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I
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Назив, адреса и интернет страница
Управа за заједничке послове републичких органа, као тело за централизоване
јавне набавке, спроводи поступак централизоване јавне набавке у своје име и у име и за рачун
наручиоца са Списка наручилаца (у даљем тексту: Управа за заједниче послове), на основу
члaна 49. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
Уредбе о Управи за заједничке послове републичких органа („Службени гласник РС“, број
63/2013), Уредбе о предмету, условима, начину планирања централизованих јавних набавки и
спровођењу поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове републичких
органа као тела за спровођење јавних набавки („Службени гласник РС“, број 93/2015), Одлуке
о утврђивању Списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове републичких
органа спроводи централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“ број 12/2015), као и
подзаконских аката којима се уређују јавне набавке.
Адреса: Београд, улица Немањина 22-26,
Интернет страница: www.uzzpro.gov.rs
2. Предмет јавне набавке:
Услуга – Набавка електронских комуникационих услуга – интернет.
Управа за заједничке послове ће спровести отворени поступак централизоване
јавне набавке, ради закључења оквирног споразума са једним добављачем на период од две
године, а уговор о јавној набавци ће на основу оквирног споразума закључити наручиоци.
3. Контакт:
Особа за контакт: Мила Сашић
Електронска пошта: cjn@uzzpro.gov.rs
Факс: (011) 3615-867
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II
ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА
ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет централизоване
комуникационих услуга – интернет.

јавне

набавке

је

набавка

електронских

Назив и шифра из Општег речника набавке: Услуге интернета 72400000-4.
2. Опис партије
Предмет централизоване јавне набавке је обликован по партијама и то:

Партија 1Партија 2Партија 3-

Број и назив партије
Услуге интернет приступа са
одговарајућом заштитом од DoS и
DDoS напада
Услуге симетричног интернет приступа
са одговарајућом заштитом од DoS и
DDoS напада
Услуге aсиметричног интернет
приступа

Назив и ознака из општег речника
Услуге интернета 72400000-4
Услуге интернета 72400000-4
Услуге интернета 72400000-4

3. Врста оквирног споразума
Управа за заједничке послове републичких органа спроводи отворени поступак
ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем, за сваку партију појединачно.
Трајање оквирног споразума је две године.
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III
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

1. Квалитет
Услуге које су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати
важеће стандарде и испуњавати услове и захтеве из образца понуде, који су прописани
конкурсном документацијом.

2. Место извршења услуге - локације
Место пружања услуге су локације републичких органа на адресама из Списка
наручилаца.

3. Лице за контакт
Понуђач је дужан да одреди лице за контакт за техничку подршку и лице за
контакт за све остале информације које се односе на услугу која је предмет набавке.
4. Стандард квалитета
Понуђач мора пружати предметну услугу у складу са условима који произилазе
из лиценце за пружање интернет услуга које је издала Републичка агенција за електронске
комуникације за територију Републике Србије.
5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршене услуге,
понуђач је дужан да приступи отклањању квара у што краћем року, односно у року који је
одређен у спецификацији конкурсне документације.

.
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IV
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)
И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 75. ЗАКОНА)
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1.1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
Доказ за правно
лице:
Доказ
за
предузетнике:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод
из регистра надлежног Привредног суда;
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из
одговарајућег регистра;

1.2. 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 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно
лице:
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 Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
предузетнике и за полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
физичка лица :
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.

Управа за заједничке послове републичких органа,
Београд, Немањина 22-26 – ЦЈН 8/2016

Страна 6 од 77
1.3. 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 Уверења Пореске управе Министарства финансија да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
лице:
локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ
за Уверења Пореске управе Министарства финансија да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
предузетнике:
управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ за физичко Уверења Пореске управе Министарства финансија да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
лице:
управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда
1.4. да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Доказ за правно лице:
Доказ за предузетнике:

Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране
понуђача која је саставни део конкурсне документације

Доказ за физичко лице:
1. 5. да има важећу дозволу надлежног органа у складу са чланом 75. став 1.
тачка 5) Закона о јавним набавкама, за обављање делатности која је предмет јавне набавке у
складу са Законом о електронским комуникацијама и подзаконским актом.
Доказ за правно
лице:
Доказ
- за - Изјава да поседује Лиценцу за пружање интернет услуга
предузетнике: издату од Републичке Агенције за електронске комуникације за
територију Републике Србије.
Доказ за физичко
лице:
2. ДОДАТНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 76 ЗАКОНА)
Понуђач треба да располаже финансијским, техничким и кадровским
капацитетом.
Доказ
за правно лице:
Доказ за
- Изјава понуђача која је саставни део конкурсне документације
предузетнике:
Доказ за физичко
лице:
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Пословни капацитет ЗА ПАРТИЈУ 1 и ПАРТИЈУ 2
Понуђач треба да је у последњих годину дана (до дана објављивања позива за
подношење понуде), пружао услугу заштите од DoS и DDoS напада за најмање три правна
лица, од којих су минимум два правна лица финансијске институције (због осетљивости
података са којима исте располажу) и једно правно лице наручилац из члана 2. Закона о јавним
набавкама.
Доказ за правно
лице:
Доказ за Потврда референтних наручилаца на Обрасцу бр. 1 или на другом
предузетнике: обрасцу који садржи све захтеване податке
Доказ за физичко
лице:
3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ
НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико оквирни споразум, односно
уговор буде закључен између наручиоца и понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у
оквирном споразуму, односно уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. ЗЈН) И
УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, а
доказ о испуњености услова из члана 75. ЗЈН - поседовање важеће дозволе надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописом, 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 који се одоси на поседовање
важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке,
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко тог подизвођача којем је поверио
извршење тог дела набавке.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Доказ: Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача
4. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља
IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. ЗЈН) И УПУТСТВО
КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, а додатне
услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.
Управа за заједничке послове републичких органа,
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Обавезни услов из члана 75. став 1. ЗЈН који се односи на поседовање важеће
дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква
дозвола предвиђена посебним прописом, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем
је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 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 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.
Доказ: Споразум понуђача доставити у понуди

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама,
осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено
затражити од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку
оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену
копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено 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.
Уколико је понуђач у складу са чланом 78. ЗЈН, уписан у регистар
понуђача, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних
услова, ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно
доступни.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци
(докази) јавно доступни.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да
ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у
року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла
бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду
приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно
достави тражена документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77.
ЗЈН, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом управе, јавним
бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико
није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и оверена од стране
судског тумача.
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2. ДОДАТНИ УСЛОВ

ИЗЈАВА
којом понуђач: ___________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)
из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
изјављује
да располаже довољним финансијским, техничким и кадровским
капацитетом, неопходним за обављање послова који су предмет набавке.

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа,
Београд, Немањина 22-26 – ЦЈН 8/2016

Страна 10 од 77

ИЗЈАВА

којом понуђач:
__________________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада и заштити животне средине.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ИЗЈАВА

којом понуђач: ______________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из ___________________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
изјављује да нема забрану обављања делатности које је на снaзи у време подношења понуде.

Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву.

Датум:_____________

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ИЗЈАВА
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач____________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
је подизвођач ____________________________ из ________________ поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити
животне средине.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ИЗЈАВА
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)
којом понуђач_______________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из ___________________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
изјављује да подизвођач ______________________________ из _____________________
нема забрану обављања делатности које је на снази у време подношења понуде.

Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву.
У случају потребе Изјаву копирати.

Датум:___________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ИЗЈАВА

којом члан групе:
___________________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, и заштити животне средине.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ИЗЈАВА

којом члан групе: ___________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)
из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
нема забрану обављања делатности које је на снази у време подношења понуде.
Напомена: Члан групе попуњава потписује и оверава Изјаву.

У случају потребе Изјаву копирати

Датум:_____________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ИЗЈАВА

У предметној јавној набавци подизвођачу ________________________из
________________________________,

делимично

поверавам

_____________

%

укупне

вредности набавке, а што се односи на:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Напомена:

Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу
не може бити већи од 50 %. Понуђач је дужан да наведе део предмета
набавке који ће се извршити преко подизвођача.
У случају потребе Изјаву копирати

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ИЗЈАВА

којом понуђач: ______________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)
из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
да поседује важећу лиценцу за пружање интернет услуга издату од Републичке Агенције за
електронске комуникације за територију Републике Србије.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ПАРТИЈА 1 И ПАРТИЈА 2
Образац бр. 1
Назив
референтног
наручиоца:
Седиште:
Улица и број:
Телефон:
Матични број:
ПИБ:
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама,
достављамо вам
ПОТВРДУ
којом потврђујемо да је ____________________________________________________________
у последњих годину дана (до дана објављивања позива за подношење понуде) пружао услугу
заштите од DoS и DDoS напада.
Потврда се издаје на захтев ____________________________________________
________________________________________________________________________________
ради учешћа у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 8/2016, чији је предмет
набавка електронских комуникационих услуга – интернет и у друге сврхе се не може
користити.
Место
Датум:
Референтни наручилац-купац
(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена:

Образац потврде копирати
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V
УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
Сва документа у понуди морају бити на српском језику.
Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и
оверен од стране судског тумача.
2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који
су саставни део конкурсне документације.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који 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.
Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном
документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени
правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који
ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем. У том
случају образац „Подаци о понуђачу“ се не попуњава. Све Изјаве дате под материјалном и
кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају овлашћена лица свих
чланова групе.
3. Подношење понуде
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде
примљена од стране наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде.
Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти
или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити
да се први пут отвара.
Понуде се достављају на адресу: Управа за заједничке послове републичких
органа, Београд, Немањина 22-26, I спрат, канцеларија бр. 14. Коверат или кутија са понудом
на предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ", назив и број јавне
набавке, број и назив партије за коју се понуда подноси, а на полеђини назив, број телефона и
адреса понуђача.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране
наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде.
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Наручилац ће, по oкончању поступка отварања понуда, вратити понуђачима,
неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.
4. Понуда са варијантама није дозвољена
5. Начин измене, допуне и опозива понуде
Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове
своју понуду и то непосредно или путем поште, на начин који је одређен за подношење
понуде, са јасном назнаком који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
7. Подизвођач
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке 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 је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке о:
1)
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.
Споразумом се уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном
документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени
правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
9. Валута
Цена мора бити изражена у динарима, без ПДВ-а.
У цену услуге урачунати и све зависне трошкове.
Цена је фиксна и не може се мењати за све време важења оквирног споразума,
односно појединачно закљученог уговора.
10. Начин и рок плаћања
Плаћање ће се вршити месечно у року од 30 дана од дана пријема фактуре,
оверене од стране овлашћеног лица наручиоца (појединачног наручиоца), на основу
појединачно закључених уговора о јавној набавци. Свака достављена фактура мора да садржи
број и датум закљученог уговора.
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Обавезе Наручиоца из појединачних уговора које доспевају у наредној
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити
одобрена за наредну буџетску годину.
11. Заложно право
Потраживања из појединачно закључених уговора не могу се уступати другим
правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно
не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим
лицима.
12. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА У ОКВИРНОМ
СПОРАЗУМУ
12.1. Соло меница за озбиљност понуде
Партија 1
Понуђач је дужан да у понуди достави:
- попуњену соло меницу за озбиљност понуде у висини од 288.000,00 динара, без
ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са
чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник
РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину
вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011), која мора да траје
најмање колико и рок важења понуде, који понуђач уписује у обрасцу понуде (Рок важења
понуде).
- Менично овлашћење да се меницa у износу од 288.000,00 динара, без
сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да понуђач по истеку рока за
подношење понуде измени, допуни, опозове своју понуду или не закључи оквирни споразум.
- Потврду о регистрацији менице.
- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од
30 дана, пре датума отварања понуда.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на
снази.
По истеку рока у коме се меница може поднети на наплату, Управа за
заједничке послове ће предметну меницу вратити на писани захтев понуђача.
Меница се доставља за сваку партију посебно, јер Управа за заједничке
послове закључује оквирни споразум са понуђачем за сваку партију посебно.
Партија 2
Понуђач је дужан да у понуди достави:
- Попуњену соло меницу за озбиљност понуде у висини од 512.000,00, оверену,
потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона
о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004,
62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра
меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011), која мора да траје најмање колико и
рок важења понуде, који понуђач уписује у обрасцу понуде (Рок важења понуде).
- Менично овлашћење да се меницa у износу од 512.000,00 динара, без
сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да понуђач по истеку рока за
подношење понуде измени, допуни, опозове своју понуду или не закључи оквирни споразум.
- Потврду о регистрацији менице.
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- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од
30 дана, пре датума отварања понуда.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на
снази.
Меница се доставља за сваку партију посебно, јер Управа за
заједничке послове закључује оквирни споразум са понуђачем за сваку партију посебно.
Партија 3
Понуђач је дужан да у понуди достави:
- попуњену соло меницу за озбиљност понуде у висини од 745.000,00 динара,
оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом
47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.
43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења
Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011), која мора да траје најмање
колико и рок важења понуде, који понуђач уписује у обрасцу понуде (Рок важења понуде).
- Менично овлашћење да се меницa у износу од 745.000,00 динара, без
сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да понуђач по истеку рока за
подношење понуде измени, допуни, опозове своју понуду или не закључи оквирни споразум.
- Потврду о регистрацији менице.
- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од
30 дана, пре датума отварања понуда.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на
снази.
Меница се доставља за сваку партију посебно, јер Управа за
заједничке послове закључује оквирни споразум са понуђачем за сваку партију посебно.
12.2. Соло меница за добро извршење посла
Партија 1, Партија 2 и Партија 3
Понуђач је дужан да у тренутку закључења оквирног споразума достави:
- попуњену соло меницу за добро извршење посла у висини од 10% без ПДВ-а,
од вредности оквирног споразума, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање
и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист
СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о
ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени
гласник РС“ бр. 56/2011), са роком важења који је најмање 30 дана дужи од истека рока
важности оквирног споразума.
- Менично овлашћење да се меницa у висини од 10% без ПДВ-а од вредности
оквирног споразума, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења
обавеза из закљученог оквирног споразума;
- Потврду о регистрацији менице,
- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од
30 дана, од дана закључења оквирног споразума.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на
снази.
Меница се доставља за сваку партију посебно, јер Управа за заједничке
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послове закључује оквирни споразум са понуђачем за сваку партију посебно.
13. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРИЛИКОМ
ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА
13.1. Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла за
појединачне уговоре, чија вредност износи милион динара и чија вредност прелази износ
од милион динара
Понуђач је дужан да у тренутку закључења појединачног уговора, преда
наручиоцу као средство финансијског обезбеђења, oригинал банкарску гаранцију за добро
извршење посла, у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, која мора трајати најмање
30 дана дуже од истека рока важности уговора.
Банкарска гаранција се доставља за сваки појединачни уговор.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на
први позив, без приговора и биће саставни део уговора.
13.2. Соло меница за добро извршење посла за појединачне уговоре чија
вредност не прелази износ од милион динара
Понуђач је дужан да у тренутку закључења појединачних уговора преда
наручиоцу:
- попуњену соло меницу за добро извршење посла, оверену, потписану од
стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном
промету („Службени лист СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.43/2004,62/2006 и
31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и
овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011).
- Менично овлашћење да се меницa у висини од 10% од вредности уговора без
ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у року који траје најмање 30 дана
дуже од истека рока важности уговора, у случају неизвршења уговорних обавеза.
- Потврду о регистрацији менице,
- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијом од
30 дана, од дана закључења уговора.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје
на снази.
Меница за добро извршење посла се доставља за сваки појединачно
закључени уговор.
14. Реализација средства финансијског обезбеђењa
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико
понуђач не изврши уговорне обавезе.
15. Заштита података наручиоца
Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима
ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
Изјава о чувању поверљивих података је саставни део конкурсне документације
и биће саставни део оквирног споразума, односно појединачног уговора.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и
штити, без обзира на степен те поверљивости.
16. Заштита података понуђача
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Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач
означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би
значила повреду поверљивости података добијених у понуди.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
17. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересована лица могу, у складу са чланом 63. Став 2 Закона о јавним
набавкама, тражити у писаном облику додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда и то радним
данима од понедељка до петка у времену од 7,30 часова до 15,30 часова.
Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези са
припремањем понуде мора да садржи адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број
телефона и факса у складу са одредбом члана 20. Закона о јавним набавкама којом се прописује
комуникација у поступку јавне набавке.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Питања треба упутити на адресу Управа за заједничке послове републичких
органа, Београд, Немањина 22-26 уз напомену "Објашњења – централизована јавна набавка
број 8/2016, чији је предмет набавка електронских комуникационих услуга – интернет“,
предајом на писарници наручиоца или путем факса на број 011/3615-867, 011/2656-336.
18. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
После отварања понуда наручилац може у фази стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно
његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид код понуђача) односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача као и код његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
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.
19. Критеријум за доделу оквирног споразума
Одлука о закључењу оквирног споразума биће донета применом критеријума
економски најповољније понуде и то:
Партија 1. Услуге интернет приступа са одговарајућом заштитом од DoS и
DDoS напада.
Критеријум Понуђена цена састоји се од следећих подкритеријума:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.

