мобилним 

бројевима (национални саобраћај) 
(максимално 8,00 дин. по минути) 

  

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 1. У колону 3 уписати цену услуге по минути без ПДВ; 

 2. У колону 4 уписати цену услуге по минути са ПДВ. 
 

Табела 2. 

Ред.
бр. 

Опис (врста) услуге 

Цена услуге 
на месечном 

нивоу без 
ПДВ 

Цена 
услуге на 

месечном 
нивоу са 

ПДВ 

Укупна 
цена за 

12 
месеци 

без ПДВ 

Укупна 
цена за 

12 
месеци са 

ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

Месечна накнада за услугу 

изнајмљивања дигиталних водова 

(месечна накнада по локацији 
максимално 59.000,00 рсд без ПДВ). 

    

2. Месечна накнада за jeдан ISDN PRI 

прикључак (мексимално 12.500,00 рсд 
без ПДВ). 

    

3. Месечна накнада за jeдан ISDN BRI 

прикључак (мексимално 550,00 рсд без 
ПДВ). 

    

4. Укупна месечна накнада за услугу 
L2VPN (за све локације Наручиоца) за 

основне и резервне везе, у складу са 

техничком спецификацијом. 
(максимално 3.000.000,00 рсд без ПДВ) 

    

5. Месечна накнада за услугу анaлoгни 

тeлeфoнски прикључaк (максимално 
550,00 без ПДВ) 

    

6. Месечна накнада за услугу „business 
trunking“ по прикључку (максимално 

500,00 без ПДВ) 

    

7. Месечна накнада за услугу 
универзалног приступног броја UAN 

(максимално 1.000,00 рсд без ПДВ) 

    

8. Месечна накнада за услугу 
асиметричног приступа Интернету – 

динамичка јавна IP адреса (максимално 
2.000,00 рсд без ПДВ) по локацији 

    

9. Месечна накнада за услугу 

асиметричног приступа Интернету- 
статичка јавна IP адреса  (максимално 

2.500,00 рсд без ПДВ) по локацији 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

1. У колону 3 уписати вредност услуге на месечном нивоу без ПДВ; 

            2. У колону 4 уписати вредност услуге на месечном нивоу са ПДВ. 
 3. у колони 5 уписати вредност услуге на годишњем нивоу без ПДВ; 

 4. у колони 6 уписати вредност услуге на годишњем нивоу са ПДВ.  
 

Табела 3. 

 

 

 

 

 

 

 
НАПОМЕНА: услуга изнајмљивања таласних дужина – Lambda користиће се оквирно четири месеца.  

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 1. У колони 3 уписати вредност услуге на месечном нивоу без ПДВ; 
 2. У колони 4 уписати вредност услуге на месечном нивоу са ПДВ. 

  

НАПОМЕНА: Понуђач не може да понуди цену у износу од 0 динара. 
 

Понуђач је обавезан да попуни све елементе из обрасца структуре цене у табели и образац структуре цене 
потпише, чиме потврђује, да су наведени подаци тачни. 

Наручилац задржава право да уведе нове линкове на новим и постојећим локацијама без накнаде, док ће се 

плаћање месечне услуге за нове линије вршити  по ценама из понуде. 

Понуђач је дужан да уз Образац понуде достави и CD са техничким карактеристикама за пренос 
говора са попуњеним и електронски потписаним табелама, као и попуњене табеле које се односе 

на пренос података а налазе се у техничким елементима понуде.  
У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

Начин и услови плаћања: Плаћање услуге фиксне телефоније вршиће се месечно и то у текућем месецу за 

претходни месец, а у року до 15 дана од дана пријема правилно испостављене фактуре – рачуна. 
Рок важења понуде:______________________минимум 60 дана од дана отварања понуда  

Понуђач је регистрован у Регистру понуђача Агенције за привредне регистре: 
 

 ДА    НЕ (понуђач заокруживањем ДА потврђује да је регистрован у Регистру понуђача). 

 

Понуђач подноси понуду: 1) самостално; 

                                            2) као заједничку понуду; 
                                            3) са подизвођачем; 

    -проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу: _______% (не може бити већи од 50% ) 

        
    -део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача 

_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Понуђач је обавезан да заокружи начин на који подноси понуду. 
 

Место и датум: 

_______________________ 

 

                                        

                 

ДИРЕКТОР 

 

 

Ред. 

бр. 

Опис (врста) услуге 

Цена услуге на 

месечном нивоу 
без ПДВ 

Цена услуге на 

месечном нивоу 
са ПДВ 

1 2 3 4 

1.  Месечна накнада за услугу изнајмљивања 

таласних дужина – Lambda (максимално 

400.000,00 рсд без ПДВ) 
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VI   МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ 
 

1. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Београд, ул. др Александра Костића бр. 
9, кога по овлашћењу Драгане Калиновић, директора Републичког фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање 01 број 110.2-6087/19 од 31.07.2019. године, заступа Хаџи Ана Дашић, 

директор Сектора за правне и опште послове 
Матични број: 17715780 

ПИБ број: 105356542 
Број рачуна: 840-1652-22 који се води код Управе за трезор 

(у даљем тексту: Наручилац) и  
 

2."______________ " _________________ д.о.о. _________ул.______________ 

бр.__,кога заступа директор______________________________ 
Матични број: ______________ 

ПИБ број: __________________ 
Број рачуна: __________________________________ који  се води код___________ 

(у даљем тексту: Добављач) 

 
 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ 
 

Члан 1. 
Наручилац и Добављач у уводу констатују следеће: 

Оквирни споразум закључује се на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке услуге 

фиксне телефоније (пренос говора и пренос података), за потребе Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање за период од две године, ЈН 49/2019.  

