Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-81/2017-12/3
Датум: 17. октобар 2017. године
Београд
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број: 404-02-81/2017-12/1 од 12. октобра 2017.
године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 404-02-81/2017-12/2
од 12. октобра 2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

- ОДРЖАВАЊЕ КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ СУДОВА -

РЕДНИ БРОЈ 31/2017
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Назив наручиоца: Република Србија - Министарство правде
Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд
Интернет страница: www.mpravde.gov.rs
ПИБ: 108510096
Матични број: 17855204
Шифра делатности: 8411
Регистарски број: 6012000717
Број рачуна: 840-1620-21
Врста наручиоца: Орган државне управе
2. Врста поступка и циљ поступка
Отворени поступак, у складу са чланом 32. ЗЈН и подзаконским актима којима се
уређују јавне набавке.
Поступак јавне набавке спроводи у циљу закључења уговора о јавној набавци.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су услуге успостављања и одржавања комуникационе мреже
судова, као и удаљеног приступа комуникационој мрежи судова у Републици
Србији, за период од 12 месеци.
Назив и ознака из општег речника набавки: 64221000 – Услуге мрежног
повезивања, 64227000 – Интегрисане телекомуникационе услуге, 72411000 –
Провајдери интернет услуга (ISP), 72511000 – Софтверске услуге за мрежно
управљање, 72514300 – Услуге управљања средствима за одржавање рачунарских
система и 7272000 – Услуге мрежа за широко подручје (WAN).
Предмет јавне набавке није обликован у партије.
Понуђачи могу поднети понуду само за целокупну набавку, односно за све услуге
описане у поглављу II Техничка спецификација.
4. Контакт
Особa за контакт: Јелена Кулић
Адреса: 11000 Београд, Немањина 22-26
Адреса електронске поште: javne.nabavke@mpravde.gov.rs
Радно време наручиоца је од 07.30 до 15.30 сати, од понедељка до петка.
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Комуникација у поступку се одвија писаним путем: поштом и електронском
поштом, радним данима у току радног времена наручиоца, као и објављивањем од
стране наручиоца, у складу са чланом 20. ЗЈН.
Уколико је документ из поступка јавне набавке достављен од стране понуђача
изван радног времена наручиоца, сматраће се да је достављен првог наредног
радног дана.
Страна која је извршила достављање електронском поштом дужна је да од друге
стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна
дужна да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
5. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса на којој је
конкурсна документација доступна
Конкурсна документација се преузима бесплатно са Портала јавних набавки
www.portal.ujn.gov.rs или интернет странице наручиоца www.mpravde.gov.rs.

6. Начин подношења понуде и рок
Понуђач подноси понуду лично или путем поште.
Без обзира на начин подношења понуде, понуђач мора да обезбеди да понуда
стигне на Писарницу наручиоца до 1. новембра 2017. године до 11.00 сати, на
адресу: Министарство правде, Немањина 22-26, 11000 Београд.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији овереној печатом.
На предњу страну коверте/кутије понуђач лепи попуњен Пропратни образац
(образац 1).
7. Место, време и начин отварања понуда
Отварање понуда биће одржано 1. новембра 2017. године у 11.30 сати, на адреси:
Министарство правде, Немањина 22-26, 11000 Београд, 3. спрат, канцеларија број
22.
Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача. Пре почетка отварања понуда, представници понуђача
дужни су да комисији за јавну набавку предају писана пуномоћја на основу којих
ће доказати овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.
Значење појмова који су коришћени у изради ове конкурсне документације
одређено је чланом 3. ЗЈН.
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (ТЕХНИЧКА
СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА
1. Квалитет
У складу са захтевима из Техничке спецификације (поглавље II).
2. Начин спровођења контроле
Контролу извршења уговора и контролу квалитета врши наручилац.
Регулисано уговором.
3. Количина и опис услуга
У складу са захтевима из Техничке спецификације (поглавље II).
4. Начин, рок и место извршења услуге
Начин извршења услуге: Једнократно и сукцесивно. Регулисано уговором.
Рок извршења услуге: 60 дана и 12 месеци од дана увођења добављача у посао од
стране наручиоца. Регулисано угвоором.
Место извршења услуге: 11000 Београд, Немањина 22-26 и Немањина 9 и 18000
Ниш, Трг војводе Путника бб.
Из објективних разлога наручилац може да одреди друго место извршења услуге.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Постојеће стање
Министарство правде за потребе правосуђа користи постојећу комуникациону
мрежу која се састоји од следећих елемената:
1. Различитих типова комуникационе опреме,
2. Система за надгледање и управљање мрежом који се састоји од софтвера за
управљање мрежом и уређаја за надгледање мреже,
3. Система за обезбеђивање сигурне везе са Интернетом који се састоји од мрежне
баријере (firewall у failover конфигурацији), система за заштиту од напада (Intrusion
Prevention System), система за заштиту од web претњи, рутера за Интернет

страница 5 од 94

повезивање (са IPS системом у софтверу), система за заштиту e-mail саобраћаја и
система за заштиту web саобраћаја.
Сва постојећа опрема која се тренутно користи је претежно од истог произвођача
(Cisco Systems).
У табели A „Списaк опреме постојеће комуникационе мреже судства“наведени су
опрема и софтвер у власништву корисника, који се тренутно користе за
комуникациону мрежу, централизован приступ Интернету, e-mail услугу
запосленима и консолидацију локалних мрежа на појединим локацијама у
јединствену приватну комуникациону мрежу (територија Републике Србије).
Табела A „Списaк опреме постојеће комуникационе мреже судства“

Бр.

Опис

Модел

Кол.
(ком.)

1.

Рутер тип 1

Cisco 2911-SEC-K9

51

2.

Рутер тип 2

Cisco 3945-SEC-K9

8

3.

Рутер тип 3

Cisco ASR1006

3

4.

Рутер тип 4

Cisco 881-SEC-K9

5.

Рутер тип 5

Cisco 1721

5

6.

L3 свич тип 1

Cisco Catalyst 3560 24TS-S

4

7.

Систем за заштиту од web претњи

Cisco IronPort Web S360

2

8.

Систем
за заштиту
e-mail
Cisco IronPort Email C370
саобраћаја за 1000 корисника

2

9.

Мрежна баријера са системом за
ASA5520-AIP20-K9
заштиту од напада

2

10.

11.

Видео сервер са оперативним
системом и софтвером за видео
надгледање
(камере постављене у серверским
собама већих удаљених локација,
опрема за снимање са софтвером
на
централној
локацији
у
Немањиној 9)
Лиценце за наведене уређаје

Fujitsu Siemens PRIMERGY
RX300 S6
Windows Server 2008
Milestone XProtect
46 IP камерe (AXIS M105x)

Нису предмет овог уговора
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102