ОПИС
ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА БРЗИНУ 100/100 Mbs
ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА БРЗИНУ 1000/1000 Mbs
ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА БРЗИНУ 2000/2000 Mbs
ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА БРЗИНУ 5000/5000 Mbs
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УКУПНО ПОНДЕРА:
100
Број бодова по основу понуђене цене израчунава се на следећи начин:
1. Број бодова по основу понуђене цене за брзину 100/100Mbs = 15 x
најнижа понуђена цена за брзину 100/100Mbs/понуђена цена за
брзину 100/100Mbs
2. Број бодова по основу понуђене цене за брзину 1000/1000Mbs = 40 x
најнижа понуђена цена за брзину 1000/1000Mbs/понуђена цена за
брзину 1000/1000Mbs
3. Број бодова по основу понуђене цене за брзину 2000/2000Mbs = 25 x
најнижа понуђена цена за брзину 2000/2000Mbs/понуђена цена за
брзину 2000/2000Mbs
4. Број бодова по основу понуђене цене за брзину 5000/5000Mbs = 20 x
најнижа понуђена цена за брзину 5000/5000Mbs/понуђена цена за
брзину 5000/5000Mbs
Партија 2. Услуге симетричног интернет приступа са одговарајућом заштитом од DoS и
DDoS напада
Критеријум Понуђена цена састоји се од следећих подкритеријума:
Ред.
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ОПИС

Број пондера

ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА БРЗИНУ 10/10 Mbs
ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА БРЗИНУ 20/20 Mbs
ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА БРЗИНУ 30/30 Mbs
ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА БРЗИНУ 40/40 Mbs
ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА БРЗИНУ 50/50 Mbs
ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА БРЗИНУ 60/60 Mbs
ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА БРЗИНУ 100/100 Mbs
ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОПРЕМЕ
ПОНУЂАЧА
ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА БЛОК ОД 4 ЈАВНЕ АДРЕСЕ
ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИСТУПНОГ
ОПТИЧКОГ ВОДА
УКУПНО ПОНДЕРА:

15
10
10
10
15
10
15
5
5
5
100

Број бодова по основу понуђене цене израчунава се на следећи начин:
1. Број бодова по основу понуђене цене за брзину 10/10Mbs = 15 x
понуђена цена за брзину 10/10Mbs/понуђена цена за брзину 10/10Mbs
2. Број бодова по основу понуђене цене за брзину 20/20Mbs = 10 x
понуђена цена за брзину 20/20Mbs/понуђена цена за брзину 20/20Mbs
3. Број бодова по основу понуђене цене за брзину 30/30Mbs = 10 x
понуђена цена за брзину 30/30Mbs/понуђена цена за брзину 30/30Mbs
4. Број бодова по основу понуђене цене за брзину 40/40Mbs = 10 x
понуђена цена за брзину 40/40Mbs/понуђена цена за брзину 40/40Mbs
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5. Број бодова по основу понуђене цене за брзину 50/50Mbs = 15 x најнижа
понуђена цена за брзину 50/50Mbs/понуђена цена за брзину 50/50Mbs
6. Број бодова по основу понуђене цене за брзину 60/60Mbs = 10 x најнижа
понуђена цена за брзину 60/60Mbs/понуђена цена за брзину 60/60Mbs
7. Број бодова по основу понуђене цене за брзину 100/100Mbs = 15 x најнижа
понуђена цена за брзину 100/100Mbs/понуђена цена за брзину 100/100Mbs
8. Број бодова по основу понуђене цене за коришћење опреме понуђача = 5 x
најнижа понуђена цена за коришћење опреме понуђача/ понуђена цена за
коришћење опреме понуђача
9. Број бодова по основу понуђене цене за блок од 4 јавне адресе =5 x најнижа
понуђена цена за блок од 4 јавне адресе/ понуђена цена за блок од 4 јавне
адресе
10. Број бодова по основу понуђене цене за изградњу приступног оптичког вода
=5 x најнижа понуђена цена за изградњу приступног оптичког вода/ понуђена
цена за изградњу приступног оптичког вода
Партија 3. Услуге асиметричног интернет приступа
Критеријум Понуђена цена састоји се од следећих подкритеријума:
Ред.
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ОПИС

Број пондера

ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА БРЗИНУ 2Mbps
ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА БРЗИНУ 16 Mbps
ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА БРЗИНУ 20 Mbps
ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА БРЗИНУ 32 Mbps
ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА БРЗИНУ 40 Mbps
ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СТАТИЧКЕ
ИП АДРЕСЕ
УКУПНО ПОНДЕРА:

5
25
25
25
15
5
100

Број бодова по основу понуђене цене израчунава се на следећи начин:
11. Број бодова по основу понуђене цене за брзину 2Mbps = 5 x најнижа понуђена
цена за брзину 2Mbps/понуђена цена за брзину 2Mbps
12. Број бодова по основу понуђене цене за брзину 16Mbps = 25 x најнижа
понуђена цена за брзину 16Mbps/понуђена цена за брзину 16Mbps
13. Број бодова по основу понуђене цене за брзину 20Mbps = 25 x најнижа
понуђена цена за брзину 20Mbps/понуђена цена за брзину 20Mbps
14. Број бодова по основу понуђене цене за брзину 32Mbps = 25 x најнижа
понуђена цена за брзину 32Mbps/понуђена цена за брзину 32Mbps
15. Број бодова по основу понуђене цене за брзину 40Mbps = 15 x најнижа
понуђена цена за брзину 40Mbps/понуђена цена за брзину 40Mbps
16. Број бодова по основу понуђене цене за коришћење статичке ИП адресе = 5 x
најнижа понуђена цена за коришћење статичке ИП адресе / понуђена цена за
коришћење статичке ИП адресе
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20. Понуде са jеднаким бројем пондера
Партија 1
У случају да два или више понуђача имају исти укупан број пондера наручилац
ће закључити оквирни споразум са понуђачем који има већи број директних линкова ка
међународним надпровајдерима.
Партија 2 и Партија 3
У случају да два или више понуђача имају исти укупан број пондера наручилац
ће закључити оквирни споразум са понуђачем који понуди краћи рок за обезбеђивање
техничких услова за почетак пружања услуга.
21. Накнада за коришћење патента
Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних
прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.
22. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, који
има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у предметном поступку јавне
набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Управе за
заједничке послове која спроводи поступак противно одредбама закона.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње Управе за заједничке послове.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен у
Управи за заједничке послове најкасније седам 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 на евентуалне недостатке и неправилности, а исти нису отклоњени.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које су предузете пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из става три ове тачке, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума, односно одлуке о
обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавки.
Потпуни захтев за заштиту права, у складу са чланом 151. став 1. ЗЈН, садржи
следеће податке:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу Управе за заједничке послове;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о
одлуци Управе за заједничке послове која спроводи поступак;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156.ЗЈН.
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Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
-

-

да буде издата од стране банке (поште) и да садржи печат банке (поште);
да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора
да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога;
износ таксе у висини од 250.000,00 динара ако се захтева за заштиту права
подноси пре отварања понуда;
0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке,
ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда;
жиро рачун број: 840-30678845-06;
шифра плаћања:153 или 253;
позив на број: редни број јавне набавке;
сврха: такса за ЗЗП, Управа за заједничке послове републичких органа и
број јавне набавке;
корисник: Буџет Републике Србије;
назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
потпис овлашћеног лица банке (поште).

2. Налог за уплату, први примерак, оверан потписом овлашћеног лица или
печатом банке или поште, који садржи све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1.
Захтев за заштиту права се подноси Управи за заједничке послове републичких
органа, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки.
23. Начин и услови закључења појединачних уговора
Након закључења оквирног споразума са једним понуђачем, када настане
потреба Наручиоца или појединачних наручиоца за предметом набавке, Наручилац, односно
појединачни наручилац, ће упутити Добављачу позив за закључење уговора за сваку партију
појединачно.
При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из
овог оквирног споразума.
Понуђач је дужан да се у року од три дана одазове позиву за закључење
појединачног уговора.
Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из оквирног
споразума у погледу спецификација предмета набавке, ценe, начина и рокова плаћања, начина
и места испоруке добара.
Наручиоци који су прибавили сагласност Министарства финансија за
преузимање обавеза по основу вишегодишњих уговора на основу Уредбе о критеријумима за
утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање
одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година, могу
закључити уговор на период дужи од 12 месеци, чије обавезе доспевају на плаћање у три
буџетске године. Сагласност Министарства финансија биће саставни део уговора.
24. Обавештење о закључењу оквирног споразума
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Управа за заједничке послове објављује на Порталу јавних набавки
обавештење о закључењу оквирног споразума, а на својој интернет презентацији објављује
закључене оквирне споразуме са потребном пратећом докуметацијом за њихову реализацију.
25. Измене и допуне оквирног споразума
У случају измене и допуне Закона о буџету РС за 2016. годину („Службени
гласник РС“ број 103/2015), као и након доношења Закона о буџету за 2017. годину, Управа за
заједничке послове републичких органа задржава право да у току важења оквирног споразума
измени број наручилаца и вредност оквирног споразума, у складу са прописима који би
утицали на измену броја наручилаца и вредност оквирног споразума.
26. Праћење реализације уговора
Наручиоци су дужни да у року од три дана, од дана закључења уговора унесу
податке у Информациони систем централизованих јавних набавки (ИС ЦЈН) и то:
1) назив и адресу наручиоца;
2) вредност уговора;
3) датум закључења уговора и
4) период важности уговора, ради праћења извршења оквирних споразума од
стране Управе за заједничке послове.
Оквирни споразум могу користити само наручиоци који су прецизно наведени у
оквирном споразуму или се на основу оквирног споразума јасно може утврдити којим
наручиоцима је намењен.
Управа за заједничке послове објављује на својој интернет презентацији
закључене оквирне споразуме са потребном пратећом документацијом за њихову реализацију.
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ИЗЈАВА
о чувању поверљивих података