Одлуком о закључењу оквирног споразума бр._________ од __________године, изабрана је понуда 
Понуђача __________ бр.________ од  ________ године, у свему у складу са Законом о јавним набавкама 

(’“Службени гласник РС’’, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), која чини саставни део оквирног 

споразума. 
Оквирни споразум закључује се са једним Добављачем, у складу са условима и критеријумима 

дефинисаним у Конкурсној документацији за јавну набавку, ЈН 49/2019. 
Обавезе за уговорне стране настају закључивањем појединачних уговора о јавној набавци на основу 

овог оквирног споразума. 
 

ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА 

                                                                    Члан 2. 
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова под којима ће се закључивати појединачни уговори 

између Добављача и Наручиоца, а на основу спроведеног поступка јавне набавке Услуге фиксне телефоније 
(пренос говора и пренос података), ЈН 49/2019. Спецификација услуга дефинисана је у обрасцу Понуде, 

техничким карактеристикама (датим на CD-у) и техничким карактеристикама из конкурсне документације 

Наручиоца за чије потребе се спроводи јавна набавка.  

 

   Члан 3. 
Уговорне стране сагласно констатују да услуга обухвата заснивање претплатничког односа за потребе 

Наручиоца, а према техничким карактеристикама датим на CD-у и техничким карактеристикама из конкурсне 

документације, и то: 
 

- Коришћење телекомуникационе услуге анaлoгни тeлeфoнски прикључaк; 
- Коришћење телекомуникационе услуге ISDN PRI; 

- Коришћење телекомуникационе услуге ISDN BRI; 
- Коришћење телекомуникационе услуге L2VPN инфраструктура - ОСНОВНИ И РЕЗЕРВНИ (БЕКАП) 

ЛИНКОВИ; 

- Коришћење телекомуникационе услуге „Business Trunking“; 
- Коришћење телекомуникационе услуге изнајмљивање дигиталних водова; 

- Коришћење услуге универзалног приступног броја (UAN); 
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- Коришћење телекомуникационе услуге асиметричног приступа интернету; 

- Коришћење услуге изнајмљивања таласних дужина – Lambda. 

ЦЕНА 

                                                                     Члан 4. 

Услуге које су предмет овог Уговора наплаћиваће се по ценама датим у понуди Добављача бр. 
_______________ од ______________ 2019. године. 

Јединичне цене из оквирног споразума су фиксне за све време трајања оквирног споразума. 
Укупна вредност услуга које су предмет овог Оквирног споразума не може прећи износ од 

________________ динара без ПДВ, а што представља износ процењене вредности према Одлуци о покретању 

поступка јавне набавке.  
Наручилац задржава право да повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност Оквирног 

споразума може повећати максимално до 5% од укупне вредности Оквирног споразума, уколико за то постоје 
оправдани разлози. 

 

   

НАЧИН И РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ 

Члан 5. 

За све типове Услуга из техничке спецификације (Услуге типа 1-9) потребно је да се обезбеди да линк 

целом дужином трасе буде реализован преко оптичког влакна или бакарне парице у зависности од типа 

услуге.   
 Добављач је у обавези да пружи услугу преноса података за потребе функционисања 

телекомуникационог система веза тј. WAN мреже Наручиоца према расположивим преносним путевима 
описаним у техничким карактеристикама које чине саставни део овог Уговора.  

Понуђач је у обавези да у другој години важења Оквирног споразума на свим локацијама где је брзина 
преноса података 50/50 Mb/s повећа брзину на 60/60 Mb/s; на локацијама где је брзина преноса података 

80/80 Mb/s повећа брзину на 100/100 Mb/s, а на локацијама где је брзина преноса података 100/100 Mb/s 

повећа брзину на 150/150 Mb/s. Понуђач је у обавези да повећа брзине линкова без увећања месечне накнаде. 
Наручилац задржава право да укупан број локација са ADSL/бак.парица приступом повећа за 5 (пет) 

локација, а број локација на којима су брзине линкова 50/50 Mb/s (односно у другој години важења Оквирног 
споразума 60/60 Mb/s) повећа за 3 (три) локације. Добављач се обавезује да ће увести нове линкове без 

додатних трошкова и без увећања месечне накнаде. 

Добављач се обавезује, да у случају потребе Наручиоца и у складу са његовим захтевом, изврши 
пресељење  веза или обезбеди одговорајуће решење без додатних трошкова. 

За остале типове услуга које су предвиђене понудом Наручилац задржава право, да уведе нове линије 
у току трајања уговора по ценама које су наведене у Обрасцу понуде. 

 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 6. 

 Добаваљач је у обавези да испоставља месечно 2 (два) рачуна, и то: 

 рачун за пренос података и  

 рачун за пренос говора. 

Наручилац ће плаћати предметну услугу месечно и то у текућем месецу за претходни месец, а у року 
до 15 дана од дана пријема правилно испостављених  фактура - рачуна. 