1

Услуга успостављања и одржавања комуникационе мреже
Комуникациона мрежа правосудних органа треба да буде реализована
технологијама доступним добављачу. Комуникациона мрежа треба да буде
реализована као приватна мрежа за пренос података.
Приликом успоставе услуге, добављач мора минимално да изврши следеће
операције и радње (на централној и удаљеним локацијама):
- Провера кућне инсталације од извода до главног дистрибутивног ормана,
- Реализација потребне телекомуникационе инсталације од места извода
(кабловске главе, главног телефонског разделника, завршне оптичке кутије и сл.) у
зависности од одабране приступне технологије,
- Испорука опреме и софтвера на локацију, уградња и пуштање у рад,
- Конфигурисање уређаја,
- Конфигурисање приватне мреже, односно консолидација локалних мрежа на
удаљеним локацијама у јединствену приватну комуникациону мрежу (интранет),
- Конфигурисање приступа Интернету,
- Конфигурисање сигурности Интернет приступа,
- Конфигурисање повезивања са наручиоцем (преко УЗЗПРО мреже државних
органа Србије),
- Системска и мрежна интеграција,
- Прикупљање информација од служби за ИКТ органа који се повезују о
постојећем стању мрежних конфигурација рачунарске и мрежне опреме,
- Конфигурација локалних рачунарских мрежа,
- Успостављање основних мрежних сервиса (сегментација, консолидација,
логичко раздвајање мрежа и др.).
Поред претходно наведеног, добављач је у обавези да одржи ниво успостављених
сервиса, L3 ВПН мреже са крипто заштитом (IP SEC) за локације наведене у
Табели Б, и остале функционалности система које се остварују опремом
наведеном у Табели А користећи опрему и софтвер постојеће комуникационе
мреже који су у власништву наручиоца, или користећи своју, еквивалентну.
У случају неисправности рутера из Табеле Б, добављач је у обавези да обезбеди
рутере техничких карактеристика неопходних за функционисање сервиса који се
траже овом конкурсном документацијом. Евентуалне лиценце за ове рутере су
обавеза добављача.
У склопу одржавања, добављач мора минимално да обезбеди наручиоцу следеће:
- Директан надзор рада комуникационе мреже опреме,
- Директан надзор свих линкова ради гаранције уговорених брзина,
- Позивни центар за пријем сервисних захтева у режиму 365/24/7,
- Удаљено решавање проблема,
- Решавање проблема изласком на локацију наручиоца,
- Предлог мера за унапређење мреже (тромесечни извештај),
- Време одзива <60 минута,
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- Време отклањања сметње <24 часова,
Пратећa oпрема и софтвер који могу бити потребни добављачу у успостављању и
одржавању комуникационе мреже су интерна ствар добављача.
Добављач је слободан у избору приступних технологија које морају да задовољe
следеће услове:
• проток на другом слоју OSI референтног модела у сваком од смерова треба да
буде једнак или већи од специфицираног у Табели Б,
• веза треба да омогућава гарантовани квалитет сервиса (QoS),
• веза треба да има доступност (up-time) од 99,9%,
• цена претплате за везу не сме да зависи од оствареног саобраћаја,
• приступна технологија за везу мора да омогући повезивање удаљених локација у
приватну мрежу и пренос података,
• повезивања реализовати преко оптичке, бакарне и мобилне мреже које су
званично регистроване као „јавне“ мреже код РАТЕЛ-а,
• на локацијама на којима је предвиђено повезивање брзинама 1 Mb/s дозвољено
је коришћење следећих технологија повезивања: ADSL, SHDSL, FR, WiFi,
оптичким кабловима,
• на локацијама на којима је предвиђено повезивање брзинама већим од 1 Mb/s, а
мањим од 10 Mb/s дозвољено је коришћење следећих технологија повезивања:
SHDSL, FR, WiFi, оптичким кабловима,
• на локацијама на којима је предвиђено повезивање брзинама од 10 Mb/s
обавезно је коришћење оптичких каблова,
• на локацијама на којима је предвиђено повезивање брзинама већим од 10 Mb/s
обавезно је коришћење оптичких каблова.
Очекивани ефективни проток података по основној вези, при расподели величине
пакета типичној за интернет саобраћај (IMIX расподела) треба да буде бар 80%
специфицираног протока. Уколико се користи приступна технологија код које је
очекивани додатни саобраћај нижих слојева OSI референтног модела (network
overhead) већи од 20%, приступну брзину треба повећати, тако да ефективни проток
података задовољава постављени услов.
У случајевима када се више правосудних органа налази у истој згради или
суседним зградама, они су (или ће бити) међусобно повезани у јединствену LAN
мрежу и предвиђено је да користе једну, заједничку везу ка комуникационој мрежи
правосудних органа.
Добављач је у обавези да користи различите физичке путање и различите физичке
уређаје, за ПРИМАРНИ и РЕЗЕРВНИ ЛИНК, дуж сваког WAN линка, од сваке
појединачне локације наведене у табели до централне локације у Београду, на свим
слојевима мреже (ACCESS, DISTRIBUTION и CORE). Као доказ понуђач је у
обавези да достави попуњен план имплементације, потписан и оверен од стране
овлашћеног лица добављача (са списковима опреме на локацијама дуж свих
путања, IP адресама уређаја), из којег се може утврдити да је задовољен тражени
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услов, тј. да имају различите IP адресе уређаја и различите серијске бројеве уређаја
за ПРИМАРНИ и РЕЗЕРВНИ линк.
У случају да понуђач поднесе понуду и за ПРИМАРНИ и за РЕЗЕРВНИ линк и у
попуњеном плану имплементације не задовољи тражени услов, тј. да има различите
IP адресе уређаја и различите серијске бројеве уређаје за ПРИМАРНИ и за
РЕЗЕРВНИ линк, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.
Називи и подручја надлежности правосудних органа приказани су у складу са
Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени
гласник РС“, број 101/13), који се примењује од 1. јануара 2014. године. На адреси
http://www.portal.sud.rs налази се Интерактивна мапа судова и јавних тужилаштава.
Мапа приказује све судове опште и посебне надлежности, као и сва тужилаштва у
Републици Србији.
Министарство правде налази се у Београду, Немањина 22-26. Пошто је та зграда
већ повезана приватним оптичким каблом са централном локацијом постојеће
комуникационе мреже судства, тј. зградом у Немањиној 9, Министарство правде ће
на тај начин да комуницира са WAN мрежом правосудних органа, преко постојеће
опреме. Из тог разлога, Министарство правде није приказано у табели.
Услуга се сматра успостављеном када се из удаљене локације успешно приступа и
користе мрежни сервиси.
Добављач се обавезује да ће успоставити VPN услуге у року не дужем од 15
календарских дана од дана закључења уговора, како би било обезбеђено несметано
функционисање WAN мреже. Добављач и наручилац су у обавези да о томе сачине
записник.
Добављач се обавезује, да о свом трошку, за потребе наручиоца, обезбеди
хардверске уређаје за додатну енкрипцију саобраћаја на локацијама наручиоца:
Немањина 9, Београд и Трг војводе Путника бб, Ниш. Додатна енкрипција се врши
преко уређаја следећих техничких карактеристика:
Табела 1
1.

Уређаји морају да поседују криптографске алгоритме AES-256 / RSA 1024 /
SNMPv3 AES

2.

Уређаји морају да врше аутентификацију уз помоћ дигиталних сертификата

3.

Уређаји морају да имају пропусну моћ до 10Gb/ps

4.

Уређаји морају да имају низак проценат кашњења (мање од 5 нано секунди)

5.

Уређаји морају да су у стању да функционишу без посвећености додатне
радне снаге и са ниским трошковима одржавања и/или бриге о уређајима
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6.

Уређаји морају да поштују стандарде FIPS 140-2 L3 и да поседују CC
сертификат

7.

Уређаји морају да имају могућност удаљеног праћења функционисања

8.

Уређаји морају да подржавају point-to-point i point-to-multipoint режиме

9.

Уређаји морају да поседују централизовану менаџмент конзолу

10.
11.
12.

Потребно је да је омогућена конекција са централизованом менаџмент
конзолом и да се постиже све преко SMNP V3
Уређаји морају да поседују могућност повезивања управљачких конзола са
високом доступношћу
Потребно је да уређаји имају могућност конфигурације и управљања свих
уређаја са једне (удаљене) централне локације

13.

Уређаји морају да криптују unicast, broadcast and multicast саобраћај

14.

Уређаји морају да поседују могућност централног мониторинга, удаљене
конфигурације и менаџмента

15.

Од велике важности је да је платформа за управљање базирана на SNMP

16.
17.
18.
19.
20.

Лакоћа управљања и праћење уређаја кроз комплетну мрежу су од посебног
значаја
Уређаји би требали да поседују могућност виртуализације са WMWare и
Solaris Zones
Потребно је да постоји могућност комплетног извештавања о догађајима
Уређаји морају да поседују сигурни менаџмент и криптовану комуникацију
и могућност управљања са даљине.
Уређаји треба да поседују алате за брзе и масовне имплементације уређаја
на више локација

Добављач може да обезбеди хардверске уређаје за додатну енкрипцију саобраћаја
на поменутим локацијама и на други одговарајући начин уколико он пружа исти
или већи степен безбедности.
Понуђач је у обавези да, уз понуду, достави оригиналну техничку документацију са
јасно обележеним техничким карактеристикама наведеним у Табели 1, као и
фотокопију фактуре или уговора о куповини уређаја и data sheet за уређај, односно
да документује одговарајући начин енкрипције са истим или већим степеном
безбедности. Понуђач није у обавези да изрази вредност по којој је уређај купљен.
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Удаљени приступ комуникационој мрежи
Наручилац има потребу за сигурним приступом апликацијама и сервисима
комуникационе мреже са удаљених радних места, као што су нпр. рачунари јавних
бележника и приватних извршитеља. Систем мора бити у могућности да накнадно
подржи и друге примене удаљеног мрежног приступа.
Добављач мора да пружи услугу удаљеног мрежног приступа. Опрема и софтвер
неопходни за реализацију ове услуге су власништво добављача. Добављач може
користити опрему и софтвер у његовом власништву или опрему и софтвер
постојеће комуникационе мреже који су у власништву наручиоца. Пружена услуга
нити систем који добављач користи не сме изазвати потребу за било каквом
техничком или организационом променом код наручиоца у било ком погледу, нити
потребом за додатном набавком било које додатне опреме или софтвера. Пружена
услуга нити систем који добављач користи не сме изазвати потребу за било каквом
променом код удаљених корисника у било ком погледу, нити потребом за додатном
набавком било које додатне опреме или софтвера.
Обука корисника удаљеног приступа мора бити изведена искључиво путем
Упутства за удаљени приступ корисника који ће добављач доставити наручиоцу на
преглед, ревизију и одобрење, односно дистрибуцију корисницима удаљеног
приступа.
Услуга за удаљени приступ добављача мора да омогући удаљеном кориснику
приступ сервису и апликацијама наручиоца директно из Интернет претраживача.
Услуга мора подржати 2-факторну аутентификацију и то коришћење лозинке
(„нешто што корисник зна“) док други фактор представља слободан избор
добављача уз услов да фактор мора припадати категорији „нешто што корисник
има“ (нпр. токен уређај, паметна картица и сл.). Опрема за други фактор мора бити
усклађена са ФИПС 140-2 Левел 3, мора подржати минимално УСБ интерфејс,
мора бити независна од потребе инсталације драјвера или софтвера средњег слоја
(енг. миддлеwаре). Добављач мора омогућити наручиоцу да централно спроводи
део администрације над услугом која се односи на кориснике и податке којима се
омогућава њихова аутентификација.
Услуга мора да омогући комплетну контролу над животним циклусом
аутентификације и сигурно чување података којим се омогућава аутентификација
корисника. Ако се за аутентификацију користе цертификати, добављач мора да
понуди и услугу ЦА (Certificate Authority), код којег се као сигурно чување
података подразумева и коришчење ХСМа (Harware Security Module) са минимално
ФИПС 140-2 Левел 3 цертификацијом. Добављач мора доказати наручиоцу да се
сви подаци потребни за реализацију услуге чувају на територији Републике Србије
и у складу са добром праксом заштите података од неовлашћеног приступа,
укључујући и кад се ради о приступу подацима од стране запослених добављача.
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Систем који добављач користи за пружање услуге ће бити власништво добављача.
Избор система у смислу оперативног система, апликација и опреме представља
слободан избор добављача. Услуга мора бити компатибилна са интерним системом
директоријума корисника наручиоца који тренутно у те сврхе користи Microsoft
Active Directory. У случају да систем добављача није компатибилан са интерним
системом директоријума корисника који тренутно користи Microsoft Active
Directory, добављач мора извршити замену Microsoft Active Directory-ја неким
другим, еквивалентним системом.
Систем који добављач користи за повезивање апликација наручиоца са интернетом
треба да ради контролу комплетног мрежног саобрачаја и дозволи само ХТТП и
ХТТПС доступ до апликација и пружи апликативну заштиту wеб саобраћаја (anti
malware).
Успостављање услуге за удаљени приступ корисника комуникационој мрежи
судства мора бити свеобухватно како би се услуга могла користити од стране
овлашћених особа наручиоца/корисника удаљеног приступа), односно мора
укључити сву опрему, софтвер, процедуре, радње и напоре добављача (као нпр.
инсталацију опреме, инсталацију софтвера, подешавање свих елемената система за
приступ предефинисаним апликацијама и сервисима и друго).
Добављач треба да обезбеди 75 лиценци за Cisco AnyConnect VPN које ће се
користити за удаљени приступ.
Добављач мора да регуларно, у току трајања услуге, одржава све компоненте
система неопходне за пружање услуге. Добављач мора организовати подршку са
одзивом на захтев наручиоца истог радног дана, најкасније 4 сата од отварања
инцидента и на решавање инцидената у вези са услугом у току радног времена
радне недеље (5х8).
Добављач треба да обезбеди услугу слања 3000 смс порука годишње на захтев
апликације е-суд, или за потребе слања хитних обавештења у случају настанка
инцидената на ВПН мрежи.
Добављач мора пружити услуга наручиоцу за процењени број корисника удаљеног
приступа од 1000 корисника. Услуга добављача мора поднети евентуалну промену
у броју корисника.
Добављач је у обавези да, уз понуду, достави оригиналну техничку документацију
са јасно обележеним техничким карактеристикама наведеним у Табели 1, као и
фотокопију фактуре или уговора о куповини уређаја и data sheet за уређајe. На
документацији није обавезно да стоји вредност по којој је уређај купљен.
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Локације комуникационе мреже са приступним брзинама
У табели Б „Локације комуникационе мреже са приступним брзинама“ су дате
локације које ће бити део приватне комуникационе мреже са адресом локације и
описом органа, опреми која се користи у постојећој комуникационој мрежи и
захтеване приступне брзине.
Табела Б - Локације комуникационе мреже са приступним брзинама рутера
Место
1