_____________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, укључујући и
подизвођаче, да ћу све податке који су стављени на располагање у поступку предметне јавне
набавке и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве и да ћу све
информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, које могу
бити злоупотребљене у безбедносном смислу.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из чува и
штити без обзира на степен те поверљивости.
( Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део уговора)

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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VI
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
На основу позива за подношење понуде за јавну набавку електронских
комуникационих услуга – интернет дајем понуду како следи:

Понуда број:
Датум:
Понуду подносим за (заокружити):
А. целокупну набавку
Б. на партију: (заокружити партију)

Партија 1 -

Услуге интернет приступа са одговарајућом заштитом од
DoS и DDoS напада

Партија 2-

Услуге симетричног интернет приступа са
одговарајућом заштитом од DoS и DDoS напада

Партија 3-

Услуге aсиметричног интернет приступа

Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,
у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ИЗЈАВА

У поступку јавне набавке, подносим понуду:

А) самостално

Б) са подизвођачем:
______________________________________________________
______________________________________________________
В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
(заокружити начин на који се подноси понуда)

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име
или скраћани назив
Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Понуђач
(ЗАОКРУЖИТИ)

Врста - величина правног лица
(ЗАОКРУЖИТИ)

А)

Правно лице

Б)

Предузетник

В)

Физичко лице

А)

Велико

Б)

Средње

В)

Мало

Г)

Микро

Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Рачун - Банка

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име
или скраћани назив

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Понуђач
(ЗАОКРУЖИТИ)

Врста - величина правног лица
(ЗАОКРУЖИТИ)

А)

Правно лице

Б)

Предузетник

В)

Физичко лице

А)

Велико

Б)

Средње

В)

Мало

Г)

Микро

Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Рачун - Банка
НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено
већем броју подизвођача

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА
Пословно име
или скраћани назив

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Понуђач
(ЗАОКРУЖИТИ)

Врста - величина правног лица
(ЗАОКРУЖИТИ)

А)

Правно лице

Б)

Предузетник

В)

Физичко лице

А)

Велико

Б)

Средње

В)

Мало

Г)

Микро

Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Рачун - Банка

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ
Пословно име
или скраћани назив

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Понуђач
(ЗАОКРУЖИТИ)

Врста - величина правног лица
(ЗАОКРУЖИТИ)

А)

Правно лице

Б)

Предузетник

В)

Физичко лице

А)

Велико

Б)

Средње

В)

Мало

Г)

Микро

Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Рачун - Банка

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа,
Београд, Немањина 22-26 – ЦЈН 8/2016

Страна 37 од 77

РОК
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 120 дана, од дана отварања
понуда.
Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи
_________________________________ дана од дана отварања понуда.
(уписати број дана важења понуде)

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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СПЕИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
Партија 1 – Услуге интернет приступа са одговарајућом заштитом од DoS и DDoS напада
Услуга из Партије 1 подразумева услугу сталног приступа интернету
симетричним прикључком путем оптичког кабла, без ограничења количине саобраћаја, са
укљученом заштитом од DoS и DDoS напада.
Оба Наручиоца имају решење Интернет чворишта са сопственим AS бројем и
могућношћу независног рутирања саобраћаја преко више Интрернет линкова. Oба Наручиоца
имају решење са 2 интернет линка са редудантном реализацијом.
Наручилац Управа за заједничке послове има важећи уговор о пружању
интернет услуге у протоку 400Mb/s – Backup интернет. Предмет набавке је услуга другог
(примарног) интернет линка дигиталног протока 1000/1000 Mbps.
Наручилац Управа за трезор има важећи уговор о пружању услуге примарног
интернет линка. Предмет навбавке је услуга другог (секундарног) интернет линка дигиталног
протока 100/100 Mbps.
Услов за понуђаче са којима наручиоци имају описане важеће уговоре:
Захтевани интернет линк (примарни /секундарни ) не може бити реализован кроз постојеће
оптичке каблове и мора бити терминиран на другој локацији и на посебној комуникационој
опреми на страни понуђача.
Понуђач мора имати директне линкове са најмање 2 међународна
надпровајдера. Понуђач је дужан да за сав долазни и одлазни међународни интернет саобраћај
користи директне линкове ка међународним надпровајдерима.
Доказ: Изјава која је саставни део конкурсне документације, оверена и потписана од стране
овлађеног лица понуђача.
Понуђач је дужан да упише свој АС број на који ће се повезати наручилац.
АС број : ___________________
(уписати број)
Локација прикључне тачке
Локације прикључних тачака су Немањина 22-26, 11000 Београд, и Поп Лукина
7-9, 11000 Београд.
Начин повезивања
Прикључак на интернет мора бити реализован оптичким каблом, подземним (
на целокупној траси: локација прикључне тачке-понуђач).Приступни оптички вод обезбеђује
понуђач. Мрежна опрема на страни наручиоца на локацији Немањина 22-26 је рутер са
гигабитним портом ( media-type SFP, 1000BASE-LX). На локацији Поп Лукина 7-9 интерфејс је
Ethernet RJ 45. На овој локацији медија коверторе оптике на етернет обезбеђује понуђач.
Наручилац поседује свој АС број . На локацији Немањина 22-26: АS 42186, на локацији Поп
Лукина 7-9: АС 34299.
Понуђач обезбеђује опсег јавних IP адреса за адресирање point-to-point линка
између наручиоца и понуђача (WAN блок јавних адреса).
Опрему која је у власништву наручиоца и налази се на локацији наручиоца , конфигуришу и
одржавају стручне службе наручиоца.
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Понуђач конфигурише своју опрему у циљу довођења услуге у стање
функционалности. Конфигурације опреме које је потребно извршити да би се услуга довела у
стање функционалности обављају се синхронизовано између стручних служби наручиоца и
понуђача. Изабрани понуђач је обавезан да, без новчане надокнаде, у току трајања уговорене
обавезе врши измене у конфигурацији опреме на захтев наручиоца.
Дигитални проток
Табела 1.1.
Наручилац

Адреса

Управа за Трезор

Поп Лукина 7-9

Управа за заједничке Немањина 22-26
послове
репбличких
органа
Управа за заједничке Немањина 22-26
послове
репбличких
органа
Управа за заједничке Немањина 22-26
послове
репбличких
органа

Проток
(Mb/s)
100/100

Цена без
ПДВ-а

Цена са ПДВом

1000 / 1000

*2000 / 2000

*5000 / 5000

*Протоци се тренутно не користе, али је извесно да ће се у време важења
оквирног споразума, који ће бити закључен на период од 2 године, остварити услови за
активирање једног од наведених протока.
У циљу прецизног математичког израчунавања и избегавања математичке
операције дељења са нулом, ниједна од понуђених цена не може бити 0,00 (нула) динара.
Захтевани су симетрични дигитални протоци (иста брзина download-a i uploada), без ограничења количине саобраћаја. Понуђач је дужан да обезбеди стални ниво протока
података у целом периоду трајања испоруке услуге, без дељења ресурса са другим
корисницима. Понуђач је дужан да обезбеди стални ниво протока података у целом периоду
трајања испоруке услуге и у случајевима када траје DoS/DDoS напад без дељења ресурса са
другим корисницима.
Заштита од DoS i DDoS напада
Понуђач је дужан да обезбеди константну заштиту линка и мреже наручиоца од
DoS и DDoS напада наменским уређајем/системом за детекцију, митигацију (спречавање) и
извештавање о нападима. Уређај за заштиту мора да омогући филтрирање DoS и DDoS
саобраћаја пре него што се интернет линк загуши, тј. заштита од DoS и DDoS напада
подразумева омогућавање рада наручиоца под нападом, након детекције од стране понуђача
или обавештавања од стране наручиоца. Систем треба да подржи пропустност саобраћаја од
минимум 10 Gbps. Уређај/систем за заштиту мора имати линкове већег капацитета од 1 Gbps.
Под детекцијом се подразумева константно надгледање саобраћаја на интернет
линку наручиоца и могућност препознавања аномалија у интернет саобраћају које се могу
класификовати као DoS и DDoS напади. Уређај за заштиту треба да има могућност и
аутоматског и ручног укључивања митигације након детекције напада. Аутоматско
иницирање/укључивање митигације подразумева да уређај/систем има могућност дефинисања
граничних услова под којима ће детектовани DoS и DDoS напад покренути аутоматски
одговор,тј. аутоматску иницијацију митигације, односно заштите од напада. Ручно
укључивање митигације подразумева да, када је систем/уређај идентификовао догађај
класификован као потенцијални DoS и DDoS напад, одговарајуће стручно лице из техничке
подршке понуђача, задужено за систем заштите од DoS и DDoS напада, ће аутоматски бити
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обавештено, и на основу садржаја нотификационе поруке донети одлуку да ли се митигација,
односно заштита од напада примењује или не.
Заштита од напада не сме да се заснива на примени ACL за пропуштање и/или
одбацивање саобраћаја, и не сме да се заснива на употреби обичног или statefull firewall
уређаја. Уређај за заштиту мора да поседује напредне функције као што је примена
Black/White листи, филтрацију нерегуларних пакета, TCP conncetion reset, TCP SYN
аутентификацију, HTTP rate limiting, DNS rate limiting, Zombie детекцију, Payload regular
expression функционалност.
Уређај за заштиту мора да поседује могућност напредне анализе саобраћаја,
односно да употребом потписа или другог вида информација које се константно ажурирају,
детектује и спречи напредне DoS и DDoS нападе, као што су UDP flood напади, ICMP flood
напади, SYN flood напади, HTTP Get Flood, HTTP Post Flood, ACK flood, SYN-ACK flood,
FIN/RST flood, IP fragment flood, DNS Flood, заштиту од fragmentation напада, Smurf, Worm
Outbreaks, Teardrop напади, Ping of death напади, Spoofed/Reflected напади, Slowloris напади,
Zero-Day DDoS напади, Connection flood напади, DNS query flood напади, DNS reply flood
напади, DNS poisoning напади, DNS amplification напади, Top N DNS cache напади, SIP flood
напади, HTTPS flood напади, Port scanning напади, Address scanning напади, Tracert packet
control напади, IP source routing option напади, IP timestamp option напади, IP route record option
напади, Land напади, Fraggle напади, IP option control напади, IP fragmented packet напади, TCP
label validity check напади, Large ICMP packet напади, ICMP redirection packet напади, ICMP
unreachable packet напади, botnet заштиту, host behavioural заштиту, anti-spoofing, configurable
flow expression филтрирање, payload expression-based филтрирање, permanent and dynamic
blacklists/whitelists, traffic shaping, connection limiting, APT (Advanced Persistent Threat) заштиту.
Уређај за заштиту не сме физички бити постављен на путањи интернет линка
(in-line). За време митигације напада, интернет саобраћај може се прерутирати на уређај за
заштиту. За време митигације напада, уређај за заштиту не сме постављати ограничење у броју
TCP/UDP конекција, односно уређај за заштиту мора радити као stateless уређај. Такође, за
време митигације напада, не сме доћи до одбацивања регуларног саобраћаја. Појава
асиметричног саобраћаја не сме да утиче на уређај за заштиту, тј уређај за заштиту мора да
ради без нарушавања квалитета заштите и у случају асимтеричног саобраћаја.
Понуђач је дужан да у Табели 1.2 упише назив и модел уређаја за детекцију и
заштиту од DoS и DDoS напада којим располаже.
Табела 1.2.
Редни
број
1.

Назив уређаја и модел

Понуђач је дужан да достави у понуди:
детаљну техничку спецификацију уређаја/система за заштиту којим
располаже, као и техничку документацију;
- фотокопију фактуре или уговора о куповини уређаја и data sheet за уређај. На
документацији није обавезно да стоји вредност по којој је уређај купљен.
Уређај/ Систем за заштиту треба да има могућност скупљања и чувања података
релевантних за генерисање извештаја. Извештај мора да сдржи следеће минималне податке:
изворишне и дестинационе адресе напада, изворишни и дестинациони порт, протокол 4. слоја
OSI модела (tcp или udp), разлика у односу на уобичајени саобраћај у количини и у
процентима, време када је евентуални напад почео и колико је трајао, графички приказ тока
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напада и успешности заштите у различитим бојама за пропуштен и одбачен саобраћај као и за
сваки од напредних филтера који је током напада одстрањивао непожељни саобраћај. Понуђач
је дужан да DoS и DDoS нападе документује извештајима са уређаја за детекцију и заштиту уз
пропратно објашњење службе за подршку понуђача.