Фактурисање за услуге које су наведене у Понуди, вршиће се по ценама из Понуде и стварно пруженим 

услугама, а највише до укупне вредности оквирног споразума. 
Уколико се на месечном рачуну корисника услуге појави ставка која није предвиђена овим оквирним 

споразумом Наручилац није дужан да је плати. 
Све ставке које су исказане у обрасцу понуде морају, посебно, бити исказане на сваком месечном 

рачуну.     

 
Члан 7. 

За обавезе које по овом Уговору доспевају у 2019. години, плаћање ће се вршити до нивоа средстава 
обезбеђених финансијским планом за 2019. годину, а за обавезе које доспевају за плаћање у 2020. и 2021. 

години, Наручилац ће извршити плаћање по обезбеђивању средстава за предметна опрему усвајањем 
финансијских планова за 2020. и 2021. годину. У случају да финансијска средства не буду обезбеђена за ове 

намене у 2020. и 2021. години, Оквирни споразум престаје да важи због немогућности испуњења уговорених 

обавеза од стране Наручиоца. 
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 8. 

 Добављач је у обавези да, у року од 15 дана од дана закључења појединачног уговора, као облик 

финансијског обезбеђења за испуњење уговорених обавеза, достави банкарску гаранцију, на начин и под 
условима како је то појединачним уговорима предвиђено.   

           Банкарска гаранција се активира у случају да Добављач не извршава уговорене обавезе из предметне 
набавке. 

 

СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

                                                                               Члан 9. 

Наручилац ће са Добављачем закључити појединачне уговоре о јавној набавци у складу са уговореним 
услугама и ценама из Понуде бр. _________ од дана ___________. 

На основу овог Оквирног споразума, Добављач закључује Уговор са Наручиоцем. 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

                                                                              Члан 10. 

Измене и допуне Оквирног споразума могуће су у случају да настану промене пословног имена односно 

промене назива и статусне промене страна у Оквирном споразуму и Уговору. 
 По ступању на снагу промена из става 1, овог члана страна код које је наступила промена, одмах 

обавештава другу страну у Оквирном споразуму и Уговору и о истом се достављају докази/документација. 

 Измене и допуне текста овог Оквирног споразума могуће су само уз пристанак обе стране, у писаном 
облику. 

 
РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 11. 

Наручилац  има право да једнострано откаже оквирни споразум у свако доба и без отказног рока, ако 
Добављач не извршава обавезе на уговорени начин и у уговореним роковима, о чему у писаној форми 

обавештава Добављача. 
 

ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  

Члан 12. 

Овај Оквирни споразум ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 13. 

Овај Оквирни споразум сачињен је у 6 (шест) истоветних примерка, од којих Наручиоцу припадају 4 

(четири) примерка и Добављачу 2 (два) примерка.  
Саставни део Оквирног споразума су прилози како следи: 

Прилог бр. 1 - Детаљне техничке карактеристике за све наведене услуге на CD-у у табелама  
Прилог бр. 2 – Понуда Добављача бр.__________од_______2019. године 

 

 ЗА ДОБАВЉАЧА: 

 

                     НАРУЧИЛАЦ: 

      ДИРЕКТОР 

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО 

И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ 

ПОСЛОВЕ 
пуномоћник Хаџи Ана Дашић 

 

     ________________________                                             _________________________ 
 
Напомена: Модел оквирног споразума понуђач мора да потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином оквирног споразума.  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може Споразумом о заједничкој понуди да се определи да 
споразум потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да определи једног понуђача из групе који 
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ће исти попунити и потписати.  
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VII МОДЕЛ УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ (ПРЕНОС ГОВОРА И ПРЕНОС 
ПОДАТАКА 

 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:    

1. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Београд, ул. др Александра Костића бр. 

9, кога по овлашћењу Драгане Калиновић, директора Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање 01 број 110.2-6087/19 од 31.07.2019. године, заступа Хаџи Ана Дашић, 

директор Сектора за правне и опште послове 
Матични број: 17715780 

ПИБ број: 105356542 

Број рачуна: 840-1652-22 који се води код Управе за трезор 
(у даљем тексту: Наручилац) 

 и  
2.______________________________________________________________________________________________

___________________________________ ул.____________________________________ бр.___, кога заступа 

директор_____________________________________ 
Матични број: ______________ 

ПИБ број: __________________ 
Број рачуна: __________________________________ који  се води код ___________ 

(у даљем тексту: Добављач), 
 

Наступа заједнички са,  

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
Наступа са подизвођачем, 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 
Уговорне стране констатују да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуком директора Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање бр. 404.1-1133/19-2 од 15.07.2019. године спровео отворени поступак 

јавне набавке ЈН 49/2019. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

 

 
Члан 1. 

 Добављач се обавезује да за рачун Наручиоца пружа услугe фиксне телефоније (пренос говора и 

пренос података) у складу са техничким карактеристикама (CD), техничким карактеристикама из конкурсне 
документације и Понудом Добављача бр.________ од ___________које чине саставни део овог Уговора.  

  
Члан 2. 