Ада

2

Ада

3

Александровац

4

Александровац

5

Алексинац

6

Алибунар

Адреса

Правосудни орган

Маршала
Тита 37
Маршала
Тита 39
29. новембра
1
29. Новембра
бб

Прекршајни суд у Сенти Одељење у Ади
Основни суд у Сенти - Пријемна
канцеларија у Ади
Основни суд у Брусу - Судска
јединица у Александровцу
Прекршајни суд у Крушевцу Одељење у Александровцу
Основни суд у Алексинцу

Аце
Милојевића
2

Основно јавно тужилаштво у
Алексинцу
Прекршајни суд у Нишу Одељење у Алексинцу

Трг слободе
14

7

Апатин

Светог Саве
2

8

Аранђеловац

Књаза
Милоша 102

9

Ариље

Светог
Ахилија 52

10

Бабушница

Саше
Ивковића 6

11

Бач

Зорана
Ђинђића 7

12

Бачка Паланка

Краља Петра
И 18

Основни суд у Панчеву Пријемна канцеларија у
Алибунару

Примарни
линк Мб/с

Резервни
линк Мб/с

3

0

2

0

3

0

3

0

6

1

3

0

3

0

6

1

3

0

2

0

3

0

5

1

Прекршајни суд у Панчеву Одељење у Алибунару
Основни суд у Сомбору Пријемна канцеларија у Апатину
Прекршајни суд у Сомбору Одељење у Апатину
Основни суд у Аранђеловцу
Основно јавно тужилаштво у
Аранђеловцу
Основни суд у Пожеги Пријемна канцеларија у Ариљу
Прекршајни суд у Пожеги Одељење у Ариљу
Основни суд у Пироту Пријемна канцеларија у
Бабушници
Прекршајни суд у Бачкој
Паланци - Одељење у Бачу
Основни суд у Бачкој Паланци Пријемна канцеларија у Бачу
Основни суд у Бачкој Паланци
Основно јавно тужилаштво у
Бачкој паланци
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13

14

Бачка Топола

Бачки Петровац

Петефи
Бригаде 5

Основни суд у Суботици Судска јединица у Бачкој
Тополи
Прекршајни суд у Суботици Одељење суда у Бачкој Тополи

3

0

14.
Војвођанске
словачке
бригаде 1

Основни суд у Новом Саду Пријемна канцеларија у Бачком
Петровцу

2

0

3

0

3

0

3

0

3

0

5

1

3

0

3

0

3

0

3

0

40

2

20

2

20

2

2

0

20

2

Маршала
Тита 5-7

15

Бајина Башта

Душана
Вишића 1

16

Барајево

Светосавска
2

17

Баточина

Краља Петра
И 37

18

Бечеј

Главна 6

19

Бечеј

Данила
Киша 8

20

Бела Црква

Јована
Цвијића бб

21

Бела Паланка

Српских
владара 56

22

Беочин

Светосавска
бб

23

Београд

24

Београд

25

Београд

26

Београд

27

Београд

Булевар
Николе
Тесле 42а
Булевар
Зорана
Ђинђића 104
Булевар
Михајла
Пупина 16
Вилине Воде
бб
Масарикова
2

Прекршајни суд у Бачкој
Паланци - Одељење у Бачком
Петровцу
Основни суд у Ужицу - Судска
јединица у Бајиној Башти
Прекршајни суд у Ужицу Одељење суда у Бајиној Башти
Прекршајни суд у Београду Одељење у Барајеву
Основни суд у Крагујевцу Пријемна канцеларија у
Баточини
Прекршајни суд у Крагујевцу Одељење у Баточини
Основно јавно тужилаштво у
Бечеју
Основни суд у Бечеју
Прекршајни суд у Бечеју
Основни суд у Вршцу - Судска
јединица у Белој Цркви
Прекршајни суд у Вршцу Одељење у Белој Цркви
Основни суд у Пироту Пријемна канцеларија у Белој
Паланци
Прекршајни суд у Пироту Одељење у Белој Паланци
Основни суд у Новом Саду Пријемна канцеларија у Беочину
Прекршајни суд у Новом Саду Одељење у Беочину
Први основни суд у Београду
Први основни суд
Прво основно јавно тужилаштво
у Београду
Трећи основни суд у Београду
Треће основно јавно тужилаштво
у Београду
Први основни суд - Архива у
Вилиним Водама
Привредни суд у Београду
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Апелациони суд у Београду
28

Београд

Немањина 9

Привредни апелациони суд
Управни суд

200

10

20

2

60

4

5

2

Врховни касациони суд
29

Београд

Тимочка 15

30

Београд

Катанићева
15

31

Београд

Устаничка
14
Макензијева
31

32

Београд

33

Београд

Устаничка
29

34

Блаце

Карађорђева
бб

35

Богатић

Мике
Витомирови
ћа 3

36

Бојник

Трг Слободе
1

37

Бољевац

Солунских
бораца 1

38

Бор

Моше
Пијаде 5

39

Бор

7. Јули 29

40

Босилеград

Геогри
Димитрова
81

41

Брус

Мике
Ђорђевића
бб

42

Бујановац

Карађорђев

Виши суд у Београду
Више јавно тужилаштво у
Београду
Виши суд у Београду
Апелационо јавно тужилаштво у
Београду
Други основни суд у Београду
Друго основно јавно
тужилаштво у Београду
Прекршајни Апелациони суд у
Београду
Прекршајни суд у Београду
Прекршајни суд у Београду
канцеларија у Макензијевој 31
Посебно одељење Вишег суда у
Београду
Тужилаштво за организовани
криминал
Основни суд у Куршумлији Пријемна канцеларија у Блацу
Прекршајни суд у Прокупљу Одељење у Блацу
Прекршајни суд у Шапцу Одељење у Богатићу
Основни суд у Шапцу - Судска
јединица у Богатићу
Прекршајни суд у Лесковцу Одељење у Бојнику
Основни суд у Зајечару Пријемна канцеларија у Бољевцу
Прекршајни суд у Зајечару Одељење у Бољевцу
Основно јавно тужилаштво у
Бору
Основни суд у Бору
Прекршајни суд у Зајечару Одељење у Бору
Основни суд у Сурдулици Судска јединица у Босилеграду
Основни суд у Брусу
Основно јавно тужилаштво у
Брусу
Прекршајни суд у Крушевцу Одељење у Брусу
Основни суд у Бујановцу
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2
20