Извештавање
Понуђач је дужан да на месечном нивоу, уз рачун, доставља наручиоцу извештаје о саобраћају
на линку ка наручиоцу (traffic reports), о нападима на мрежу наручиоца и извештаје о
спречавању напада (mitigation reports).
Услуга „slave“ ДНС-а
Наручилац Управа за заједничке послове:
Понуђач је у обавези да обезбеди услугу „slave“ ДНС сервера смештеног на
страни понуђача. Овај „slave“ ДНС сервер би вршио трансфер ДНС зона домена са примарног
ДНС сервера наручиоца и вршио услугу ДНС сервиса 24 сата, 7 дана у недељи током целе
године.
Понуђач треба да обезбеди виртуелну машину са 2 процесора, 4GB меморије и
100GB hard disk.
Наручилац ће обезбедити оперативни систем. Наручилац ће инсталирати,
конфигурисати и одржавати систем.
Понуђач је дужан да обезбеди једну јавну и једну приватну адресу за „slave“
ДНС сервер.
Понуђач је у обавези да омогући безбедну и криптовану комуникацију између
локације наручиоца и „slave“ сервера који је на локацији понуђача. Ова комуникација се мора
обављати између приватних адреса.
Понуђач је дужан да по захтеву наручиоца пропусти комуникацију по “wellknown” портовима који би се накнадно дефинисали.
Процена Наручиоца је да број регистрације нових домена неће бити већи од 300
домена у току трајања уговора.
Понуђач је такође дужан да заштити тражени ДНС сервер од било каквих
напада.
Наручилац Управа за трезор:
Понуђач је у обавези да обезбеди услугу „slave“ ДНС сервера смештеног на
страни понуђача. Овај „slave“ ДНС сервер би вршио трансфер ДНС зона домена са примарног
ДНС сервера наручиоца и вршио услугу ДНС сервиса 24 сата, 7 дана у недељи током целе
године.
Понуђач је дужан да изврши трансфер зона постојећих домена у року од 3 дана
од достављања списка ових домена од стране наручиоца.
Понуђач је дужан да изврши трансфер зоне новог домена или брисање
постојећег домена у року од најкасније 4 сата од пријема захтева (у писаној или усменој
форми од стране овлашћеног лица Наручиоца), осим у хитним случајевима, када је потребно да
се трансфер изврши најкасније 1 сат од тренутка пријема захтева и да о томе обавести
понуђача.
Процена Наручиоца је да број регистрације нових домена неће бити већи од 10
домена у току трајања уговора.
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Понуђач је такође дужан да заштити тражени ДНС сервер од било каквих
напада и да обезбеди благовремену конзистетност података између овог сервера и сервера
наручиоца.
Техничка подршка
Понуђач са којим се на основу оквирног споразума закључи уговор, за време
трајања уговора , треба да обезбеди стручну и техничку подршку за консултације у вези са
квалитетом услуге, пријаву сметњи и проблема у пружању услуге, односно отклањање сметњи
и застоја у току пружања услуге 24 сата на дан (укључујући суботе, недеље и празнике).
Понуђач је обавезан да у понуди наведе контакт техничке подршке (фиксни
телефон, мобилни телефон, емаил адресу, web портал контакног центра понуђача).
Понуђач је обавезан да у понуди наведе контакт техничке подршке за заштиту
од DoS i DDoS напада (фиксни телефон, мобилни телефон, емаил адресу, web портал
контакног центра понуђача), уколико поседује посебну техничку службу за заштиту од DoS i
DDoS напада.
Сервисно одржавање опреме и линкова
Сервисно одржавање опреме и линкова које утиче на доступност услуге се
може изводити искључиво по договору са Наручиоцем. Радови се морају најавити и то најмање
два радна дана пре времена планираног за извођење радова. Ови радови ће се по правилу
обављати ван радног времена и током ноћних сати.
У случајевима хитних сервисних радова најављивање прекида интернет везе ће
се обављати према следећем договореном плану:
- за прекиде до 15 минута – најава минимално 1 сат пре- телефоном или емаилом
- за прекиде до сат или 2 времена – најава минимално 6 сати пре – телефоном или емаилом
Записник о оствареним условима за почетак пружања услуге
Наручилац и понуђач ће записнични констатовати да су остварени технички
услови за почетак пружања предметних услуга. Услови су остварени кад се успостави потпуна
функционалност према захтевима техничке спецификације (обезбеђен приступни оптички вод
до тачке повезивања наручиоца, остварена физичка конективност са опремом понуђача,
завршене све потребне конфигурације на опреми неопходне да се услуга приступа Интернету
доведе у стање потпуне функсионалности, обезбеђена заштита од DoS i DDoS напада,
обезбеђена услуга „slave“ ДНС-а).
Квалитет услуге
Квалитет услуге подразумева да је понуђач у обавези да у току трајања уговора
изврши отклањање евентуално утврђених сметњи у раду интернета.
Примљене пријаве од стране наручиоца, а у току трајања уговора подлежу
следећим роковима за решавање:
Табела 1.3.
Припритети према хитности
Степен озбиљности 1: Потпуни прекид рада
услуге у периоду од 7:00 до 20:00 радним
данима
Степен озбиљности 2: Потпуни прекид рада
услуге у периоду од 7:00 до 20:00 за време
викенда и дане државних празника, као и у
периоду од 20:00 до 7:00 радним данима
Степен озбиљности 3: Потпуни прекид рада
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Време одзива

Време отклањања
сметње/квара

≤ 5 минута

≤ 15 минута

≤ 15 минута

≤ 30 минута

≤ 30 минута

≤ 1 сат
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Припритети према хитности
услуге у периоду од 20:00 до 7:00 за време
викенда и дане државних празника
Степен озбиљности 4: Сметње у раду услуге,
нарушен квалитет рада услуге и отежан рад
упериоду од 7:00 до 20:00 радним данима
Степен озбиљности 5: Сметње у раду услуге,
нарушен квалитет рада услуге и отежан рад
упериоду од 7:00 до 20:00 за време викенда и
дане државних празника, као и у периоду од
20:00 до 7:00 радним данима
Степен озбиљности 6: Сметње у раду услуге,
нарушен квалитет рада услуге и отежан рад у
периоду од 20:00 до 7:00 за време викенда и
дане државних празника

Време одзива

Време отклањања
сметње/квара

≤ 5 минута

≤ 1 сат

≤ 15 минута

≤ 1 сат и 30 минута

≤ 30 минута

≤ 2 сата

Учестаност појаве проблема дефинисаних према степену озбиљности у Табели
1.3. , не сме бити укупно већа од 2 (два) пута месечно.
Време одзива дефинише се као максимално време од тренутка пријаве
квара/сметње до тренутка потврде техничке подршке понуђача. Време пријаве квара је
забележено време пријаве квара: телефонским путем на број за пријаву квара наведен у
контакту техничке подршке, слањем смс поруке на мобилни телефон наведен у контакту
техничке подршке, слањем електронске поште на емаил адресу наведену у контакту, пријава
квара на порталу контактног центра понуђача. Време потврде је време у којем је корисник
добио потврду понуђача да је пријава квара забележена у контактном центру/ техничкој
служби понуђача.
Време отклањања квара/сметње је време протекло између времена пријаве
квара и времена потврде наручиоца да је квар/сметња отклоњена, односно услуга је враћена у
првобитно стање које је било пре настанка проблема.
Под сметњама у раду услуге подразумевају се сметње и проблеми у раду услуге
као што су: отежан приступ интернету са стране наручиоца или отежан приступ интернет
сервисима наручиоца са Интернета услед загушења интернет линка некорисним саобраћајем
класификованим као ДоС и ДДоС напад, проблеми у раду услуге као што су проблем приступа
страним сајтовима услед недоступности међународних линкова понуђача, проблеми приступа
домаћим сајтовима услед проблема са рутирањем, и слични проблеми у раду услуге који су
настали као резултат сметњи и / или прекида на мрежној или с њом повезаној опреми на страни
понуђача и чије решавање подразумева интервенције на опреми која је изван надлежности
наручиоца.
Неће се узимати у обзир време у коме је услуга приступа интернету била
недоступна услед више силе (елементарне непогоде и сл.), односно у случају догађаја које
надлежни суд признаје као вишу силу, или прекида који су настали услед сметњи и/или
прекида на мрежној или с њом повезаној опреми на страни наручиоца.
Понуђач гарантује да ће за време трајања уговорне обавезе поштовати рокове за
решавање сметњи дефинисане у Табели 1.3. техничке спецификације. Наручилац ће водити
евиденцију пријава кварова/сметњи на месечном нивоу. Свака пријава квара /сметњи треба да
садржи следеће податке:
- Начин пријаве квара/сметње
- Датум и време пријаве квара/сметње
- Датум и време потврде пријаве квара/сметње
- Приоритет према хитности
- Опис квара/сметње

Управа за заједничке послове републичких органа,
Београд, Немањина 22-26 – ЦЈН 8/2016

Страна 44 од 77
Уколико је пријава квара/сметње извршена телефонским путем или слањем смс
поруке, наручилац ће накнадно, када му то могућности дозволе, извршити пријаву
квара/сметње електронским путем или факсом са свим претходно наведеним подацима.
Након отклањања квара/сметње, Наручилац електронским путем или факсом потврђује са
датумом и временом потврде да је квар/сметња отклоњена, односно да је услуга враћена у
првобитно стање које је било пре настанка квара/сметње.
На основу евиденције о пријави кварова / сметњи, на крају месеца ће се
констатовати да ли постоје услови за наплату пенала према условима из Табеле 1.3.
У случају потпуног прекида услуге (дужем од дозвољеног), понуђач је дужан да
наручиоцу плати пенале у вредности 10% од вредности фактуре на месечном нивоу, а за сваки
започети сат потпуног прекида услуге.
У случају прекорачења уговореног времена отклањања сметње/квара, понуђач
је дужан да наручиоцу плати пенале у вредности 5% од вредности фактуре на месечном нивоу,
а за сваки започети сат прекорачења.
У случају прекорачења уговорене учесталости кварова понуђач је дужан да
наручиоцу плати пенале у вредности 15% од вредности фактуре на месечном нивоу.

За све остале врсте услуга које нису описане у Партији 1 понуђач је у обавези,
да по писаном захтеву овлашћеног лица наручиоца, достави извод из важећег ценовника за
захтевану услугу и по добијању евентуалне сагласности наручиоца приступи реализацији
захтеване услуге.
Рок за обезбеђивање техничких услова за почетак пружања услуга је до 7 дана
од дана закључења уговора.
Контакт лице за техничку подршку
________________________________________________________________________________
(фиксни телефон, мобилни телефон, емаил адресу, web портал контакног центра понуђача).
Контакт лице за техничку подршку за заштиту од DoS i DDoS напада
____________________________________________________________________________
(фиксни телефон, мобилни телефон, емаил адресу, web портал контакног центра понуђача) ,
уколико поседује посебну техничку службу за заштиту од DoS i DDoS напада
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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Партија 2 - Услуге симетричног интернет приступа са одговарајућом заштитом од DoS и
DDoS напада
Услуга симетричног интернет приступа подразумева услугу сталног приступа интернету
симетричним прикључком путем оптичког кабла, у складу са техничким захтевима и осталим
траженим условима у документацији, са укљученом заштитом од DoS и DDoS напада.
Локације прикључних тачака
Наручилац: Републички завод за статистику
Град
Адреса
Београд – Звездара
Милана Ракића 5
Наручилац: Агенција за заштиту животне средине
Град
Адреса
Београд – Звездара
Руже Јовановић 27а
Наручилац: Дирекција за мере и драгоцене метале
Град
Адреса
Београд – Стари Град
Мике Аласа 14
Наручилац: Дирекција за националне референтне лабораторије
Град
Адреса
Београд - Земун
Батајнички друм 7, део број 1011070
Наручилац: Државна ревизорска институција
Град
Адреса
Београд - Врачар
Мекензијева 41
Београд – Нови Београд
Булевар Михајла Пупина 2
Београд - Палилула
Булевар краља Александра 84
Београд – Савски Венац
Загребачка 3
Београд – Савски Венац
Ресавска 24
Београд – Стари Град
Теразије 27
Крагујевац – град
Трг Тополиваца 27
Ниш - Медијана
Генерала Милојка Лешјанина 19
Нови Сад
Модене 2
Нови Сад
Светозара Милетића 10
Наручилац: Завод за интелектуалну својину
Град
Адреса
Београд – Стари Град
Кнегиње Љубице 5
Наручилац: Комисија за хартије од вредности
Град
Адреса
Београд – Нови Београд
Омладинских бригада 1, 7 спрат
Наручилац: Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Град
Адреса
Београд - Врачар
Булевар Краља Александра 84
Београд – Нови Београд
Омладинских бригада 1
Београд – Нови Београд
Др. Ивана Рибара 91
Наручилац: Пореска управа
Град
Адреса
Београд- Вождовац
Саве Машковића 3-5
Београд- Вождовац
Устаничка 130
Београд - Гроцка
Кружни пут 38
Наручилац: Управа за аграрна плаћања
Град
Адреса
Београд - Врачар
Булевар Краља Александра 84
Шабац - град
Хајдук Вељкова 4-6
Наручилац: Управа за спречавање прања новца
Град
Адреса
Београд – Савски Венац
Масарикова 2
Наручилац: Управа царина
Град
Адреса
Београд – Нови Београд
Народних хероја 63
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Табела 2.1. Захтевани дигитални протоци
Брзина

Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВ-ом

10/10 Mbs
20/20 Mbs
30/30 Мbs
40/40 Mbs
50/50 Mbs
60/60 Mbs
100/100 Mbs
У циљу прецизног математичког израчунавања и избегавања математичке
операције дељења са нулом, ниједна од понуђених цена не може бити 0,00 (нула) динара.
Наручилац ће приликом потписивања појединачног уговора, изабрати једну или
више ставки из Табеле 2.1. за које потписује уговор.
Захтевани су симетрични дигитални протоци (иста брзина download-a i uploada), без ограничења количине саобраћаја. Понуђач је дужан да обезбеди стални ниво протока
података у целом периоду трајања испоруке услуге. Понуђач је дужан да обезбеди стални ниво
протока података у целом периоду трајања испоруке услуге и у случајевима када траје
DoS/DDoS напад без дељења ресурса са другим корисницима.
Прикључак на интернет мора бити реализован оптичким каблом, подземним (на
целокупној траси: локација прикључне тачке-понуђач). Приступни оптички вод обезбеђује
понуђач.
У случају да код наручиоца не постоје техничке могућности (приступни
оптички вод) за реализацију услуге интернет приступа, изградња приступног оптичког вода
(стварање техничких могућности), плаћа се једнократно , према цени по метру из Табеле 2.3.