Уговорне стране сагласно констатују да услуга обухвата заснивање претплатничког односа за потребе 

Наручиоца, и то: 
- Коришћење телекомуникационе услуге анaлoгни тeлeфoнски прикључaк; 

- Коришћење телекомуникационе услуге ISDN PRI; 
- Коришћење телекомуникационе услуге ISDN BRI; 

- Коришћење телекомуникационе услуге L2VPN инфраструктура- ОСНОВНИ И РЕЗЕРВНИ (БЕКАП) 
ЛИНКОВИ; 

- Коришћење телекомуникационе услуге „Business Trunking“; 

- Коришћење телекомуникационе услуге изнајмљивање дигиталних водова; 
- Коришћење услуге универзалног приступног броја (UAN); 

- Коришћење телекомуникационе услуге асиметричног приступа интернету.  
- Коришћење услуге изнајмљивања таласних дужина – Lambda. 
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ЦЕНА 

Члан 3. 
Услуге које су предмет овог Уговора наплаћиваће се по ценама датим у понуди Добављача.  

Ценe су фиксне и не могу се мењати. 
Укупна вредност услуга које су предмет овог Уговора не може прећи износ од ____________ динара без 

ПДВ, а што представља износ процењене вредности овог Уговора на годишњем нивоу.  
Наручилац задржава право да повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може 

повећати максимално до 5% од укупне вредности Уговора, уколико за то постоје оправдани разлози. 

 
Члан 4. 

Добављач је обавезан да услугу пружа квалитетно према важећим стандардима из ове области. 
Услуга мора бити у свему у складу са усвојеном Понудом и овим Уговором. 

 

НАЧИН И РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ 
 

Члан 5. 
Успостављање функционалности услуга на свим локацијама не може бити дуже од 24 часа од ступања 

Уговора на снагу, а укупно време за имплементацију је 15 дана од дана потписивања уговора за све локације 

наведене у табелама. 
Уколико Наручилац не успостави наведене функционалности у року из става 1. Наручилац ће 

наплатити средство финансијског обезбеђења и раскинути Уговор.  
За све типове Услуга из техничке спецификације (Услуге типа 1-9) потребно је да се обезбеди да линк 

целом дужином трасе буде реализован преко оптичког влакна или бакарне парице, у зависности од типа 
услуге. 

Добављач је у обавези да у року од 15 дана од потписивања овог Уговора достави извод из листа из 

Катастра непокретности за оптички или бакарни кабл или уговор о закупу оптичког или бакарног кабла.   
 Добављач је у обавези да пружи услугу преноса података за потребе функционисања 

телекомуникационог система веза тј. WAN мреже Наручиоца према расположивим преносним путевима 
описаним у техничким карактеристикама које чине саставни део овог Уговора.  

Добављач је обавезан да повећа брзине преноса података у складу са условима наведеним у Оквирном 

споразуму. 
 

Члан 6. 
Добављач је дужан да, за услуге које су предмет овог Уговора, обезбеди техничку подршку.  

Врeмe oдзивa je врeмe кoje прoтeкнe oд трeнуткa oтвaрaњa зaхтeвa Наручиоца зa сeрвиснoм 
интeрвeнциjoм, дo трeнуткa кaдa овлашћено лицe Пoнуђaчa oствaри, или пoкушa дa oствaри, кoнтaкт сa 

oвлaшћeним лицем Наручиоца у циљу рaзмeнe инфoрмaциja o нaстaлoj смeтњи. Наручилац je дужaн дa 

oбeзбeди лице које ће бити доступно зa кoмуникaциjу тeхничкoм oсoбљу Пoнуђaчa и пружи сву нeoпхoдну 
пoмoћ у дoмeну пружaњa инфoрмaциja и рaдa нa дeлу мрeжe кojи je у oблaсти oдгoвoрнoсти кoрисникa - 

Наручиоца. 
Врeмe зa oтклaњaњe смeтњe je врeмe кoje прoтeкнe oд трeнуткa oтвaрaњa зaхтeвa Наручиоца зa 

сeрвиснoм интeрвeнциjoм дo трeнуткa кaдa овлашћено лице Пoнуђaчa зaтвoри зaхтeв. Зaхтeв зa сeрвиснoм 

интeрвeнциjoм сe зaтвaрa кaдa овлашћено лице Пoнуђaчa устaнoви дa je услугa пoнoвo рaспoлoживa, a 
oвлaшћeнo лицe Нaручиoцa пoтврди функциoнaлнoст сeрвисa. 

  Понуђач је дужан да испуни следеће захтеве у погледу техничке подршке: 
1. Да има службу за пријем проблема пословних корисника која је на располагању 24 (двадесет 

четири) часа, сваког дана, седам дана у недељи (24х7). 

2. Проблеми (сметње, кварови и сл.) везани за телекомуникационе услуге пријављују се служби за 
пријем проблема путем телефона, електронске поште и/или корисничког Web портала. Служба за пријем 

проблема мора да пружи могућност увида у статус извршавања свих отворених захтева везаних за техничку 
подршку и сервисирање, као и да има могућност прегледа архиве затворених случајева који могу бити послати 

електронском поштом на захтев Наручиоца.  
Време одзива након пријаве проблема је максимално 30 минута. 

Време решавања проблема (отклањања сметње) је 2 сата након пријаве ако је назнака хитно, а 24 сата 

ако не постоји назнака хитно.  
Прeкиди у рaду услугa кojи нaстaју услeд рeдoвних рaдoвa нa oдржaвaњу мрeжe Пoнуђaчa, нajaвљуjу 

сe нajмaњe 7 (сeдaм) кaлeндaрских дaнa унaпрeд oд стрaнe овлашћеног лица Пoнуђaчa, a ургeнтни рaдoви у 
мрeжи Пoнуђaчa, нajaвљуjу сe нajмaњe 24 (двaдeсeт чeтири) чaсa унaпрeд oд стрaнe овлашћених лица 

Пoнуђaчa. 
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Члан 7. 