2

2

0

3

0

2

0

2

0

5

1

2

0

2

0

5

1

5

1

Трг бб

43

Чачак

Цара Душана
8/1

Основно јавно тужилаштво у
Врању, одељење у Бујановцу
Прекршајни суд у Врању Одељење у Бујановцу
Више јавно тужилаштво у Чачку
Основни суд у Чачку
Основно јавно тужилаштво у
Чачку
Привредни суд у Чачку

15

2

2

0

2

0

2

0

3

0

5

1

3

1

2

0

2

0

2

0

5

1

2

0

2

0

3

0

Виши суд у Чачку

44

Чајетина

Краља
Александра
28

45

Ћићевац

Карађорђева
бб

46

Чока

Потиска 20

47

Ћуприја

Карађорђева
бб

48

Деспотовац

Савеза
бораца 71

49

Димитровград

Трг Др
Зорана
Ђинђића 2

50

Димитровград

Балканска 81

51

Дољевац

52

Голубац

53

Горњи
Милановац

Кнеза
Александра
Карађорђеви
ћа 29

54

Гроцка

Булевар
Ослобођења
22

55

Гуча

Богдана
Капелана 3

56

Инђија

Краља Петра
И2

Николе
Тесле 69/2
Цара Лазара
17

Прекршајни суд у Чачку
Основни суд у Ужицу Пријемна канцеларија у
Чајетини
Прекршајни суд у Ужицу Одељење суда у Чајетини
Прекршајни суд у Крушевцу Одељење у Ћићевцу
Прекршајни суд у Сенти Одељење Суда у Чоки
Основни суд у Параћину Судска јединица у Ћуприји
Прекршајни суд у Јагодини Одељење Суда у Ћуприји
Основни суд у Деспотовцу
Основно јавно тужилаштво у
Деспотовцу
Прекршајни суд у Јагодини Одељење Суда у Деспотовцу
Основни суд у Димитровграду
Прекршајни суд у Пироту Одељење у Димитровграду
Прекршајни суд у Нишу Одељење у Дољевцу
Прекршајни суд у Пожаревцу Одељење у Голупцу
Основни суд у Горњем
Милановцу
Основно јавно тужилаштво у
Горњем Милановцу
Прекршајни суд у Горњем
Милановцу
Прекршајни суд у Београду Одељење у Гроцкој
Основни суд у Ивањици Пријемна канцеларија у Гучи
Прекршајни суд у Чачку Одељење суда у Гучи
Основни суд у Старој Пазови Судска јединица у Инђији
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57

Инђија

Дунавска 2

58

Ириг

Николе
Тесле 4

59

Ивањица

Бошка
Петровића 9

60

Јагодина

Кнегиње
Милице 15

61

Јагодина

Кнегиње
Милице 15

62

Јагодина

Кнегиње
Милице 8486

63

Кањижа

Главни Трг 3

64

Кикинда

Светозара
Милетића 1

65

Кладово

66

Кладово

67

Кнић

22
Септембра
бб
Краља
Александра
35
Зграда
Општине
Кнић

Књажевац

Кеј
Димитрија
Туцовића 5

69

Коцељева

Карадјордјев
а 19

70

Косјерић

Олге Грбић
10

71

Косјерић

Радише

68

Прекршајни суд у Руми Одељење у Инђији
Основни суд у Руми - Пријемна
канцеларија у Иригу
Прекршајни суд у Руми Одељење у Иригу
Основни суд у Ивањици
Основно јавно тужилаштво у
Чачку, одељење у Ивањици
Прекршајни суд у Пожеги Одељење у Ивањици

2

0

2

0

5

1

2

0

5

0

6

1

2

0

6

1

Основни суд у Неготину Судска јединица у Кладову

2

0

Прекршајни суд у Неготину Одељење у Кладову

2

0

Прекршајни суд у Крагујевцу Одељење у Книћу

2

0

5

1

2

0

2

0

2

0

Прекршајни суд у Јагодини
Основно јавно тужилаштво у
Јагодини
Привредни суд у Крагујевцу Судска јединица у Јагодини
Основни суд у Јагодини
Виши суд у Јагодини
Више јавно тужилаштво у
Јагодини
Основни суд у Сенти - Пријемна
канцеларија у Кањижи
Прекршајни суд у Сенти Одељење Суда у Кањижи
Основни суд у Кикинди
Основно јавно тужилаштво у
Кикинди
Прекршајни суд у Кикинди

Основни суд у Књажевцу
Основно јавно тужилаштво у
Зајечару, одељење у Књажевцу
Прекршајни суд у Зајечару Одељење у Књажевцу
Прекршајни суд у Шапцу Одељење у Коцељеви
Основни суд у Шапцу - Судска
јединица у Коцељеви
Основни суд у Пожеги Пријемна канцеларија у
Косјерићу
Прекршајни суд у Пожеги -
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Петронијеви
ћа 4
Босанска 7
72

Косовска
Митровица

Краља Петра
И бб
Немањина 48

73

Ковачица

Маршала
Тита 52

74

Ковин

Цара Лазара
83

75

Крагујевац

Трг војводе
Радомира
Путника 4

76

Крагујевац

Кнеза
Михаила 2

77

Крагујевац

Кнеза
Михаила 2

78

Крагујевац

79

Крагујевац

80

Крагујевац

81

Крагујевац

82

Крагујевац

83

Краљево

84

Краљево

85

Краљево

86

Краљево

Карађорђева
5

87

Крупањ

1. маја 5

88

Крушевац

89

Крушевац

Кнеза
Михаила 2
Трг Слободе
3
Кнеза
Михаила 2
Трг Слободе
3
Кнеза
Михаила 2
Пљакина 4
Трг Јована
Сарића број
1
Цара Душана
41

Стевана
Синђелића 1
Балканска 63

Одељење у Косјерићу
Основни суд у Косовској
Митровици
Основно јавно тужилаштво у
Косовској Митровици
Прекршајни суд у Косовској
Митровици
Основни суд у Панчеву - Судска
јединица у Ковачици
Прекршајни суд у Панчеву Одељење у Ковачици
Основни суд у Смедереву Судска јединица у Ковину
Прекршајни суд у Панчеву Одељење у Ковину
Апелациони суд у Крагујевцу

5

1

2

0

2

0

3

0

3

0

10

2

2

0

2

0

1

0

Прекршајни суд у Крагујевцу

2

0

Прекршајни апелациони суд Одељење у Крагујевцу

2

0

Привредни суд у Крагујевцу

8

1

2

0

6

1

Прекршајни суд у Краљеву

3

0

Привредни суд у Краљеву

8

1

5

1

2

0

Прекршајни суд у Крушевцу

3

0

Привредни суд у Краљеву -

5

0

Основни суд у Крагујевцу
Виши суд у Крагујевцу
Апелационо јавно тужилаштво у
Крагујевцу
Основни суд у Крагујевцу издвојено одељење
Одељење Управног суда у
Крагујевцу
Основно јавно тужилаштво у
Крагујевцу

Више јавно тужилаштво у
Крагујевцу
Основни суд у Краљеву
Основно јавно тужилаштво у
Краљеву

Више јавно тужилаштво у
Краљеву
Виши суд у Краљеву
Основни суд у Лозници Пријемна канцеларија у Крупњу
Прекршајни суд у Лозници Одељење у Крупњу
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Судска јединица у Крушевцу

90

Крушевац

Трг
Косовских
јунака 3

91

Кучево

Жике
Поповића 31

92

Кучево

Жике
Поповића 64

93

Кула

Маршала
Тита 268

94

Куршумлија

Палих
Бораца 37

95

Лајковац

Носилац
Албанске
споменице 4

96

Лазаревац

Карађорђева
19

97

Лазаревац

Карађорђева
19

98

Лебане

Цара Душана
118

99

Лесковац

100

Лесковац

101

Лесковац

102

Лесковац

Лозница

103

Основни суд у Крушевцу
Основно јавно тужилаштво у
Крушевцу
Више јавно тужилаштво у
Крушевцу
Виши суд у Крушевцу
Основни суд у Пожаревцу Судска јединица у Кучеву
Основно јавно тужилаштво у
Пожаревцу, одељење у Кучеву
Прекршајни суд у Пожаревцу Одељење у Кучеву
Основни суд у Врбасу - Судска
јединица у Кули
Прекршајни суд у Сомбору Одељење у Кули
Основни суд у Куршумлији
Основно јавно тужилаштво у
Куршумлији
Прекршајни суд у Прокупљу Одељење у Куршумлији
Основни суд у Убу - Пријемна
канцеларија у Лајковцу
Прекршајни суд у Ваљеву Одељење у Лајковцу
Основни суд у Лазаревцу

10

2

3

0

2

0

3

0

5

1

2

0

5

1

2

0

5

1

5

1

Прекршајни суд у Лесковцу

3

0

Привредни суд у Лесковцу

8

1

Пана Ђукића
13

Више јавно тужилаштво у
Лесковцу
Виши суд у Лесковцу

3

1

Јована
Цвијића бб

Основни суд у Лозници
Основно јавно тужилаштво у
Лозници
Прекршајни суд у Лозници

8

1

Косте
Стаменковић
а 16
Пана Ђукића
18
Булевар
ослобођења
2

Прекршајни суд у Лазаревцу
Основно јавно тужилаштво у
Лазаревцу
Основни суд у Лебану
Основно јавно тужилаштво у
Лебану
Прекршајни суд у Лесковцу Одељење у Лебану
Основни суд у Лесковцу
Основно јавно тужилаштво у
Лесковцу
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104