Табела 2.3.
Цена/метар без ПДВ-а

Цена/метар са ПДВ-ом

Изградња приступног оптичког вода

У циљу прецизног математичког израчунавања и избегавања математичке
операције дељења са нулом, понуђена цена не може бити 0,00 (нула) динара.
Медија конверторе оптике на етернет обезбеђује понуђач.
У случају реализације услуге путем комуникационе опреме понуђача над којом
понуђач задржава власништво, понуђач током трајања уговора обезбеђује инсталацију,
конфигурисање, управљање, надзор и одржавање комплетне комуникационе опреме на
локацији наручиоца , а према захтевима наручиоца.
Уколико се услуга реализује путем комуникационе опреме понуђача, понуђач је
дужан да достави цену коришћења опреме понуђача према Табели 2.4.
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Табела 2.4.
Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВ-ом

Коришћење опреме понуђача

У циљу прецизног математичког израчунавања и избегавања математичке
операције дељења са нулом, понуђена цена не може бити 0,00 (нула) динара.
Ако наручилац обезбеђује комуникациону опрему неопходну за реализацију
услуге, понуђач је обавезан да изврши неопходно конфигурисање приступног рутера на страни
понуђача према захтеву стручне службе наручиоца. Конфигурација опреме које је потребно
извршити да би се услуга довела у стање функционалности обавља се синхронизовано између
стручне службе наручиоца и понуђача и иста не подлеже плаћању. Изабрани понуђач је
обавезан да, без новчане надокнаде, у току трајања уговорене обавезе врши измене у
конфигурацији опреме на захтев наручиоца.
Понуђач је дужан да обезбеди опсег јавних IP адреса за адресирање point-topoint линка између наручиоца и понуђача (WAN блок јавних адреса). Понуђач је дужан да
обезбеди изнајмљивање опсега јавних IP адреса за адресирање сервера наручиоца (LAN опсег
јавних адреса) према Табели 2.5.
Табела 2.5.
Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВ-ом

Блок од 4 јавне IP адресе

У циљу прецизног математичког израчунавања и избегавања математичке
операције дељења са нулом, понуђена цена не може бити 0,00 (нула) динара.
Наручилац приликом потписивања појединачног уговора може изабрати више
oд 4 јавне IP адресе у блоковима од по 4.
У случају неопходности измена постојећих опсега јавних IP адреса код
наручиоца, понуђач се обавезује да обезбеди несметан прелазак и миграцију свих сервиса на
нове понуђене опсеге јавних IP адреса.Понуђач је дужан да све послове везане за прелазак и
миграцију на нове опсеге јавних адреса обавља у договору са наручиоцем да би се прелазак и
миграција обавили уз минималне прекиде у функционисању рачунарско телекомуникационог
система и сервиса код наручиоца.
Заштита од DoS i DDoS напада симетричног интернет приступа
Понуђач је дужан да обезбеди константну заштиту линка и мреже наручиоца од
DoS и DDoS напада наменским уређајем/системом за детекцију, митигацију (спречавање) и
извештавање о нападима. Уређај за заштиту мора да омогући филтрирање DoS и DDoS
саобраћаја пре него што се интернет линк загуши, тј. заштита од DoS и DDoS напада
подразумева омогућавање рада наручиоца под нападом, након детекције од стране понуђача
или обавештавања од стране наручиоца.
Под детекцијом се подразумева константно надгледање саобраћаја на интернет
линку наручиоца и могућност препознавања аномалија у интернет саобраћају које се могу
класификовати као DoS и DDoS напади. Уређај за заштиту треба да има могућност и
аутоматског и ручног укључивања митигације након детекције напада. Аутоматско
иницирање/укључивање митигације подразумева да уређај/систем има могућност дефинисања
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граничних услова под којима ће детектовани DoS и DDoS напад покренути аутоматски
одговор,тј. аутоматску иницијацију митигације, односно заштите од напада. Ручно
укључивање митигације подразумева да, када је систем/уређај идентификовао догађај
класификован као потенцијални DoS и DDoS напад, одговарајуће стручно лице из техничке
подршке понуђача, задужено за систем заштите од DoS и DDoS напада, ће аутоматски бити
обавештено, и на основу садржаја нотификационе поруке донети одлуку да ли се митигација,
односно заштита од напада примењује или не.
Заштита од напада не сме да заснива на примени ACL за пропуштање и/или
одбацивање саобраћаја, и не сме да се заснива на употреби обичног или statefull firewall
уређаја. Уређај за заштиту мора да поседује напредне функције као што је примена
Black/White листи, филтрацију нерегуларних пакета, TCP conncetion reset, TCP SYN
аутентификацију, HTTP rate limiting, DNS rate limiting, Zombie детекцију, Payload regular
expression функционалност.
Уређај за заштиту мора да поседује могућност напредне анализе саобраћаја,
односно да употребом потписа или другог вида информација које се константно ажурирају,
детектује и спречи напредне DoS и DDoS нападе, и то:UDP flood напади, ICMP flood напади,
SYN flood напади, HTTP Get Flood, HTTP Post Flood, ACK flood, SYN-ACK flood, FIN/RST
flood, IP fragment flood, DNS Flood, заштиту од fragmentation напада, Smurf, Worm Outbreaks,
Teardrop напади, Ping of death напади, Spoofed/Reflected напади, Slowloris напади, Zero-Day
DDoS напади, Connection flood напади, DNS query flood напади, DNS reply flood напади, DNS
poisoning напади, DNS amplification напади, Top N DNS cache напади, SIP flood напади, HTTPS
flood напади, Port scanning напади, Address scanning напади, Tracert packet control напади, IP
source routing option напади, IP timestamp option напади, IP route record option напади, Land
напади, Fraggle напади, IP option control напади, IP fragmented packet напади, TCP label validity
check напади, Large ICMP packet напади, ICMP redirection packet напади, ICMP unreachable
packet напади, botnet заштиту, host behavioural заштиту, anti-spoofing, configurable flow
expression филтрирање, payload expression-based филтрирање, permanent and dynamic
blacklists/whitelists, traffic shaping, connection limiting, APT (Advanced Persistent Threat) заштиту.
Уређај за заштиту не сме физички бити постављен на путањи интернет линка
(in-line). За време митигације напада, интернет саобраћај може се прерутирати на уређај за
заштиту. За време митигације напада, уређај за заштиту не сме постављати ограничење у броју
TCP/UDP конекција, односно уређај за заштиту мора радити као stateless уређај. Такође, за
време митигације напада, не сме доћи до одбацивања регуларног саобраћаја.
Понуђач је дужан да у Табели 2.6 упише назив и модел уређаја за детекцију и
заштиту од DoS и DDoS напада којим располаже.
Табела 2.6
Редни
број
1.

Назив уређаја и модел

Понуђач је дужан да достави детаљну техничку спецификацију уређаја/система
за заштиту којим располаже, као и техничку документацију.
Уређај/ Систем за заштиту треба да има могућност скупљања и чувања података
релевантних за генерисање извештаја. Извештај мора да сдржи следеће минималне податке:
изворишне и дестинационе адресе напада, изворишни и дестинациони порт, протокол 4. слоја
OSI модела (tcp или udp), разлика у односу на уобичајени саобраћај у количини и у
процентима, време када је евентуални напад почео и колико је трајао, графички приказ тока
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напада и успешности заштите у различитим бојама за пропуштен и одбачен саобраћај као и за
сваки од напредних филтера који је током напада одстрањивао непожељни саобраћај. Понуђач
је дужан да DoS и DDoS нападе документује извештајима са уређаја за детекцију и заштиту уз
пропратно објашњење службе за подршку понуђача.
Понуђач је дужан да достави у понуди:
детаљну техничку спецификацију уређаја/система за заштиту којим
располаже, као и техничку документацију;
- фотокопију фактуре или уговора о куповини уређаја и data sheet за уређај. На
документацији није обавезно да стоји вредност по којој је уређај купљен.
Техничка подршка
Понуђач са којим се на основу оквирног споразума закључи уговор, за
време трајања уговора, треба да обезбеди стручну и техничку подршку за консултације у вези
са квалитетом услуге, пријаву сметњи и проблема у пружању услуге, односно отклањање
сметњи и застоја у току пружања услуге 24 сата на дан (укључујући суботе, недеље и празнике)
уз време одзива максимално 30 минута од тренутка пријаве сметње, решавање проблема
максимално 8 сати. Понуђач је обавезан да у понуди наведе контакт техничке подршке
(фиксни телефон, мобилни телефон, емаил адресу, web портал контакног центра понуђача).
Понуђач је обавезан да у понуди наведе контакт техничке подршке за заштиту од DoS i
DDoS напада (фиксни телефон, мобилни телефон, емаил адресу, web портал контакног центра
понуђача), уколико поседује посебну техничку службу за заштиту од DoS i DDoS напада.
Сервисно одржавање опреме и линкова
Сервисно одржавање опреме и линкова које утиче на доступност услуге се
може изводити искључиво по договору са Наручиоцем. Радови се морају најавити минимум 24
часа пре планираних искључења са прецизним временом прекида као и оквирним временом
повног успостављања услуге.
Извештавање
Понуђач је дужан да на месечном нивоу, уз рачун, доставља наручиоцу
извештаје о саобраћају на линку ка наручиоцу (traffic reports), о нападима на мрежу наручиоца
и извештаје о спречавању напада (mitigation reports).
Записник о оствареним условима за почетак пружања услуге
Наручилац и Понуђач ће записнични констатовати да су остварени технички
услови за почетак пружања предметних услуга. Услови су остварени кад се успостави потпуна
функционалност према захтевима техничке спецификације
За све остале врсте услуга које нису описане у Партији 2 понуђач је у обавези,
да по писаном захтеву овлашћеног лица наручиоца, достави извод из важећег ценовника за
захтевану услугу и по добијању евентуалне сагласности наручиоца приступи реализацији
захтеване услуге.
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Резервни критеријум
Рок за обезбеђивање техничких услова је ______ дана
(уписати понуђени рок)
Рок за обезбеђивање техничких услова за почетак пружања услуга не може
бити дужи од 7 дана од дана закључења уговора.
Контакт лице за техничку подршку
________________________________________________________________________________
(фиксни телефон, мобилни телефон, емаил адресу, web портал контакног центра понуђача).
Контакт лице за техничку подршку за заштиту од DoS i DDoS напада
____________________________________________________________________________
(фиксни телефон, мобилни телефон, емаил адресу, web портал контакног центра понуђача) ,
уколико поседује посебну техничку службу за заштиту од DoS i DDoS напада
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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Партија 3 – Услуге aсиметричног интернет приступа
Услуга подразумева стални приступ Интернету путем АДСЛ технологије или
другим једнаковредним прикључцима који имају несиметричне капацитете, без ограничења
количине саобраћаја. Услуга се може реализовати путем жичане бакарне парице, оптичког
кабла или коаксијалног кабла. Понуђач је обавезан да услугу реализује сопственом
терминалном опремом ( CPE customer-provided equipment)) и да током пружања услуге
обезбеђује надзор и управљање наведеном опремом. На свим крајњим тачкама мреже на
страни наручиоца треба бити осигуран минимално један мрежни прикључак 10/100Base-T
Ethernet за спајање са опремом наручиоца.
Понуђач је дужан да обезбеди најмање 1 (једну) јавну IP адресу по сваком
прикључку. Понуђач је дужан да достави јединичну цену за услугу обезбеђивања статичке IP
адресе по прикључку.
Табела 3.1.
Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВ-ом

Статичка IP адреса

У циљу прецизног математичког израчунавања и избегавања математичке
операције дељења са нулом, понуђена цена не може бити 0,00 (нула) динара.
У случају неопходности измена постојећих јавних IP адреса код наручиоца,
понуђач се обавезује да обезбеди несметан прелазак и миграцију свих сервиса на нове
понуђене јавне IP адресе. Понуђач је дужан да све послове везане за прелазак и миграцију на
нове јавне адресе обавља у договору са наручиоцем да би се прелазак и миграција обавили уз
минималне прекиде у функционисању рачунарско телекомуникационог система и сервиса код
наручиоца.
Понуђач је дужан да обезбеди кориснику стручну и техничку подршку за
консултације у вези са квалитетом услуге, пријаву сметњи и проблема у пружању услуге,
односно отклањање сметњи и застоја у току пружања услуге 24 сата на дан (укључујући
суботе, недеље и празнике) уз време одзива максимално 30 минута од тренутка пријаве сметње,
решавање проблема максимално 8 сати. Понуђач је обавезан да у понуди наведе контакт
техничке подршке (фиксни телефон, мобилни телефон, емаил адресу, web портал контакног
центра понуђача). Одржавање опреме и линкова које утиче на доступност услуге може се
изводити искључиво у договору са наручиоцем и у времену које је благовремено најављено
наручиоцу.
Понуђачи су дужни да дефинишу технологије преноса, физички медијум и
Upload брзину који ће се користити.
Табела 3.2.
Минимална
Upload
Download брзина брзина
пакета
2 Mbs