Добављач се обавезује да изврши техничку припрему, обезбеди услове за прикључење уређаја 

неопходних за коришћење услуга које су предмет овог Уговора, обезбеди континуитет у пружању предметних 
услуга, а све у циљу несметаног функционисања у раду Наручиоца.  

 
Члан 8. 

           Добављач је обавезан да сваког месеца за претходни месец достави Наручиоцу евиденцију потрошње 
за сваки број телефона посебно-листинг–спецификацију позива у електронском облику, а по потреби и у 

штампаном облику, оверен и потписан од стране овлашћеног лица Добављача. Наручилац ће Добављачу, по 

потписивању уговора доставити списак електронских адреса за достављање спецификације наведених услуга. 
 

Члан 9. 
            Уколико  овлашћено  лице  Наручиоца  приликом  контроле  вршења  услуге,  утврди  да исте  нису 

прописаног квалитета  и/или обима, Наручилац ће се писаним путем одмах обратити Добављачу, са захтевом 

да исте усагласи са Уговором и важећим стандардима. 
Уколико Добављач ни после писане опомене не исправи недостатке у року од 5 (пет) дана у погледу 

извршења Уговора, нити своју услугу усагласи са стандардима за ову врсту посла, Наручилац задржава право 
да једнострано раскине Уговор и да наплати банкарску гаранцију за добро извршење уговорених обавеза, као 

и да захтева евентуалну накнаду причињене штете. 

   
Члан 10. 

Наручилац задржава право да укупан број локација са ADSL/бак. парица приступом повећа за 5 (пет) 
локација, а број локација на којима су брзине линкова 50/50 Mb/s (односно у другој години важења Оквирног 

споразума 60/60 Mb/s) повећа за 3 (три) локације. Добављач се обавезује да ће увести нове линкове без 
додатних трошкова и без увећања месечне накнаде. 

Добављач се обавезује, да у случају потребе Наручиоца и у складу са његовим захтевом, изврши 

пресељење  веза или обезбеди одговорајуће решење без додатних трошкова. 
За остале типове услуга које су предвиђене понудом Наручилац задржава право, да уведе нове линије 

у току трајања Уговора по ценама које су наведене у Обрасцу понуде. 
 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 11. 
 Добаваљач је у обавези да испоставља месечно 2 (два) рачуна, и то: 

 рачун за пренос података и  

 рачун за пренос говора. 
Наручилац ће плаћати предметну услугу месечно и то у текућем месецу за претходни месец, а у року 

до 15 дана од дана пријема правилно испостављених  фактура - рачуна. 

Фактурисање за услуге које су наведене у Понуди, вршиће се по ценама из Понуде и стварно пруженим 
услугама, а највише до укупне уговорене вредности. 

Уколико се на месечном рачуну корисника услуге појави ставка која није предвиђена овим уговором 
Наручилац није дужан да је плати. 

Све ставке које су исказане у обрасцу понуде морају посебно бити исказане на сваком месечном 
рачуну. 

 

Члан 12. 
За обавезе које по овом Уговору доспевају у 2019. години, плаћање ће се вршити до нивоа средстава 

обезбеђених планом набавки за 2019. годину, а за обавезе које доспевају за плаћање у 2020 и 2021. години, 
Наручилац ће извршити плаћање Добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем 

финансијских планова за 2020. и 2021. годину. У случају да финансијска средства не буду обезбеђена за ове 

намене у 2020 и 2021. години, Уговор престаје да важи због немогућности испуњења уговорених обавеза од 
стране Наручиоца.  

 

УГОВОРНЕ КАЗНЕ  
Члан 13. 

Договорени рокови из овог Уговора су фиксни и могу се мењати само уз сагласност уговорених страна. 
Наведене услуге Добављач је у обавези да изврши у договореном року, на начин који неће реметити 

режим рада Наручиоца.     
Уколико Добављач не поштује рокове из члана 6. став 5 и став 6 овог Уговора, биће у обавези да плати 

казну у висини од 5.000,00 динара по сваком започетом сату закашњења.  
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Укупна висина уговорне казне не може да пређе више од 10% процењене вредности из члана 3. овог 

Уговора. 

Наручилац, у складу са одредбама члана 273. став 5. Закона о облигационим односима, задржава 
право да, поред пријема испуњења уговорене обавезе, наплати и уговорну казну због закашњења, о чему ће 

без одлагања писаним путем обавестити Добављача. 
           Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити на тај начин што ће испоставити рачун Добављачу, по 

коме је Добављач у обавези да изврши плаћање у року од 15 дана од дана испостављања истог.  

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА    

Члан 14. 
 Добављач је у обавези да, у року од 15 дана од дана закључења Уговора, достави као облик 

финансијског обезбеђења за испуњење уговорених обавеза и то:   

 Оригиналну банкарску гаранцију за добро извршење уговорених обавеза, у износу од 7.000.000,00 

динара, са роком важења 60 дана дуже од истека рока на који је уговор закључен, која мора бити 
безусловна, неопозива и платива на први позив у корист Наручиоца и   

 Копију картона депонованих потписа овлашћених лица пословне банке, која су потписала банкарску 

гаранцију. 
           Банкарска гаранција се активира у случају да Добављач не извршава уговорене обавезе из предметне 

набавке. 