Љиг

Карађорђева
37

105

Љубовија

Војводе
Мишића 45

106

Мајданпек

Трг
ослобођења
бб

107

Мајданпек

108

Мали Иђош

109

Мали Зворник

110

Мало Црниће

111

Медвеђа

112

Мерошина

113

Мионица

Војводе
Мишића 28

114

Младеновац

Краља
Александра
Обреновића
76

115

Неготин

Краљевића
Марка 2

116

117

Неготин

Ниш

Привредни суд у Ваљеву Судска јединица у Лозници
Основни суд у Мионици Пријемна канцеларија у Љигу
Прекршајни суд у Ваљеву Одељење у Љигу
Основни суд у Лозници - Судска
јединица у Љубовији
Прекршајни суд у Лозници Одељење у Љубовији
Основно јавно тужилаштво у
Лозници - Одељење у Љубовији
Основно јавно тужилаштво у
Неготину - Одељење у
Мајданпеку
Основни суд у Мајданпеку

2

0

3

0

3

1

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

5

1

10

1

Прекршајни суд у Неготину

2

0

Трг Стевана
Мокрањца 1

Основни суд у Неготину
Основно јавно тужилаштво у
Неготину
Више јавно тужилаштво у
Неготину
Виши суд у Неготину

6

1

Трг војводе
Путника бб

Апелациони суд у Нишу
Апелационо јавно тужилаштво у
Нишу
Одељење Управног суда у Нишу
Прекршајни апелациони суд Одељење у Нишу

20

5

Трг
ослобођења
бб
Маршала
Тита 23
Краља Петра
И 38
Маршала
Тита бб
Солунских
ратника бб
Цара Лазара
7

Прекршајни суд у Неготину Одељење у Мајданпеку
Прекршајни суд у Суботици Одељење суда у Малом Иђошу
Прекршајни суд у Лозници Одељење у Малом Зворнику
Прекршајни суд у Пожаревцу Одељење у Малом Црнићу
Прекршајни суд у Лесковцу Одељење у Медвеђи
Прекршајни суд у Нишу Одељење у Мерошини
Основни суд у Мионици
Основно јавно тужилаштво у
Мионици
Прекршајни суд у Ваљеву Одељење у Мионици
Основни суд у Младеновцу
Основно јавно тужилаштво у
Младеновцу
Прекршајни суд у Младеновцу
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118

Ниш

119

Ниш

120

Ниш

Генерала
Милојка
Лешјанина
41А
Светосавска
7а
Вожда
Карађорђа 23

121

Нова Црња

ЈНА 110

122

Нова Варош

Карађорђева
32

123

Нови Бечеј

Жарка
Зрењанина 5

124

Нови Кнежевац

Трг Мосе
Пијаде 11

125

Нови Пазар

Житни трг
16

126

Нови Сад

Сутјеска 3

127

Нови Сад

Булевар
Ослобођења
58

Прекршајни суд у Нишу

3

0

Привредни суд у Нишу

8

1

20

1

2

0

3

0

3

0

2

0

6

1

40

2

6

0

Основни суд у Нишу
Основно јавно тужилаштво у
Нишу
Више јавно тужилаштво у Нишу
Виши суд у Нишу
Основни суд у Кикинди Пријемна канцеларија у Новој
Црњи
Прекршајни суд у Кикинди Одељење у Новој Црњи
Основни суд у Пријепољу Судска јединица у Новој Вароши
Прекршајни суд у Пријепољу Одељење у Новој Вароши
Основни суд у Бечеју - Судска
јединица у Новом Бечеју
Прекршајни суд у Зрењанину Одељење у Новом Бечеју
Основни суд у Кикинди - Судска
јединица у Новом Кнежевцу
Прекршајни суд у Кикинди Одељење у Новом Кнежевцу
Основни суд у Новом Пазару
Основно јавно тужилаштво у
Новом Пазару
Прекршајни суд у Новом Пазару
Виши суд у Новом Пазару
Више јавно тужилаштво у Новом
Пазару
Апелациони суд у Новом Саду
Апелационо јавно тужилаштво у
Новом Саду
Основни суд у Новом Саду
Основно јавно тужилаштво у
Новом Саду
Привредни суд у Новом Саду
Више јавно тужилаштво у Новом
Саду
Виши суд у Новом Саду
Основни суд у Новом Саду издвојено одељење
Прекршајни суд у Новом Саду
Прекршајни апелациони суд Одељење у Новом Саду
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Нови Сад

Булевар
Михајла
Пупина 6

129

Обреновац

Александра
Аце
Симовића 9а

130

Оџаци

Сомборска
21

131

Опово

Рибарска 11

132

Осечина

Карађорђева
78

133

Панчево

134

Панчево

128

Браће
Јовановића
20
Трг Краља
Петра И 2-4

135

Панчево

Војводе
Радомира
Путника 1315

136

Параћин

Мајора
Марка 1

137

Параћин

Томе
Живановића
10

138

Пећинци

Школска 5

139

Петровац на
Млави

Српских
владара 159

140

Пирот

Српских
владара 126

Одељење Управног суда у
Новом Саду
Основни суд у Обреновцу
Основно јавно тужилаштво у
Обреновцу
Прекршајни суд у Обреновцу
Основни суд у Сомбору Пријемна канцеларија у
Оџацима
Прекршајни суд у Сомбору Одељење у Оџацима
Прекршајни суд у Панчеву Одељење у Опову
Основни суд у Ваљеву Пријемна канцеларија у Осечини
Прекршајни суд у Ваљеву Одељење у Осечини
Прекршајни суд у Панчеву
Прекршајни суд у Панчеву Издвојено одељење
Основни суд у Панчеву
Основно јавно тужилаштво у
Панчеву
Привредни суд у Панчеву
Више јавно тужилаштво у
Панчеву
Виши суд у Панчеву
Основни суд у Параћину
Основно јавно тужилаштво у
Параћину
Прекршајни суд у Параћину
Основни суд у Руми - Пријемна
канцеларија у Пећинцима
Прекршајни суд у Руми Одељење у Пећинцима
Основни суд у Петровцу на
Млави
Основно јавно тужилаштво у
Петровцу на Млави
Прекршајни суд у Пожаревцу Одељење у Млави
Прекршајни суд у Пироту
Основни суд у Пироту
Виши суд у Пироту
Основно јавно тужилаштво у
Пироту
Више јавно тужилаштво у
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5

0

6

1

2

0

2

0

2

0

3

0

2

0

20

1

5

1

3

0

2

0

5

1

6

1

Пироту
Радомира
Путника 53

141

Пландиште

142

Пожаревац

143

Пожаревац

144

Пожаревац

Јована
Шербановић
а4

145

Пожега

Уче
Димитријеви
ћа 6

146

Прешево

Маршала
Тита бб

147

Прибој

Вука
Караџића 20

148

Прибој

Лимска 28

149

Пријепоље

Валтерова
171

150

Пријепоље

Валтерова
173

151

Прокупље

Трг Стевана
Максимовић
а1
Дринска 2/2

21. Српске
Дивизије 1

Карађорђева
48
Карађорђева
48

152

Рача

153

Рача

154

Рашка

Ратка
Луковића 23

155

Рашка

Милуна
Ивановица
бб

Основни суд у Вршцу Пријемна канцеларија у
Пландишту
Прекршајни суд у Вршцу Одељење у Пландишту

2

0

Основни суд у Пожаревцу

5

1

Прекршајни суд у Пожаревцу
Основно јавно тужилаштво у
Пожаревцу
Привредни суд у Пожаревцу
Више јавно тужилаштво у
Пожаревцу
Виши суд у Пожаревцу

3

0

10

1

5

1

2

0

3

1

2

0

5

1

2

0

6

1

2

0

2

0

3

1

2

0

Основни суд у Пожеги
Основно јавно тужилаштво у
Пожеги
Прекршајни суд у Пожеги
Основни суд у Бујановцу Пријемна канцеларија у
Прешеву
Прекршајни суд у Прешеву
Основни суд у Прибоју
Основно јавно тужилаштво у
Пријепољу - Одељење у Прибоју
Прекршајни суд у Пријепољу Одељење у Прибоју
Основни суд у Пријепољу
Основно јавно тужилаштво у
Пријепољу
Прекршајни суд у Пријепољу
Основни суд у Прокупљу
Основно јавно тужилаштво у
Прокупљу
Више јавно тужилаштво у
Прокупљу
Виши суд у Прокупљу
Прекршајни суд у Прокупљу
Основни суд у Аранђеловцу Пријемна канцеларија у Рачи
Прекршајни суд у Крагујевцу Одељење у Рачи
Основни суд у Рашкој
Основно јавно тужилаштво у
Рашкој
Прекршајни суд у Рашкој
Основно јавно тужилаштво у
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Рашкој - рачуноводство
156

Ражањ

Партизанска
бб

157

Рековац

Слађана
Лукића бб

158

Рума

Железничка
10

159

Рума

Железничка
13

160

Шабац

161

Основни суд у Алексинцу Пријемна канцеларија у Ражњу
Прекршајни суд у Нишу Одељење у Ражњу
Основни суд у Јагодини Пријемна канцеларија у Рековцу
Основни суд у Руми
Основно јавно тужилаштво у
Руми