Технологија
преноса

16 Mbs
20 Mbs
32 Mbs
40 Mbs
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У циљу прецизног математичког израчунавања и избегавања математичке
операције дељења са нулом, ниједна од понуђених цена не може бити 0,00 (нула) динара.
Минимална upload брзина за пакете чија је download брзина већа од 2 Mbs мора
бити 1 Mbs.
Уколико Понуђач у својој понуди нема пакете са брзинама наведеним у Табели
3.2 даје понуду за пакет чија download брзина није мања од оне наведене у Табели 3.2
Наручилац ће приликом потписивања појединачног уговора, изабрати једну или
више ставки из Табеле 3.2 за које потписује уговор.
Локације прикључних тачака
Табела 3.3.
Наручилац: ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
Град
Адреса
Зрењанин - град
Јеврејска 14
Крушевац - град
Трг Деспота Стефана 22
Ниш - Медијана
Генерала Боже Јанковића 32
Нови Сад
др. Милана Петровића 19
Суботица - град
Сегедински пут 58
Наручилац: КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ
Град
Адреса
Београд – Нови
Омладинских бригада 1, 7.спрат
Београд
Наручилац: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ
Град
Адреса
Апатин
Испостава АПАТИН 25260 Дунавске обале бб
Београд – Стари град
ЛК Београд 11000 Карађорђева 6
Велико Градиште
ЛК Велико Градиште, Обала краља Петра 13
Врање
Матија Гупца 2
Зајечар - град
Пана Ђукића 1, 19000 Зајечар
Кладово
Испостава Кладово, Дунавска 11
Лесковац - град
Пана Ђукића 9, Лесковац
Неготин
ЛК Прахово 19330 Пристанишна зона бб
Нови Сад
три канцеларије на адреси Булевар Михајла Пупина 6
Нови Сад
ЛК Нови Сад 21000 Београдски кеј 113
Панчево - град
Испостава Панчево, Доситејева 13
Пожаревац
Дринска 2
Сента
ЛК Сента 24400 Кеј Тисин цвет 6
Смедерево - град
ЛК Смедерево 11300 Деспота Ђурђа 11
Сомбор - град
ЛК Бездан 25273 Бездан Дунав Царинска колонија бб
Сремска Митровица
22000 Променада 13
Тител
Испостава Тител Потиски кеј 1
Ужице
Видовданска 34б
Ужице
Николе Пашића 38б
Наручилац: МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА
ПИТАЊА
Град
Адреса
Ада
ЦЗСР, Саве Ковачевића 5
Ада
Дом за старе и пензионере Мол-Ада, ЈНА 105 Мол-АДа
Александровац
ЦЗСР, 29. новембар 9/II
Алексинац
Установа социјалне заштите геронтолошки центар „Јеленац“,
Момчила Поповића 156
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Алексинац
Апатин
Аранђеловац
Ариље
Бабушница
Бајина Башта
Баточина
Бачка Паланка
Бачка Топола
Бачка Топола
Бачки Петровац
Бела Паланка
Бела Црква
Бела Црква
Београд - Вождовац
Београд - Врачар
Београд – Савски венац
Београд – Савски венац
Београд - Сурчин
Беочин
Бечеј
Блаце
Блаце
Блаце
Бојник
Бољевац
Босилеград
Брус
Брус
Бујановац
Варварин
Велика Плана
Велика Плана
Велико Градиште
Владимирци
Владичин Хан
Власотинце
Врбас
Вршац
Гаџин Хан
Голубац
Горњи Милановац
Деспотовац
Димитровград
Димитровград
Дољевац
Жабаљ
Жабаљ
Жабари
Жагубица
Житиште
Житорађа
Ивањица
Ириг

Дом за децу и омладину без родитељског старања „Христина
Маркишић“, Тихомира Ђорђевића 2
Дом за старе и пензионере, Београдска 1
ЦЗСР, Пенезића 2а
ЦЗСР, Светог Ахилија 53/2
ЦЗСР, Ратка Павловића 1
ЦЗСР, Кнеза М. Обреновића 44
ЦЗСР, Карађорђева 50
Геронтолошки центар, Банатска бб
Дом за лица ометена у менталном развоју „Оtthon“, Напредак 12,
Стара Моравица
ЦЗСР, Петефи бригаде 20
ЦЗСР, Народне Револуције 7
ЦЗСР, Дејана Бранкова 5
ЦЗСР, Д. Бранкова 5
Дом за децу и омладину „Вера Радивојевић“
Дом за децу Ј. Јовановић Змај, Браће Јерковић 119
Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у
развоју, Светозара Марковића 85а
Дом за децу „Дринка Павловић“, Косте Главинића 14
Дом за студентску и средњошколску децу и омладину, Звечанска 52
ОГЦСР, Косовска 2
ЦЗСР, Омладинска 54
Геронтолошки центар, Синђелићева 140
Домско одељење за пензионере и стара лица Блаце, Светог Саве бб
Дом за смештај одраслих лица ометених у развоју, Трбуње
ЦЗСР, 3. август бб
17. фебруар бб
ЦЗСР, Драгише Петровића 14
ЦЗСР, Босилеград бб
ЦЗСР, Ослободилачка бб
ЦЗСР, Домско одељење за смештај старих и пензионера,
Ослободилачка бб
ЦЗСР, Карађорђа Петровића бб
ПЦЗСР, Улица слободе бб
ЦЗСР, Пионирска 1
Центар за породични смештај, Моше Пијаде 4, Милошевац
ЦЗСР, Сарајевска 2
ЦЗСР, Светог Саве бб
ЦЗСР, Иво Лоле Рибара бб
ЦЗСР, Немањина 58
Геронтолошки центар, Маршала Тита 34
Геронтолошки центар, Балканска бб
ПЦЗСР, Милоша Обилића бб
ЦЗСР, Голубачки трг бб
ЦЗСР, Лоле Рибара 2
ЦЗСР, Моравска 28
ЦЗСР, Балканска 7
Дом за старе и пензионере, Иве Андрића 36б
Дом за инвалидна лица, Стари млин
Дом за душевно оболеле лица „Чуруг“, Краља Петра 11, Чуруг
ЦЗСР, Николе Тесле 34
ЦЗСР, Кнеза Милоша 103
ЦЗСР, Партизанска бб
ЦЗСР, Цара Душана 15
ЦЗСР, Житорађа бб
ЦЗСР, В. Стојановића
ЦЗСР, Змај Јовина 61
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Кањижа
Кањижа
Кикинда
Кладово
Кнић
Књажевац
Ковачица
Косјерић
Коцељева
Краљево - град
Крупањ
Крупањ
Крушевац - град
Крушевац - град
Кула
Куршумлија
Кучево
Лајковац
Лапово
Лебане
Лесковац - град
Лозница - град
Лучани
Љиг
Љубовија
Мајдампек
Мали Зворник
Мали Иђош
Мало Црниће
Медвеђа
Мерошина
Мионица
Неготин
Неготин
Ниш - Пантелеј
Нова Варош
Нова Црња
Нови Бечеј
Нови Кнежевац
Нови Кнежевац
Нови Сад
Опово
Осечина
Панчево - град
Петровац на Млави
Петровац на Млави
Петровац на Млави
Пећинци

ЦЗСР, Болманска 10
Геронтолошки центар Кањижа, ОЈ прихватилиште, Алеја кестенова
14
Геронтолошки центар, Генерала Драпшина 99
ЦЗСР, Обилићева бб
Кнић бб
ЦЗСР, Карађорђева 50
ЦЗСР, Цапловићева 17
ЦЗСР, Олге Грбић 4
ЦЗСР, М. Глишића 6
Геронтолошки центар Матарушка бања, Драгутина Гвозденовића 53,
Матарушка бања
ЦЗСР, Мачков камен бб
Домско одељење за стара лица и пензионере у оквиру центра за
социјални рад Крупањ, Мачков камен 2
Геронтолошки центар Крушевац, Косовска 116
Дом за децу и омладину „Јефимија“, Веселина Николића 51
Дом за старе и пензионере Кула, Маршала Тита 99
ЦЗСР, Топличка 1
Домско одељење за смештај старих и пензионера при ЦЗСР Кучево,
Светог Саве 213
ЦЗСР, Војводе Мишића 2
ЦЗСР, Рат. Солунског фронта бб
ЦЗСР, Цара Душана 70
Геронтолошки центар Лесковац, Делиградска 7
Дом за децу и омладину „Вера Благојевић“, Војвођанских бригада бб,
Бања Ковиљача
ЦЗСР, Републике 18, Гуча
ЦЗСР, Л. Спасојевића 8
ЦЗСР, Милана Тешића 28
ЦЗСР, Светог саве 57
ЦЗСР, Краља Петра I 18
ЦЗСР, Главна 32а
ЦЗСР, Мало Црниће бб
ЦЗСР, Васе Смајевића 10
ЦЗСР, Мерошина бб
ЦЗСР, Мионица бб
ЦЗСР, Србе Јовановића 6
Дом за децу и омладину „Станко Пауновић“, Бадњевска 5
Дом за децу и омладину „Душко Радовић“, Гутембергова 4а
ЦЗСР, Светог Саве бб
ЦЗСР, ЈНА 1110
ЦЗСР, Петра Драпшина 6
ЦЗСР, Светог Саве 1
ЦЗСР „Нови Кнежевац и Чока“ са домским одељењем и дневним
центром за смештај старих и пензионера, Карађорђева 52-54
Установа за децу и омладину СОС-дечије село „Др. Милорад
Павловић“ – Сремска Каменица, РЈ Омладински дом, Каменички
парк бб Сремска Каменица
ЦЗСР, Цапловицова 17
ЦЗСР, Карађорђева 117
Дом слепих „Збрињавање“, Баваништански пут бб
Социјална установа за лица ометена у развоју „Гвозден Јованчевић“
Велики Поповац, Велики Поповац бб
Специјални завод за децу и омладину „Др. Н. Шуменковић“,
Стамница
ЦЗСР, Српских владара 284
ЦЗСР, С. Бајића 5
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Пландиште
Пожега
Пожега

ЦЗСР, Пландиште бб
ЦЗСР, Бакулина бб
ЦЗСР Пожега – Домско одељење за смештај старих и пензионера,
Немањина бб
Прешево
ЦЗСР, Маре Лончар 26
Пријепоље
ЦЗСР, Санџанских бригада 11
Пријепоље
Дом за лица ометена у менталном развоју „Срце у Јабуци“, ЈНА 45
Јабука
Прокупље
Дом за смештај и негу старих лица, Ивана Словенског 51
Прокупље
ЦЗСР, Таткова 30
Ражањ
ЦЗСР, Партизанска бб
Рача
ЦЗСР, Карађорђева 48
Рашка
ЦЗСР, Светог Саве бб
Рековац
ЦЗСР, Главна бб
Свилајнац
ЦЗСР, Светог Саве 62
Сврљиг
ЦЗСР, Хаџићева 10
Сечањ
ЦЗСР, Вожда Карађорђа 71
Сјеница
ЦЗСР, Краља Петра I 42
Смедерево - град
Дом за старе и пензионере, Старца Вујадина 68
Сокобања
ЦЗСР, Немањина бб
Сомбор - град
Геронтолошки центар, Првомајски булевар бб
Сомбор - град
Дом за децу и омладину, Радоја Домановића 98
Србобран
ЦЗСР, Светог Саве 15
Суботица - град
Дом за негу, 27. марта 36
Суботица - град
Дом за одрасла лица, Чикош Беле 36
Суботица - град
Служба неге и помоћи у кући, Жарка Зрењанина 16
Суботица - град
Клуб Бајнат, Браће Радића 59
Суботица - град
Клуб Центар, Петра Драпшина 3
Суботица - град
Клуб Бајмок, Штросмајерова 13
Суботица - град
Клуб Кертварош, Алексе Шантића 27
Сурдулица
Дом за пензионере и друга стара лица, Српских владара бб
Сурдулица
ЦЗСР, М. Обилића 1
Темерин
ЦЗСР, Новосадска 403
Тител
ЦЗСР, Главна 14
Топола
ЦЗСР, Миливоја Јовановића 6
Трговиште
ЦЗСР, Краља Петра 14
Трстеник
ЦЗСР, Живадина Апостоловића 47
Тутин
ЦЗСР, Богољуба Ђукића 9
Ћићевац
ЦЗСР, Светог саве 19
Уб
ЦЗСР, 7. јула 11
Ужице
Дом за децу и омладину „Петар Радовановић“, Немањина 52
Црна Трава
ПЦЗСР, Црна Трава бб
Чајетина
ЦЗСР, Златиборска 28
Чока
ЦЗСР, Потиска 20
Наручилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Град
Адреса
Бела Паланка
Локација 1
Београд – Нови
Локација 1
Београд
Локација 2
Локација 3
Блаце
Локација 1
Бор
Локација 1
локација 2
Брус
Локација 1
Ваљево - град
Локација 1
Владичин Хан
Локација 1
Локација 2
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Врање