 
РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА 

Члан 15. 
       Овај уговор се закључује на период до годину дана од дана ступања на снагу.  

Уколико се финансијска средства за ове намене која су предвиђена чланом 3. овог Уговора, утроше пре 
истека рока из става 1. овог члана, Уговор престаје да важи утрошком тих средстава. 

 

РАСКИД УГОВОРА 
 

Члан 16. 

Наручилац  има право да једнострано откаже уговор у свако доба и без отказног рока, ако Добављач 

не извршава обавезе на уговорени начин и у уговореним роковима, о чему у писаној форми обавештава 
Добављача. 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 17. 

Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона, без одлагања у писаној форми  обавести 
Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током 

важења уговора и да је документује на прописани начин. 
 

                 Члан 18.  
         Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше 

споразумно, а уколико у томе не успеју утврђује се стварна и месна надлежност Привредног суда у Београду. 
                                                                                 

Члан 19. 
          Све евентуалне измене, допуне као и раскид овог Уговора уговорне стране могу вршити искључиво у 

писаној форми. 
 За све што није предвиђено одредбама овог Уговора, важе одредбе Закона о облигационим односима, 

као и други важећи прописи који регулишу ову материју. 

 
Члан 20. 

           Овај Уговор ступа на снагу са даном потписа обе уговорне стране. 
 Овај Уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака од којих три (3) примерка припадају Наручиоцу 

и два (2) Добављачу. 
 

ЗА ДОБАВЉАЧА: 

ДИРЕКТОР 
 

_______________________________ 

НАРУЧИЛАЦ: 

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО 
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 

ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ 
ПОСЛОВЕ 

пуномоћник Хаџи Ана Дашић 

_____________________________ 
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VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15) 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

 

 

 

 У вези са позивом за подношење понуда за набавку Услуге фиксне телефоније (пренос говора и 

пренос података), ЈН 49/2019, у отвореном поступку, изјављујемо под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да је Понуђач ___________________________ имао трошкове припремања понуде и они износе 

___________________ динара.   

 

 

НАПОМЕНА Oвај образац се попуњава и потписује уколико је понуђач имао трошкове припремања 
понуде. 

 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 

накнаду трошкова. 

 Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца наручилац је дужан 

да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким 
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач 

тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

 

 

     Датум            ПОНУЂАЧ 

 

          _________________ 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

          У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15) 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

У вези са позивом за подношење понуда за набавку Услуге фиксне телефоније (пренос говора и 

пренос података), ЈН 49/2019 у отвореном поступку изјављујемо под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да је Понуђач ____________________________ поднео понуду НЕЗАВИСНО, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

Датум         овлашћено лице Понуђача 

                                                 __________________________ 

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах 

обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 

може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако 
утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у 

смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. 

тачка 2. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача. 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА И О НЕПОСТОЈАЊУ ЗАБРАНЕ ОБАВЉAЊА 
ДЕЛАТНОСТИ 

У складу са чланом 75. Став 2. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 

68/15), као заступник понуђача дајем следећу 

 

 

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА 
 

Понуђач _____________________________  (навести назив понуђача) у отвореном поступку јавне набавке: 
Услуга фиксне телефоније (пренос говора и пренос података), ЈН 49/2019, поштовао је обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, као и заштити животне 

средине. 
 

Датум         овлашћено лице Понуђача 

                                                           ___________________ 

 
 

 

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

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 
68/15), а, као заступник понуђача дајем следећу: 

 

 
 

 
 

ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ ЗАБРАНЕ ОБАВЉAЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 
Гарантујем да понуђач _______________________________(навести назив понуђача), у отвореном поступку за 

јавну набавку: Услуга фиксне телефоније (пренос говора и пренос података), ЈН 49/2019, нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

   

 Место и датум                                                                                     овлашћено лице Понуђача 

   __                                                               __________________________ 

  
 
 
 
Напомена: 
 - Изјаву о поштовању прописа и Изјаву о непостојању забране обављања делатности морају 
да потпишу сви понуђачи. Уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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XI СПОРАЗУМ О ПОСТУПАЊУ СА ПОВЕРЉИВИМ ИНФОРМАЦИЈАМА,  

ДОКУМЕНТИМА И ПОДАЦИМА 

Закључен између: 

1. Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Београд, Улица др Александра Костића 
бр. 9,  кога заступа директор  Драгана Калиновић 

ПИБ:105356542, 

матични број: 17715780, 
текући рачун бр. 840-1652-22 који се води код Управе за трезор, 

(у даљем тексту: Наручилац)  

и 

2." ____________________________________, кога заступа директор___________ 

 Матични број: ____________ 
 ПИБ број: _____________ 

 Број рачуна: ___________________ који  се води код ________________________ 

 (у даљем тексту: Добављач), 
 

Предмет овог Споразума је регулисање међусобних односа у погледу поступања са поверљивим 
информацијама, подацима и документима. Поверљивим информацијама, подацима и документима сматрају се: 

        - Подаци у базама података, датотеке са подацима, системска и апликативна документација, 