2

0

2

0

5

1

Прекршајни суд у Руми

2

0

Карађорђева
25

Основни суд у Шапцу
Основно јавно тужилаштво у
Шапцу

6

1

Шабац

Поп Лукина
2

Прекршајни суд у Шапцу

2

0

162

Шабац

Господар
Јевремова 8

3

1

163

Сечањ

2

0

164

Сечањ

2

0

165

Сента

5

1

5

1

5

1

2

0

2

0

10

1

3

0

Вожда
Карађорђа бб
Вожда
Карађорђа 69
Главни Трг 2

166

Шид

Цара Душана
4

167

Сјеница

Ахмета
Абдагића бб

168

Смедерево

169

Смедерево

Омладинска
1
Омладинска
1

170

Смедерево

Трг
Републике 2

171

Смедеревска
Паланка

Вука
Караџића 22

Више јавно тужилаштво у
Шапцу
Виши суд у Шапцу
Основни суд у Зрењанину Пријемна канцеларија у Сечњу
Прекршајни суд у Зрењанину Одељење у Сечњу
Основни суд у Сенти
Основно јавно тужилаштво у
Сенти
Прекршајни суд у Сенти
Основни суд у Шиду
Основно јавно тужилаштво у
Сремској Митровици - Одељење
у Шиду
Прекршајни суд у Сремској
Митровици - Одељење суда у
Шиду
Основни суд у Сјеници
Прекршајни суд у Сјеници
Основно јавно тужилаштво у
Новом Пазару - Одељење у
Сјеници
Основно јавно тужилаштво у
Смедереву
Прекршајни суд у Смедереву
Основни суд у Смедереву
Више јавно тужилаштво у
Смедереву
Виши суд у Смедереву
Основни суд у Великој Плани Судска јединица у Смедеревској
Паланци
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172

Сокобања

173

Сокобања

174

Сомбор

175

Сомбор

176

Сомбор

Светог Саве
19
Светог Саве
21
Трг Цара
Уроша 1
Венац
Војводе
Живојина
Мишића 23
Венац
Војводе
Степе
Степановића
13
Венац Степе
Стапановица
бб
Трг Цара
Уроша 1

177

Сомбор

178

Сомбор

179

Сопот

Космајски
Трг 5

180

Србобран

Јована
Поповића 25

181

Србобран

Ђуре
Јакшића 2

182

Сремска
Митровица

Трг Светог
Димитрија
39

183

Стара Пазова

184

Стара Пазова

185

Стара Пазова

186

Суботица

187

Суботица

Карађорђева
3
Светосавска
6
Ћирила и
Методија 18
Трг Лазара
Нешића 1
Сенћански
пут 1

Прекршајни суд у Смедереву Одељење суда у Смедеревској
Паланци
Основни суд у Алексинцу Судска јединица у Сокобањи
Прекршајни суд у Зајечару Одељење у Сокобањи

2

0

2

0

Прекршајни суд у Сомбору

2

0

Привредни суд у Сомбору

8

1

Одељење Апелационог суда у
Новом Саду
Основни суд у Сомбору

6

1

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

20

1

6

1

2

0

2

0

Прекршајни суд у Суботици

2

0

Одељење Апелационог суда у
Новом Саду

20

1

Виши суд у Сомбору
Основно јавно тужиластво
Више јавно тужилаштво у
Сомбору
Прекршајни суд у Младеновцу Одељење у Сопоту
Основни суд у Младеновцу Судска јединица у Сопоту
Основни суд у Врбасу Пријемна канцеларија у
Србобрану
Прекршајни суд у Бечеју Одељење у Србобрану
Основни суд у Сремској
Митровици
Основно јавно тужилаштво у
Сремској Митровици
Прекршајни суд у Сремској
Митровици
Привредни суд у Сремској
Митровици
Више јавно тужилаштво у
Сремској Митровици
Виши суд у Сремској
Митровици
Основни суд у Старој Пазови
Основно јавно тужилаштво у
Старој Пазови
Прекршајни суд у Руми Одељење у Старој Пазови
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Српских
Владара бб

188

Сурдулица

189

Свилајнац

190

Свилајнац

191

Сврљиг

Радетова 2

192

Темерин

Новосадска
385

193

Тител

Главна 14

194

Топола

Булевар
Краља
Александра
И 19

195

Трстеник

Доктора
Милуновића
бб

Светог Саве
бб
Светог Саве
64

196

Тутин

Његошева 12

197

Тутин

198

Уб

199

Уб

200

Уб

7.јула 11

201

Ужице

Марије Маге
Магазиновић
11

202

Ужице

Наде Матић
6

Омладинска
број 7
Трећег
Октобра 4
Краља Петра
ослободиоца
60а/1

Основни суд у Суботици
Основно јавно тужилаштво у
Суботици
Привредни суд у Суботици
Више јавно тужилаштво у
Суботици
Виши суд у Суботици
Прекршајни суд у Врању Одељење у Сурдулици
Основни суд у Сурдулици
Основни суд у Деспотовцу Судска јединица у Свилајнцу
Прекршајни суд у Јагодини Одељење Суда у Свилајнцу
Основни суд у Нишу - Пријемна
канцеларија у Сврљигу
Прекршајни суд у Нишу Одељење у Сврљигу
Прекршајни суд у Бечеју Одељење у Темерину
Основни суд у Новом Саду Пријемна канцеларија у
Темерину
Прекршајни суд у Новом Саду Одељење у Тителу
Основни суд у Новом Саду Пријемна канцеларија у Тителу
Основни суд у Аранђеловцу Судска јединица у Тополи
Прекршајни суд у Аранђеловцу Одељење прекршајног суда у
Тополи
Основно јавно тужилаштво у
Трстенику
Основни суд у Трстенику

5

1

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

3

0

5

1

Прекршајни суд у Трстенику
Основни суд у Новом Пазару Судска јединица у Тутину
Прекршајни суд у Новом Пазару
- Одељење у Тутину

2

0

2

0

Основни суд у Убу

5

1

Основно јавно тужилаштво у
Убу

2

0

2

0

10

0

10

1

Прекршајни суд у Ваљеву Одељење у Убу
Привредни суд у Ужицу
Прекршајни суд у Ужицу
Основни суд у Ужицу
Основно јавно тужилаштво у
Ужицу
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203

Ваљево

Вука
Караџића 5

204

Ваљево

Карађорђева
48-50

205

Варварин

206

Варварин

Марина
Мариновића
бб
Марина
Мариновића
бб

207

Велика Плана

Момира
Гајића 7

208

Велико
Градиште

Житни Трг
бб

209

Владичин Хан

Светосавска
1

210

Владичин Хан

Светосавска
39

211

Владимирци

Светог Саве
59

212

Власотинце

Марка
Орешковића
3

213

Врање

214

Врање

215

Врање

Краља
Милана 2
Задарска 2
Краља
Стефана
Првовенчано
г1

Више јавно тужилаштво у
Ужицу
Виши суд у Ужицу
Основно јавно тужилаштво у
Ваљеву
Прекршајни суд у Ваљеву
Више јавно тужилаштво у
Ваљеву
Основни суд у Ваљеву

5

0

20

1

Основни суд у Крушевцу Судска јединица у Варварину

3

0

Прекршајни суд у Крушевцу Одељење у Варварину

2

0

6

1

3

1

3

0

2

0

2

0

3

0

Основни суд у Врању

5

1

Прекршајни суд у Врању
Привредни суд у Лесковцу Судска јединица у Врању
Основно јавно тужилаштво у
Врању
Више јавно тужилаштво у Врању

2

0

8

1

Привредни суд у Ваљеву
Виши суд у Ваљеву

Основни суд у Великој Плани
Основно јавно тужилаштво у
Великој Плани
Прекршајни суд у Смедереву Одељење суда у Великој Плани
Основно јавно тужилаштво у
Великом Градишту
Прекршајни суд у Пожаревцу Одељење у Великом Градишту
Основни суд у Великом
Градишту
Основни суд у Сурдулици Судска јединица у Владичином
Хану
Основно јавно тужилаштво у
Владичином Хану
Прекршајни суд у Врању Одељење у Владичином Хану
Основни суд у Шапцу Пријемна канцеларија у
Владимирцима
Прекршајни суд у Шапцу Одељење у Владимирцима
Основни суд у Лесковцу Судска јединица у Власотинцу
Прекршајни суд у Лесковцу Одељење у Власотинцу
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Виши суд у Врању
Палих
Бораца 9/ц

216

Врбас

217

Врњачка Бања

218

Врњачка Бања

219

Вршац

220

Вршац

221

Вршац

222

Жабаљ

223

Жабаљ

224

Жабари

Кнеза
Милоша 93

225

Жагубица

Трг
ослобођења
1

226

Зајечар

Трг
Ослобођења
30

227

Зајечар

228

Зајечар

229

Зајечар

230

Житиште

231

Житорађа

232

Зрењанин

233

Зрењанин

Булевар
српских
ратника бб
Крушевачка
17а
Жарка
Зрењанина
41-43
Жарка
Зрењанина
38
Васка Попе 7
Светог
Николе 32
Николе
Тесле 45

Трг
Ослобођења
бб
Генерала
Гамбете 44
Генерала
Гамбете бб
Цара Душана
15
Топличких
хероја 10
Житни трг
бб
Кеј 2.
октобра 1

Основни суд у Врбасу
Основно јавно тужилаштво у
Врбасу
Прекршајни суд у Новом Саду Одељење у Врбасу