Локација 1
Локација 2
Локација 3
Вршац
Локација 1
Димитровград
Локација 1
Локација 2
Зајечар – град
Локација 2
Локација 1
Зрењанин - град
Локација 1
Инђија
Локација 1
Јагодина
Локација 1
Кикинда
Локација 1
Кладово
Локација 1
Косовска Митровица
Локација 1
Крагујевац - град
Локација 2
Локација 1
Краљево - град
Локација 1
Локација 2
Крушевац - град
Локација 1
Лесковац - град
Локација 1
Локација 2
Мали Зворник
Локација 2
Локација 1
Ниш - Медијана
Локација 1
Нова Варош
Локација 1
Нови Кнежевац
Локација 1
Нови Пазар - град
Локација 1
Нови Сад
Локација 2
Локација 1
Панчево - град
Локација 1
Пирот
Локација 1
Локација 2
Пожаревац
Локација 2
Локација 1
Пријепоље
Локација 1
Прокупље
Локација 1
Рашка
Локација 1
Рума
Локација 1
Свилајнац
Локација 1
Сјеница
Локација 1
Смедерево - град
Локација 1
Локација 2
Сокобања
Локација 1
Сомбор - град
Локација 1
Ужице
Локација 2
Локација 3
Локација 1
Чачак - град
Локација 1
Локација 2
Шабац - град
Локација 2
Локација 1
Наручилац: МИНИСТАРТСВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Град
Адреса
Ваљево - град
Карађорђева 31
Врање
29. новембра 2
Зајечар - град
Николе Пашића 81
Зрењанин – град
Трг Слободе 10
Косовска Каменица
село Ранилуг
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Косовска Митровица
Крагујевац - град
Краљево – град
Лесковац – град
Лозница – град
Ниш – Црвени крст
Нови Пазар - град
Нови Сад
Панчево – град
Пожаревац - град
Приштина - град
Сомбор - град
Суботица - град
Ужице
Чачак - град
Шабац - град

Џона Кенедија 17
Саве Ковачевића 7
Трг Јована Сарића 3
Благоја Николића 1
Владе Зечевића 18
Страхињића бана бб
7. јула бб
Булевар Михајла Пупина 6
Трг краља Петра I 2-4
Дринска 2
село Грачаница
Трг Цара Уроша 1
Трг Лазара Нешића 1
Видовданска 34
Цара Душана бб
Николе Тесле 1а

Наручилац: ПОРЕСКА УПРАВА
Град
Адреса
Београд - Вождовац
Саве Машковића 3-5
Саве Машковића 3-5
Саве Машковића 3-5
Саве Машковића 3-5
Саве Машковића 3-5
Устаничка 130
Устаничка 130
Београд - Палилула
27. марта 28-32
Крагујевац - град
27. марта 14
Ниш – Медијана
Страхињића Бана бб
Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
Наручилац: ПРЕКРШАЈНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД
Град
Адреса
Београд - Врачар
Улица Катанићева 15
Крагујевац - град
Кнеза Михаила 2
Ниш - Палилула
Војводе Путника бб
Нови Сад
Булевар ослобођења 58
Наручилац: РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
Град
Адреса
Алибунар
Банатски Карловац, излаз ка Николинцима бб
Београд – Савски
Булевар ослобођења 8
Венац
Брус
Копаоник
Ваљево - град
Владике Николаја 56
Велико Градиште
Бошка Вребаловића бб
Врање
Радничка бб
Димитровград
Жељуша – Георги Димитрова
Зајечар – град
Расадничка бб
Зрењанин – град
Жарка Зрењанина бб
Кикинда
Језеро 7
Крагујевац – град
Центар за стрна жита
Краљево - град
Беранова бб
Крушевац – град
Љубе Трипковића бб
Куршумлија
Никодија Стојановића 3
Лесковац – град
Влајкова 138
Лозница – град
Филипа Кљајића бб
Неготин
Самариновачки пут бб
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Ниш – Палилула
Нови Сад
Петроварадин
Пожаревац
Пожега
Сјеница
Смедеревска Паланка
Сомбор – град
Сремска Митровица –
град
Суботица – град
Ћуприја
Чајетина

Тврђава
Римски шанчеви – Ченеј
Петроварадинска тврђава 9
ХРС Пожаревац
Војводе Мишића 84
Незнаних јунака бб
Главашева 95
Филипа Кљајића бб
Лаћарак
Палић Обала 12
С. Здравковића 16
Партизанске воде - Златибор

Понуђач мора да има техничке услове за реализацију услуга из Партије 3 на
свим локацијама из Табеле 3.3 .
У случају да наручилац захтева реализацију услуге у неком од градова са
територије Србије који нису наведени у Табели 3.3, понуђач је у обавези, да по писаном
захтеву овлашћеног лица наручиоца, достави извод из важећег ценовника за захтевану услугу и
по добијању евентуалне сагласности наручиоца приступи реализацији захтеване услуге.
Резервни критеријум
Рок за обезбеђивање техничких услова је ______ дана
(уписати понуђени рок)
Рок за обезбеђивање техничких услова за почетак пружања услуга не може
бити дужи од 7 дана од дана закључења уговора.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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Партија 1
ИЗЈАВА
О КВАЛИТЕТУ УСЛУГЕ

којом понуђач: ______________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)
из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
испуњава додатни услов који се односи на технички капацитет за набавку услуге интернета да поседује директне линкове са

међународна надпровајдера, што се може утврдити

на интернет страници ________________

.

Списак међународних надпровајдера ка којима Понуђач има директне линкове:

1.
2.
3.
4.

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа,
Београд, Немањина 22-26 – ЦЈН 8/2016

Страна 60 од 77

VIII

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Модел Оквирног споразума понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,
чиме потврђује да прихвата елементе Оквирног споразума
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Број: _____________________
Датум: ____________________
Београд, Немањина 22-26
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Закључен у Београду дана (попуњава Управа за заједничке послове) 2016
године
1.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА, Београд, Немањина 2226, ПИБ 102199617, матични број 07001401, као тело за
централизоване јавне набавке, у своје име и за свој рачун и у име
и за рачун појединачних наручилаца, које заступа Дејан Јонић,
в.д. директор (у даљем тексту: Управа за заједничке послове) и

2.

______________________________________________________ са
седиштем у ______________, улица ________________________,
ПИБ __________________, матични број ________________
кога заступа ___________________________________________,
директор (у даљем тексту: Добављач)

СТРАНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:

- да је Управа за заједничке послове републичких органа, као Наручилац, на
основу члана 49. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), Уредбе о Управи за заједничке послове републичких органа („Службени гласник РС“,
број 63/2013), Уредбе о предмету, условима, начину планирања централизованих јавних
набавки и спровођењу поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове
републичких органа као тела за спровођење јавних набавки („Службени гласник РС“, број
93/2015), Одлуке о утврђивању Списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке
послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“
број 12/2015), Претходног обавештења од 05.02.2016. године и подзаконских аката којима се
уређују јавне набавке, спровела отворени поступак централизоване јавне набавке број 8/2016,
чији је предмет набавка електронске комуникационе услуге - интернет, на основу позива за
подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и
Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, ради закључења оквирног
споразума са једним понуђачем на период од две године;
- да је предмет јавне набавке обликован у 3 партијe и то: Партија 1 - Услуге
интернет приступа са одговарајућом заштитом од DoS и DDoS напада, Партија 2 - Услуге
симетричног интернет приступа са одговарајућом заштитом од DoS и DDoS напада и Партија 3
- Услуге aсиметричног интернет приступа;
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- да је Добављач доставио понуду број (биће преузето из понуде), која се налази
се у прилогу Оквирног споразума и саставни је део Оквирног споразума;
- да Управа за заједничке послове на основу Одлуке о закључењу Оквирног
споразума број (попуњава Наручилац), закључује Оквирни споразум о пружању електронских
комуникационих услуга – интернет, за партију (попуњава Наручилац);
- да ће Добављач извршење уговорних обавеза по овом Оквирног споразуму
поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).
- да овај оквирни споразум закључује Управа за заједничке послове
републичких органа као Тело за централизоване јавне набавке у своје име и за свој рачун и у
име и за рачун наручилаца са Списка наручилаца, који ће бити саставни део овог оквирног
споразума;
-овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање
уговора о јавној набавци;
-обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на
основу овог оквирног споразума.
- појединачни наручиоци ће након ступања на снагу оквирног споразума
закључивати појединачне уговоре у складу са стварним потребама.
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање
појединачних уговора о јавној набавци електронских комуникационих услуга – интернет,
између Наручиоца, односно појединачних наручилаца и Добављача, у складу са Понудом
Добављача, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца:
(спецификација ће бити преузета).
. Обим и количина услуга из спецификације су оквирне за све време важења оквирног
споразума.
ПОДИЗВОЂАЧ

Члан 2.
Добављач ће пружати услугу која је предмет оквирног споразума преко
подизвођача _____________________________________________, ул _____________________
из _________________. у делу:_______________________________(попуњава Добављач).
НАРУЧИОЦИ КОЈИ ЋЕ
ПРИМЕЊИВАТИ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

Члан 3.
Партија 1- Услуге интернет приступа са одговарајућом заштитом од DoS и DDoS напада
Ред.
бр.
1

Назив наручиоца

Адреса

Web адреса

2

3

4

2.

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ
ОРГАНА

Београд, Немањина 22-26

http://www.uzzpro.gov.rs

3.

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

Београд, Поп Лукина 7-9

http://www.trezor.gov.rs
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Партија 2- Услуге симетричног интернет приступа са одговарајућом заштитом од DoS и DDoS
напада
Ред.
бр.

Назив наручиоца

Адреса

Web адреса

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ПОРЕСКА УПРАВА

Београд, Саве Машковића 3-5

УПРАВА ЦАРИНА

Београд, Булевар Зорана
Ђинђића 155

УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ
ПРАЊА НОВЦА
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И
ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
УПРАВА ЗА АГРАРНА
ПЛАЋАЊА
АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА
НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ
ЛАБОРАТОРИЈЕ
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ
СВОЈИНУ
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА
ИНСТИТУЦИЈА
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД
ВРЕДНОСТИ
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА
СТАТИСТИКУ

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.upravacarina.rs/

Београд, Масарикова 2

http://www.apml.gov.rs/

Београд, Мике Аласа 14

http://www.dmdm.rs/

Београд, Немањина 22-26

http://www.mpzzs.gov.rs/

Београд, Булевар краља
Александра 84

http://uap.gov.rs/

Београд, Руже Јовановић 27а

http://www.sepa.gov.rs/

Београд, Батајнички друм 7

http://www.dnrl.minpolj.gov.rs/

Београд, Кнегиње Љубице 5

http://www.zis.gov.rs/

Београд, Макензијева 41

http://www.dri.rs/

Београд, Омладинских бригада
1

http://www.sec.gov.rs/

Београд, Милана Ракића 5

http://webrzs.stat.gov.rs

Партија 3- Услуге асиметричног интернет приступа
Ред.
бр.

Назив наручиоца

Адреса

Web адреса

1

2

3

4

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

ПОРЕСКА УПРАВА
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И
ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
МИНИСТАРСТВО
ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ
РАЗВОЈА
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД,
ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И
СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
РЕПУБЛИЧКИ
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ
ЗАВОД
ПРЕКРШАЈНИ АПЕЛАЦИОНИ
СУД
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД
ВРЕДНОСТИ

Београд, Саве Машковића 3-5
Београд, Мике Аласа 14

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.dmdm.rs/

Београд, Немањина 22-26

http://www.mpzzs.gov.rs/

Београд, Немањина 22-26

http://www.mgsi.gov.rs/

Београд, Немањина 22-26

http://www.mpn.gov.rs/

Београд, Немањина 22-26

http://www.minrzs.gov.rs/

Београд, Кнеза, Вишеслава 66

http://www.hidmet.gov.rs/

Београд, Тимочка 15

http://www.pkap.sud.rs/

Београд, Омладинских бригада
1

http://www.sec.gov.rs/
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ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 4.
Овај оквирни споразум се закључује на период од две године, а ступа на снагу
даном потписивања.
Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање
више појединачних уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца.
ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 5.
Вредност оквирног споразума износи (биће преузето из понуде), без
урачунатог ПДВ-а.
Цене исказане у Понуди Добављача су у динарима, без ПДВ-а.
У цену услуга урачунати су и сви зависни трошкови.
Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума,
односно појединачно закљученог уговора.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 6.
Плаћање ће се вршити месечно у року од 30 дана од дана пријема фактуре
оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца (појединачног наручиоца), на основу
појединачно закључених уговора о јавној набавци. Свака достављена фактура мора да садржи
број и датум закљученог уговора.
Обавезе Наручиоца из појединачних уговора које доспевају у наредној
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити
одобрена за наредну буџетску годину.
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 7.
Добављач је дужан да у тренутку закључења оквирног споразума преда:
-Попуњену соло меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним
износом у висини од (износ зависи од тога за коју партију се закључује оквирни споразум)
динара, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу
са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл.
гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и
начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011), са роком
важења који је 30 дана дужи од истека рока важности оквирног споразума.
- Менично овлашћење да се меницa у наведеном износу од (попуњава
Наручилац) динара, без сагласности Добављача може поднети на наплату у случају
неизвршења обавеза из закљученог оквирног споразума;
- Потврду о регистрацији менице,
- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија
од 30 дана, од дана закључења уговора).
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на
снази.
Меница се доставља за све партије посебно, јер Управи за заједничке
послове закључује оквирни споразума са Добављачем за сваку партију посебно.
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СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ УГОВОРЕ ЧИЈА ЈЕ ВРЕДНОСТ
МИЛИОН И ПРЕКО МИЛИОН ДИНАРА

Члан 8.
Добављач са којим буде закључен појединачни уговор, дужан је да у тренутку
закључења појединачног уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу
oригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности
уговора, без ПДВ-а, која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности
појединачног уговора.
Банкарска гаранција се доставља за сваку партију посебно.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на
први позив, без приговора.
СОЛО МЕНИЦА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ
ПОСЛА ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ УГОВОРЕ ЧИЈА
ВРЕДНОСТ НЕ ПРЕЛАЗИ МИЛИОН ДИНАРА

Члан 9.
Добављач је дужан да у тренутку закључења појединачних уговора преда
Наручиоцу:
-попуњену соло меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним
износом од 10% од вредности појединачног уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од стране
лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном
промету („Службени лист СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и
31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и
овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011), са роком важења који је најмање 30 дана
дужи од истека рока важности појединачног уговора.
- Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности појединачног
уговора без ПДВ-а, без сагласности Добављача може поднети на наплату у случају
неизвршења уговорних обавеза;
- Потврду о регистрацији менице,
- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат Добављача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од
30 дана, од дана закључења уговора.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на
снази.
Меница за добро извршење посла се доставља за сваки појединачно
закључени уговор.