документација о оперативним системима, документација о начину и врсти преноса информација кроз 
корпоративну мрежу, техничке карактеристике уређаја и машина, безбедносни подаци, лични подаци, 

планови, пословни планови, пословни процеси, план за континуитет пословања, уговори, споразуми, 
корисничка упутства и приручници, процедуре, упутства, материјали за Управни одбор, колегијуме и седнице, 

записи интерне ревизије, интерни акти, исправе и подаци које Наручиоцу као поверљиве саопшти надлежни 
орган, односно овлашћено лице другог правног лица, као и остале необјављене информације; 

          - Софтвер: Програмски код, апликативни софтвер, системски софтвер, базе података, софтверски 

развојни алати, услужни програми и остали софтвер; 
          - Физичка имовина: Рачунари и рачунарска опрема (стационарни и преносни рачунари, екстерне 

рачунарске компоненте, снимачи, монитори, тастатуре, штампачи и слично), комуникациона опрема (свичеви, 
рутери, firewall, модеми и слично), медији за чување података (магнетни дискови, магнетне траке, оптички 

дискови, USB меморије и слично), и остала техничка опрема која подржава рад информационог система (RECK 

ормани, уређаји за непрекидно напајање електричном струјоми слично), те остала физичка имовина; 
          - Услуге: Информатичке, рачунарске и комуникацијске услуге, опште услуге (напајање електричном 

енергијом, климатизација, грејање, расвета, грађевинске, водоинсталатерске и сличне услуге); 
      - Подаци о особљу: радницима, руководству, њиховим квалификацијама, вештинама, искуствима и 

слично; 
      - Неопипљива имовина: репутација и спољна слика Наручиоца.  

Члан 1. 

 Потписнице Споразума су сагласне да се, у погледу поступања са поверљивим информацијама, 

подацима и документима који Добављачу могу постати доступни на основу извршења обавеза по основу 
Уговора о набавци _______________________ бр. ________________ од ____________. године, понашају у 

складу са прописима који уређују тајност и заштиту поверљивих података. 
 

Члан 2. 

           Добављач је обавезан да све информације, документа и податке који му постану доступни приликом 
пружања напред наведене услуге код Наручиоца, чува као поверљиве. 

Члан 3. 

           Поверљивим информацијама, документима и подацима у смислу овог Споразума, сматраће се све 
информације, документа и подаци до којих Добављач може да дође приликом извршења обавеза, без обзира 

на начин на који је дошао до њих (писана, електронска или усмена форма) и без обзира на то да ли је 

предметни документ, информација или податак обележен као поверљив или не.  

Члан 4. 

           Поверљивим информацијама, документима и подацима неће се сматрати они који имају карактер јавне 

исправе у смислу законских прописа који регулишу ову материју.  
           Поверљивим информацијама, документима и подацима неће се сматрати информација, документ и 

податак чије се откривање захтева од стране надлежних органа на основу закона. 
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Члан 5. 

           Добављач је обавезан да све запослене који су ангажовани на реализацији овог Уговора упозори на 

обавезу чувања поверљивих информација, докумената и података и на могуће законом прописане санкције, у 
случају да оне буду неовлашћено откривене.  

Члан 6. 

           Потписници Споразума сагласни су да обавеза чувања поверљивих информација, докумената и 
података траје и по завршетку уговорних обавеза из Уговора о набавци __________________________ бр. 

________________ од ____________. године и пет година после завршених обавеза из наведеног Уговора. 

 
Члан 7. 

           У случају да услед неовлашћеног откривања поверљивих информација, докумената и података од 
стране Добављача или лица које је ангажовано по било ком основу, у складу са Законом о раду, код њега, 

Наручилац претрпи штету, Добављач је обавезан да Наручиоцу надокнади сву штету коју овај том приликом 

претрпи.  

Члан 8. 

           За све евентуалне спорове који могу настати у погледу извршења овог Споразума надлежан је суд у 

Београду. 

Члан 9. 

           Овај Споразум сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих три 4 (четири) примерка 

припадају Наручиоцу и два (2) Добављачу. 

 

За ДОБАВЉАЧА: 

 

ДИРЕКТОР 

____________________________ 

За Наручиоца: 

 

ДИРЕКТОР 

_____________________________ 
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОДГОВОРНОСТИ 

 

 

ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 

Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија 

тел. +381/ (0)11/ 3630-875, факс (0)11/2061-159 proffice@pio.rs, www.pio.rs 

 

 

 

 

У складу са захтевима међународног стандарда  ИСО 27001:2013, тачком A.13.2.4 даје се 

 

ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОСТИ 

Документ се односи на лице које је радно ангажовано у _________ (у даљем тексту ___________) у 

просторијама Републичког фондa за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту Фонд)  у складу са 

___________ између _________ и Фонда  __ од ______ (у даљем тексту ________).              Предмет _______  
је ________. 

Предмет Изјаве односи се на имовину која се од стране Фонда даје на коришћење __________  а све у складу 

са ___________. Имовина Фонда је дефинисана као  информациона вредност (базе података, wеb сајтови), 
папирни документи (уговори, упутства, процедуре), софтверске вредности (лиценце, апликације), физичке 

вредности (рачунари, мрежни уређаји, сервери), сервиси (снабдевање енергијом, одржавањe, приступ 

ресурсима, подршка ресурсима). Све, претходно наведено, је власништво Фонда  како на почетку уговорне 
обавезе тако и након њеног престанка.  