5

1

Основни суд у Краљеву - Судска
јединица у Врњачкој Бањи

2

0

Прекршајни суд у Краљеву Одељење у Врњачкој Бањи

2

0

Основни суд у Вршцу

6

1

Основно јавно тужилаштво у
Вршцу

2

0

Прекршајни суд у Вршцу
Основни суд у Новом Саду Пријемна канцеларија у Жабљу
Прекршајни суд у Бечеју Одељење у Жабљу
Основни суд у Пожаревцу Пријемна канцеларија у
Жабарима
Прекршајни суд у Пожаревцу Одељење у Жабарима
Основни суд у Петровцу на
Млави - Судска јединица у
Жагубици
Прекршајни суд у Пожаревцу Одељење у Жагубици
Основни суд у Зајечару

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

Привредни суд у Зајечару

10

1

Основно јавно тужилаштво у
Зајечару

2

Прекршајни суд у Зајечару

2

0

3

1

2

0

2

0

Прекршајни суд у Зрењанину

2

0

Основни суд у Зрењанину
Основно јавно тужилаштво у
Зрењанину

15

1

Више јавно тужилаштво у
Зајечару
Виши суд у Зајечару
Прекршајни суд у Зрењанину Одељење у Житишту
Прекршајни суд у Нишу Одељење у Житорађи
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Привредни суд у Зрењанину
Више јавно тужилаштво у
Зрењанину
Виши суд у Зрењанину
Више јавно тужилаштво у
Косовској Митровици
Виши суд у Косовској
Митровици

234

Звечан

Карађорђева
бб

235

Ниш

Трг војводе
Путника бб

Резервна локација за правосудне
информационе системе

236

Београд

Немањина 9

Интернет
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75

250

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
1. Обавезни услови
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће, одређене чланом 75. ЗЈН, а чију испуњеност доказује на
следећи начин:
Р.
бр.
1.

2.

3.

4.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Да је понуђач регистрован код надлежног
органа, односно уписан у одговарајући
регистар (члан 75. став 1. тачка 1. ЗЈН)
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 (члан 75. став 1. тачка
2. ЗЈН)
Да је понуђач измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране
државе, ако има седиште на њеној територији
(члан 75. став 1. тачка 4. ЗЈН)
Да је понуђач при састављању своје понуде
поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине,
као и да нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде
(члан 75. став 2. ЗЈН)
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НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ
(образац 3 за понуђача и образац
4 за подизвођача), којом понуђач
под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за
учешће у поступку јавне набавке
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и
став 2. ЗЈН

2. Додатни услови
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
додатне услове за учешће, одређене чланом 76. ЗЈН и овом конкурсном
документацијом, а чију испуњеност доказује на следећи начин:
Р.
бр.
5

6

7

8

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
Да је понуђач у 2014, 2015. и 2016.
години остварио укупне приходе од
продаје у укупном износу од најмање
75.000.000 динара.
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Да је понуђач у периоду од 1. јануара
2013. године до дана подношења понуде
пружио услуге истоврсне или сличне
услугама које су предмет ове јавне
набавке (пружање телеком услуга), у
смислу сложености и опсега (најмање
100 локација), у оквиру најмање два
уговорна односа.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
Да понуђач има оригиналну Cisco
произвођачку ауторизацију за учешће у
овом поступку јавне набавке.
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Да понуђач, у тренутку подношења
понуде, има радно ангажована лица која
ће бити одговорна за извршење уговора
и квалитет пружених услуга, и то:
- одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система са важећом
лиценцом 353 или одговорни пројектант
телекомуникационог саобраћаја и мрежа
са важећом лиценцом 369,
- одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система са важећом
лиценцом 453 или одговорни извођач
радова у системима телекомуникационог
саобраћаја и мрежа са важећом
лиценцом 469,

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
- БОН-ЈН ОБРАЗАЦ
за 2014, 2015. и 2016. годину, издат
од Агенције за привредне регистре.
- ПОТВРДЕ РЕФЕРЕНТНИХ
НАРУЧИЛАЦА
(образац 5) из којих се јасно и
недвосмислено види назив и седиште
референтног наручиоца, предмет
уговора, датум испостављања коначног
рачуна и број локација,
- ОДГОВАРАЈУЋИ ДОКАЗ
о пруженим услугама (фотокопија
коначног рачуна, записника о
примопредаји и слично).
- ОРИГИНАЛНА ПРОИЗВОЂАЧКА
АУТОРИЗАЦИЈА
за учешће у овом поступку јавне
набавке, коју издаје компанија Cisco.
- ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ
КАПАЦИТЕТУ
(образац 6), у којој понуђач за свако од
радно ангажованих лица наводи име и
презиме, назив лиценце и врсту радног
ангажовања (радни однос, уговор о
делу, уговор о ПП пословима,
уговор о допунском раду и слично)
(за сва лица),
- ЛИЦЕНЦЕ
које издаје Инжењерска комора Србије
(само за одговорног пројектанта и
одговорног извођача радова),
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- ПОТВРДЕ ДА СУ
ЛИЦЕНЦЕ ВАЖЕЋЕ

- десет лица која ће бити одговорна за
извршење уговора и квалитет пружених
услуга.

које издаје Инжењерска комора Србије
(само за одговорног пројектанта и
одговорног извођача радова),

Напомена: одговорни пројектант и
одговорни извођач радова морају да
имају радно искуство у обављању
послова који су предмет јавне набавке од
по најмање пет година

- РАДНЕ БИОГРАФИЈЕ
из којих се јасно и недвосмислено види
број година радног искуства у
обављању послова који су предмет
јавне набавке
(само за одговорног пројектанта и
одговорног извођача радова)

3. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова
наведених под 1), 2), 3) и 4), док услове наведене под 5), 6), 7) и 8) понуђач мора да
испуњава самостално.
4. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу
са чланом 81. Закона
Носилац посла је дужан да за сваког понуђача из групе понуђача достави доказе о
испуњености услова наведених под 1), 2), 3) и 4), док услове наведене под 5), 6), 7)
и 8) група понуђача испуњава заједно.
5. Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76. Закона
Испуњеност обавезних услова наведених под 1), 2), 3) и 4) понуђач доказује у
складу са чланом 77. став 4. ЗЈН – достављањем Изјаве о испуњености обавезних
услова за учешће (образац 3 за понуђача и образац 4 за подизвођача), којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за
учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН.
Испуњеност додатних услова наведених под 5), 6), 7) и 8) понуђач доказује
достављањем тражене документације.
Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне
регистре, није дужан да достави доказе о испуњености услова наведених под 1), 2)
и 3).
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страници надлежног органа, али је у понуди дужан да се позове на ту интернет
страницу.
Понуђач односно добављач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца
о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која
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наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном
и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом,
јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Наручилац ће, пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача чија је понуда
на основу извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да
тражи да достави копије захтеваних доказа, а може да тражи на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Уколико понуђач у остављеном року, који не може бити краћи од пет дана, не
достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Докази које ће наручилац захтевати пре доношења одлуке о додели уговора:
Р.
бр.

1.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Да је понуђач регистрован код
надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (члан 75. став 1.
тачка 1. ЗЈН)

Правно лице и предузетник
Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног привредног суда
Физичко лице
Није применљиво
Правно лице
Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежног суда и надлежне
полицијске
управе
Министарства
унутрашњих послова да понуђач и
његов
законски
заступник
није
осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за неко од
кривичних дела против привреде,
кривична
дела
против
животне
средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре,
односно:
2.1) Извод из казнене евиденције
основног и вишег суда на чијем је
подручју седиште домаћег правног
лица,
односно
седиште
представништва или огранка страног
правног лица (за понуђача) и
2.2) Извод из казнене евиденције
Посебног одељења (за организовани
криминал) Вишег суда у Београду (за

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
(члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН)

2.
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Да је понуђач измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије
или стране државе, ако има седиште на
њеној територији (члан 75. став 1.
тачка 4. ЗЈН)
3.

понуђача) и
2.3) Уверење из казнене евиденције
надлежне
полицијске
управе
Министарства унутрашњих послова за
сваког од законских заступника (захтев
се подноси према месту рођења или
према месту пребивалишта) (за
законског заступника понуђача)
Предузетник и физичко лице
Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да
није осуђиван за неко од кривичних
дела
као
члан
организоване
криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде,
кривична
дела
против
животне
средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре,
односно:
2.1) Уверење из казнене евиденције
надлежне
полицијске
управе
Министарства унутрашњих послова
(захтев се подноси према месту рођења
или према месту пребивалишта)
*Докази наведени под 2.1), 2.2) и 2.3) не
могу бити старији од два месеца пре
отварања понуда, односно морају
бити издати после 1. септембра 2017.
године
Правно лице, предузетник и физичко
лице
Потврда да је понуђач измирио доспеле
порезе, доприносе и друге јавне
дажбине, односно:
3.1)
Уверење
Пореске
управе
Министарства финансија да је измирио
доспеле порезе и доприносе и
3.2) Уверење надлежне локалне
самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних
прихода
*Докази наведени под 3.1) и 3.2) не
могу бити старији од два месеца пре
отварања понуда, односно морају
бити издати после 1. септембра 2017.
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4.