ЗАЛОЖНО ПРАВО

Члан 10.
Потраживања из закључених појединачних уговора не могу се уступати другим
правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не
могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.
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НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА
ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА

Члан 11.
Након закључења оквирног споразума са добављачем, када настане
потреба за предметом набавке, Наручилац ће упутити Добављачу позив за закључење уговора
за сваку партију појединачно.
При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из
овог оквирног споразума.
Уговори о јавној набавци који се закључују на основу оквирног споразума,
морају се доделити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се трајање појединих
уговора, закључених на основу оквирног споразума не мора подударати са трајањем оквирног
споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже.
Добављач је дужан да се у року од три дана одазове позиву за закључење
појединачног уговора.
Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из оквирног
споразума у погледу спецификација предмета набавке, ценe, начина и рокова плаћања, начина
пружања услуга.
ВРСТА УСЛУГА

Члан 12.
Електронске комуникационе услуге – интернет, подразумевају све услуге које
су предмет овог споразума из обрасца спецификације.
РОК ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА

Члан 13.
Добављач је дужан да за партију 1 обезбеди техничке услове за почетак
пружања услуга у року до 7 дана од дана закључења уговора.
Добављач је дужан да у року од (биће преузето из понуде) од дана закључења
уговора, обезбеди техничке услове за почетак пружања услуга (за партију 2 и партију 3).
КВАЛИТЕТ И СТАНДАРД КВАЛИТЕТА

Члан 14.
Услуге која су предмет оквирног споразума/уговора морају у погледу квалитета
задовољавати важеће стандарде и испуњавати услове и захтеве из образца спецификације
понуде, који су прописани конкурсном документацијом.
Добављач је дужан да пружа услугу у складу са условима који произилазе из
лиценце за пружање интернет услуга које је издала Републичка агенција за електронске
комуникације за територију Републике Србије.
ВИША СИЛА

Члан 15.
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе
које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом,
рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.
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Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети,
који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити
спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси,
пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти
(забрана промета увоза и извоза) и сл.
Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми
обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Члан 16.
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршене услуге,
Добављач је дужан да приступи отклањању квара у што краћем року, односно у року који је
одређен у члану 1. Оквирног споразума.
ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 17.
Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено
обавести Управу за заједничке послове о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из
члана 77. која наступи током важења оквирног споразума, односно наручиоце током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 18.
У случају измене и допуне Закона о буџету РС за 2016. годину („Службени
гласник РС“ број 103/2015), као и након доношења Закона о буџету за 2017. годину, Управа за
заједничке послове задржава право да у току важења оквирног споразума измени број
наручилаца и вредност оквирног споразума, у складу са прописима који би утицали на измену
броја наручилаца и вредност оквирног споразума.
ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 19.
Наручиоци су дужни да у року од три дана, од дана закључења уговора унесу
податке у Информациони систем централизованих јавних набавки (ИС ЦЈН) и то:
1) назив и адресу наручиоца;
2) вредност уговора;
3) датум закључења уговора и
4) период важности уговора, ради праћења извршења оквирних споразума од
стране Управе за заједничке послове.
Оквирни споразум могу користити само наручиоци који су прецизно наведени у
оквирном споразуму или се на основу оквирног споразума јасно може утврдити којим
наручиоцима је намењен.
Управа за заједничке послове објављује на на својој интернет презентацији
закључене оквирне споразуме са потребном пратећом документацијом за њихову реализацију.
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе
закона који регулишу облигационе односе.

Члан 21.
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у
овом оквирном споразуму ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност
Привредног суда у Београду.
Члан 22.
Рок важења појединачних уговора закључених на основу оквирног споразума
биће дефинисан појединачним уговорима.
Члан 23.
Овај оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих
по 3 (три) припада свакој страни у оквирном споразуму.
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

ДОБАВЉАЧ
М.П.

Дејан Јонић, в.д. директор
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IX
МОДЕЛ УГОВОРА
Модел Уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,
чиме потврђује да прихвата елементе Модела Уговора
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Београд, Немањина 22-26
МОДЕЛ УГОВОРА
Закључен у Београду дана (попуњава Наручилац)
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1.

______________________________________________________ са
седиштем у ______________, улица ________________________,
ПИБ __________________, матични број ________________
кога заступа ___________________________________________,
директор (у даљем тексту: Наручилац)

2.

______________________________________________________ са
седиштем у ______________, улица ________________________,
ПИБ __________________, матични број ________________
кога заступа ___________________________________________,
директор (у даљем тексту: Давалац услуге)

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- да је Управа за заједничке послове републичких органа, као Наручилац, на
основу члана 49. и чл. 68. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), Уредбе о Управи за заједничке послове републичких органа („Службени
гласник РС“, број 63/2013), Уредбе о предмету, условима, начину планирања централизованих
јавних набавки и спровођењу поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове
републичких органа као тела за спровођење јавних набавки („Службени гласник РС“, број
93/2015), Одлуке о утврђивању Списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке
послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“
број 12/2015), као и подзаконских аката којима се уређују јавне набавке, спровела отворени
поступак централизоване јавне набавке број 8/2016, чији је предмет набавка електронских
комуникационих услуга – интернет, на основу позива за подношење понуда објављеног на
Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и порталу службених гласила
Републике Србије, ради закључења оквирног споразума са понуђачем на период од две године;
- да је предмет јавне набавке обликован у 3 партијe и то: Партија 1 - Услуге
интернет приступа са одговарајућом заштитом од DoS и DDoS напада, Партија 2 - Услуге
симетричног интернет приступа са одговарајућом заштитом од DoS и DDoS напада и Партија 3
- Услуге aсиметричног интернет приступа ;
- да је Давалац услуге доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће
преузето из понуде), која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;
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- да Наручилац на основу закљученог оквирног споразума број (попуњава
Наручилац), закључује са Даваоцем услуга Уговор о пружању електронских комуникационих
услуга – интернета, за партију/е попуњава Наручилац);
- да ће Давалац услуга извршење уговорених обавеза по овом Уговору
делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 1.
Предмет Уговора је пружање електронских комуникационих услуга – интернета
за Партију/е и то:
(спецификација ће бити преузета из понуде)
Технички опис, начин и услови пружања услуге из обрасца спецификације,
биће предвиђени као уговорна обавеза.
Члан 2.
Вредност Уговора износи (попуњава Наручилац) динара, без ПДВ-а.
У цену услуга урачунати су и сви зависни трошкови.
Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума,
односно појединачно закљученог уговора.
Члан 3.
Плаћање ће се вршити месечно у року од 30 дана од дана пријема фактуре
оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца (појединачног наручиоца), на основу
појединачно закључених уговора о јавној набавци. Свака достављена фактура мора да садржи
број и датум закљученог уговора.
Обавезе Наручиоца из појединачних уговора које доспевају у наредној
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити
одобрена за наредну буџетску годину.
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 4.
Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла за појединачне
уговоре, чија вредност износи милион динара и чија вредност прелази износ од милион
динара
Давалац услуге је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског
обезбеђења предао Наручиоцу oригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од
10% од вредности уговора, без ПДВ-а, која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока
важности појединачног уговора.
Банкарска гаранција се доставља за сваки појединачни уговор. Поднета
банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора и
биће саставни део уговора.
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Члан 5.
Соло меница за добро извршење посла за појединачне уговоре чија
вредност не прелази износ од милион динара
Давалац услуге је тренутку закључења појединачних уговора предао
Наручиоцу:
- Попуњену соло меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним
износом од 10% од вредности појединачног уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од стране
лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном
промету („Службени лист СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и
31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и
овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011), са роком важења који је 30 дана дужи од
истека рока важности појединачног уговора.
- Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности појединачног
уговора без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења
уговорних обавеза;
- Потврду о регистрацији менице,
- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од
30 дана, од дана закључења уговора.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на
снази.
Меница за добро извршење посла се доставља за сваки појединачно
закључени уговор.
Члан 6.
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају
неиспуњења уговорних обавеза.
ЗАЛОЖНО ПРАВО

Члан 7.
Потраживања из закључених појединачних уговора не могу се уступати другим
правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не
могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА
УГОВОРА

Члан 8.
Након закључења оквирног споразума са Даваоцем услуге, када настане потреба
за предметом набавке, Наручилац ће упутити даваоцу услуге позив за закључење уговора за
сваку партију појединачно.
При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из
овог оквирног споразума.
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Уговори о јавној набавци који се закључују на основу оквирног споразума,
морају се доделити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се трајање појединих
уговора, закључених на основу оквирног споразума не мора подударати са трајањем оквирног
споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже.
Давалац услуге је дужан да се у року од три дана одазове позиву за закључење
појединачног уговора.
Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из оквирног
споразума у погледу спецификација предмета набавке, ценe, начина и рокова плаћања, начина
пружања услуга.
ВРСТА УСЛУГА

Члан 9.
Електронске комуникационе услуге – интернет, подразумевају све услуге које
су предмет овог споразума из обрасца спецификације.
РОК ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА

Члан 10.
Добављач је дужан да за партију 1 обезбеди техничке услове за почетак
пружања услуга у року до 7 дана од дана закључења уговора.
Добављач је дужан да у року од (биће преузето из понуде) од дана закључења
уговора, обезбеди техничке услове за почетак пружања услуга (за партију 2 и партију 3).
КВАЛИТЕТ И СТАНДАРД КВАЛИТЕТА

Члан 11.
Услуге која су предмет оквирног споразума/уговора морају у погледу квалитета
задовољавати важеће стандарде и испуњавати услове и захтеве из образца спецификације
понуде, који су прописани конкурсном документацијом.
Давалац услуге мора пружати услугу у складу са условима који произилазе из
лиценце за пружање интернет услуга које је издала Републичка агенција за електронске
комуникације за територију Републике Србије.
ВИША СИЛА

Члан 12.
Уколико после закључења уговора наступе околности више силе које доведу до
ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења
обавеза ће се продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису
могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати
поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови),
императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.
Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити
другу уговорну страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Члан 13.
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У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршене услуге,
Добављач је дужан да приступи отклањању квара у што краћем року, односно у року који је
одређен у члану 1. Уговора.
ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 14.
Давалац услуга је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено
обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне
набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани
начин.
ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Члан 15.
Наручиоци су дужни да у року од три дана, од дана закључења уговора унесу
податке у Информациони систем централизованих јавних набавки (ИС ЦЈН) и то:
1) назив и адресу наручиоца;
2) вредност уговора;
3) датум закључења уговора и
4) период важности уговора, ради праћења извршења оквирних споразума од
стране Управе за заједничке послове.
Оквирни споразум могу користити само наручиоци који су прецизно наведени у
оквирном споразуму или се на основу оквирног споразума јасно може утврдити којим
наручиоцима је намењен.
Управа за заједничке послове објављује на својој интернет презентацији
закључене оквирне споразуме са потребном пратећом документацијом за њихову реализацију.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 17.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 18.
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.
Период важења Уговора утврђује сваки појединачни Наручилац у складу са
својим потребама.
Наручиоци могу закључити појединачни уговор односно преузети обавезе које
због природе расхода захтевају плаћање у више година, на основу прибављене сагласности
Министарства финансија, у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода
и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због
природе расхода, захтевају плаћање у више година ("Службени гласник Републике Србије", бр.
21/2014). Сагласност Министарства финансија биће саставни део уговора.
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза
Управе за заједничке послове републичких органа је Ивица Благданић, моб.тел: 064/8167-044.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када
друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
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О раскиду уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу
уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана пријема
писменог обавештења о раскиду Уговора.
Члан 19.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном
спорове ће решавати Привредни суд у Београду.
Члан 20.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака
уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

НАРУЧИЛАЦ
М.П.

…………………………
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VIII
ОБРАЗАЦ
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама понуђачу
надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком
спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.

Укупан износ трошкова:

Напомена:

У случају потребе табелу копирати
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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IX

ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Потпис овлашћеног лица
М.П.

сс
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