Потписник ове Изјаве се обавезује да неће нанети никакву материјалну или другу штету имовини коју ће 

користити приликом радног ангажовања  у просторијама Фонда, као и да све податке и информације до којих 
буде долазио у периоду важења ____________, а тичу се Фонда директно или индиректно, неће дистрибуирати 

или учинити доступним ни на који начин, било физичком или правном лицу, нити коментарисати изван 
делокруга свог рада и својих овлашћења. 

Потписник ове Изјаве прихвата да, на начин утврђен правилима Фонда, буде упознат са документима и 

праксом осигурања безбедности информација и да ће та правила у потпуности примењивати. Овом Изјавом се 

обавезује да прихвата да буде укључен у поступке проверавања примене правила за безбедност информација  
који се односе на активности са којом је укључен у систем безбедности Фонда а све у складу са 

______________. 

Ако у току радног ангажовања потписник ове Изјаве својим поступцима и понашањима прекрши неке од горе 

наведених обавеза, сагласан је  да се против њега покрене поступак за надокнаду штете у складу са 

одредбама важећих законских прописа Републике Србије. Потписник Изјаве прихвата да буде трајно удаљен 
из радних просторија Фонда и да неће имати никаква потраживања од Фонда.  

У ________, _________. године, Изјаву у присуству овлашћеног представника Фонда _______________, 

_____________________________  потписао је: 

 

 

Број:  

   ,   

http://www.pio.rs/
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ОБР-0051 

 

 

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

 

Напомена: Понуђач попуњава простор испод испрекидане линије (место, датум, година, овера и 

понуђач) чиме потврђује да је сагласан са моделом изјаве. Лица која ће бити ангажована на 

извршењу уговора испред понуђача потписују ову изјаву пре почетка реализације уговора 

 

 

 

Место: _____________________                      овлашћено лице Понуђача 

 

Датум: _____________________                                                        _________________________ 

 

 

 

 

 

   Потписник Изјаве, 

 

  

 Име и презиме 

  

   (број личне исправе) 

 

   (својеручан потпис) 
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XIII    РЕФЕРЕНЦЕ И ПОТВРДЕ 

  

У складу са чланом 77 став 2 . Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15): 

                                                                   

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА 

 

Којом се потврђује да је Понуђач: 

 

                  __________________________________________________________, 

                                                                      (назив Понуђача) 

у претходне 3 (три) године од дана објављивања позива за подношење понуда, Наручиоцу, као Добављач, у 

уговореном року и квалитету, извршио услуге ____________________________________ 

ТАБЕЛА ПРИКАЗАНИХ РЕФЕРЕНЦИ (ПОТВРДА О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРОЈЕКТИМА) 

 

 
датум: 

 

 ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

место: 

 

  

 

НАПОМЕНА: Попунити табелу достављених потврда – референци. У случају потребе, копирати у потребном 

броју примерака. Фонд задржава право да затражи додатне информације, по свим уговорима, који су наведени 

у Референц листи. Садржај наведених уговори мора да буде доступан, у делу који је од значаја за предметну 

набавку. 

 

 

Ред. бр.         

 

НАРУЧИЛАЦ 
(пун назив и адреса) 

 
ЛИЦЕ  ЗА 

КОНТАКТ 
ТЕЛ. БР. 

 
БР.УГОВОРА И 

ГОДИНА 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕДНОСТ 

УГОВОРЕНОГ 

ПОСЛА  У ДИН 
БЕЗ ПДВ. 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     
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У складу са чланом 77. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15), 

достављамо вам 
П О Т В Р Д У 

којом потврђујемо да је _____________________________________________________________________               

у __________. години, по Уговору ______________________бр. ________________ (навести назив и број уговора)  

од ___________. године (уписати датум закључења уговора), успешно реализовао  _______ 

_____________________________________________________________________(навести назив пројекта) 

закључно са ________________. године (уписати датум реализације пројекта), радећи  у  ____________________.  
Потврда се издаје на захтев Понуђача:_____________________________________________________ 

ради учешћа у јавној набавци у отвореном поступку, за предмет набавке услуге Услуга фиксне 
телефоније (пренос говора и пренос података), ЈН 49/2019, за потребе Републичког фонда за 

пензијско и инвалидско осигурање и  у  друге сврхе се не може користити.  

 

Место  _______________ 

 Датум:    _______________ 

 

    Референтни наручилац-

Корисник услуге 

_____________________________ 

  (потпис овлашћеног лица) 

НАПОМЕНА: Образац потврде копирати и доставити за све Наручиоце- Кориснике услуга из референц листе. 

Фонд задржава право да затражи додатне информације, по свим пројектима, који су наведени у Потврди. 
Садржина  наведених пројеката мора да буде доступна, у делу који је од значаја за предметну набавку. 

 

Уз потврду је потребно доставити списак локација на којима је реализована L2VPN инфраструктура, оверен од 

стране овлашћеног лица Понуђача. 

XIII/1    ПОТВРДА О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРОЈЕКТИМА 

Назив референтног наручиоца-

корисника услуга:  

Седиште:  

Улица и број:  

Матични број:  

ПИБ:  

Контакт особа:  

Број телефона:  