Да је понуђач при састављању своје
понуде
поштовао
обавезе
које
произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде (члан 75.
став 2. ЗЈН)

године
Правно лице, предузетник и физичко
лице
Испуњеност овог услова понуђач
доказује достављањем Изјаве о
испуњености обавезних услова за
учешће (образац 3 за понуђача и
образац 4 за подизвођача) и наручилац
неће тражити достављање другог
доказа
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријум за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
2. Начин на који ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када
постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити
додељен путем жребања, јавно, у присуству представника понуђача. Сви понуђачи
чије су понуде прихватљиве и који су исто рангирани, биће благовремено позвани
да присуствују поступку доделе уговора путем жребања. Приликом жребања,
представници понуђача ће на посебним хартијама унети име понуђача и ставити
тако попуњену хартију у идентичне празне коверте које добијају од чланова
Комисије за јавну набавку. Члан Комисије за јавну набавку ће коверте ручно
промешати пред представницима понуђача, а затим ће насумице извлачити коверте
и рангирати понуде према редоследу извлачења коверата, о чему се сачињава
записник. У случају да се уредно позвани представник понуђача не одазове позиву
за жребање, чланови Комисије за јавну набавку ће пред присутним овлашћеним
представницима понуђача, у идентичну празну коверту ставити хартију са именом
одсутног понуђача, те ће и ова коверта учествовати у поступку жребања. На исти
начин ће бити поступано и ако поступку жребања не присуствује ниједан понуђач.
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V ОБРАСЦИ
1. ПРОПРАТНИ ОБРАЗАЦ (попунити и залепити на коверту/кутију)

датум и сат подношења:
(попуњава Писарница)

ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ!
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

- ОДРЖАВАЊE КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ СУДОВА РЕДНИ БРОЈ 31/2017

НАРУЧИЛАЦ:
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
НЕМАЊИНА 22-26
11000 БЕОГРАД
ПОНУЂАЧ:
назив:
адреса:
број телефона:
број телефакса:
електронска адреса:
име и презиме лица за контакт:
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2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
1) Подносим понуду број ____________________ од __________ 2017. године за
јавну набавку услуга у отвореном поступку – одржавање комуникационе
мреже судова, редни број 31/2017, а у складу са свим условима и захтевима из
Конкурсне документације објављене на Порталу јавних набавки дана 17.
октобра 2017. године, укључујући и све евентуалне измене наведеног
документа:
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име или скраћени назив
из регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Број текућег рачуна
Назив пословне банке код које се
води текући рачун
Статус понуђача (заокружити)
Врста правног лица (заокружити)

а) правно лице
б) предузетник
в) физичко лице
а) велико
б) средње
в) мало
г) микро

2) Понуду дајем (заокружити):
а) самостално
б) као заједничку понуду
в) са подизвођачем
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ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Пословно име или скраћени
назив из регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Број рачуна
Пословна банка код које се води
рачун
Пословно име или скраћени
назив из регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Број рачуна
Пословна банка код које се води
рачун
По потреби, копирати у довољном броју примерака

страница 39 од 94

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА
Пословно име или скраћени
назив из регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач
Пословно име или скраћени
назив из регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач
По потреби, копирати у довољном броју примерака
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3) Понуђена цена (Укупно Табела 1 + Укупно Табела 2 + Укупно Табела 3):
______________________ (словима: ______________________________________
_____________________________________________________________________)
динара без ПДВ.
______________________ (словима: ______________________________________
_____________________________________________________________________)
динара са ПДВ.
4) Рок важења понуде:
___ дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда).
6) Структура цене:
Табела 1
Опис услуге

Кол.

Јед. цена
без ПДВ

1

2

3

Успостављање
комуникационе мреже
судова по локацији

Јед. цена
са ПДВ

Цена за
Цена за
укупну кол. укупну кол.
без ПДВ
са ПДВ

4

5

6

236
Укупно Табела 1:

Табела 2
р.
бр.

22Место

Адреса

Правосудни орган

1

2

3

4
Прекршајни суд у
Сенти - Одељење у
Ади
Основни суд у Сенти
- Пријемна
канцеларија у Ади

1

Ада

Маршала
Тита 37

2

Ада

Маршала
Тита 39

Примарни
линк
Мб/с

Резервни
линк
Мб/с

Цена за
1 месец
без ПДВ

Цена
за 1
месе
ц са
ПДВ

Цена за
12
месеци
без ПДВ

Цена за
12
месеци
са ПДВ

5

6

7

8

9

10

3

0

2

0
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3

Александровац

29. новембра
1

4

Александровац

29. новембра
бб

5

Алексинац

Аце
Милојевића 2

6

Алибунар

Трг слободе
14

7

Апатин

Светог Саве
2

8

Аранђеловац

Књаза
Милоша 102

9

Ариље

Светог
Ахилија 52

10

Бабушница

Саше
Ивковића 6

11

Бач

Зорана
Ђинђића 7

12

Бачка Паланка

Краља Петра
И 18

13

Бачка Топола

Петефи

Основни суд у Брусу
- Судска јединица у
Александровцу
Прекршајни суд у
Крушевцу - Одељење
у Александровцу
Основни суд у
Алексинцу
Основно јавно
тужилаштво у
Алексинцу
Прекршајни суд у
Нишу - Одељење у
Алексинцу
Основни суд у
Панчеву - Пријемна
канцеларија у
Алибунару
Прекршајни суд у
Панчеву - Одељење у
Алибунару
Основни суд у
Сомбору - Пријемна
канцеларија у
Апатину
Прекршајни суд у
Сомбору - Одељење у
Апатину
Основни суд у
Аранђеловцу
Основно јавно
тужилаштво у
Аранђеловцу
Основни суд у
Пожеги - Пријемна
канцеларија у Ариљу
Прекршајни суд у
Пожеги - Одељење у
Ариљу
Основни суд у
Пироту - Пријемна
канцеларија у
Бабушници
Прекршајни суд у
Бачкој Паланци Одељење у Бачу
Основни суд у Бачкој
Паланци - Пријемна
канцеларија у Бачу
Основни суд у Бачкој
Паланци
Основно јавно
тужилаштво у Бачкој
паланци
Основни суд у

3

0

3

0

6

1

3

0

3

0

6

1

3

0

2

0

3

0

5

1

3

0
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Бригаде 5

14

Бачки
Петровац

14.
Војвођанске
словачке
бригаде 1
Маршала
Тита 5-7

15

Бајина Башта

Душана
Вишића 1

16

Барајево

Светосавска
2

17

Баточина

Краља Петра
I 37

18

Бечеј

Главна 6

19

Бечеј

Данила Киша
8

20

Бела Црква

Јована
Цвијића бб

21

Бела Паланка

Српских
владара 56

22

Беочин

Светосавска
бб

Суботици - Судска
јединица у Бачкој
Тополи
Прекршајни суд у
Суботици - Одељење
суда у Бачкој Тополи
Основни суд у Новом
Саду - Пријемна
канцеларија у Бачком
Петровцу
Прекршајни суд у
Бачкој Паланци Одељење у Бачком
Петровцу
Основни суд у Ужицу
- Судска јединица у
Бајиној Башти
Прекршајни суд у
Ужицу - Одељење
суда у Бајиној Башти
Прекршајни суд у
Београду - Одељење у
Барајеву
Основни суд у
Крагујевцу Пријемна канцеларија
у Баточини
Прекршајни суд у
Крагујевцу Одељење у Баточини
Основно јавно
тужилаштво у Бечеју
Основни суд у Бечеју
Прекршајни суд у
Бечеју
Основни суд у Вршцу
- Судска јединица у
Белој Цркви
Прекршајни суд у
Вршцу - Одељење у
Белој Цркви
Основни суд у
Пироту - Пријемна
канцеларија у Белој
Паланци
Прекршајни суд у
Пироту - Одељење у
Белој Паланци
Основни суд у Новом
Саду - Пријемна
канцеларија у
Беочину
Прекршајни суд у
Новом Саду Одељење у Беочину

2

0

3

0

3

0

3

0

3

0

5

1

3

0

3

0

3

0

3

0
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Београд

Булевар
Николе Тесле
42а

24

Београд

Булевар
Зорана
Ђинђића 104

25

Београд

Булевар
Михаила
Пупина 16

26

Београд

Вилине Воде
бб

27

Београд

Масарикова
2

28

Београд

Немањина 9

29

Београд

Тимочка 15

30

Београд

Катанићева
15

31

Београд

Устаничка 14

32

Београд

Макензијева
31

33

Београд

Устаничка 29

34

Блаце

Карађорђева
бб

23

Први основни суд у
Београду
Први основни суд
Прво основно јавно
тужилаштво у
Београду
Трећи основни суд у
Београду
Треће основно јавно
тужилаштво у
Београду
Први основни суд Архива у Вилиним
Водама
Привредни суд у
Београду
Апелациони суд у
Београду
Привредни
апелациони суд
Управни суд
Врховни касациони
суд
Виши суд у Београду
Више јавно
тужилаштво у
Београду
Виши суд у Београду
Апелационо јавно
тужилаштво у
Београду
Други основни суд у
Београду
Друго основно јавно
тужилаштво у
Београду
Прекршајни
Апелациони суд у
Београду
Прекршајни суд у
Београду
Прекршајни суд у
Београду канцеларија
у Макензијевој 31
Посебно одељење
Вишег суда у
Београду
Тужилаштво за
организовани
криминал
Основни суд у
Куршумлији Пријемна канцеларија

40

2

20

2

20

2

2

0

20

2

200

10

20

2

60

4

5

2

2

20

2

2

0
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у Блацу
Прекршајни суд у
Прокупљу - Одељење
у Блацу

35

Богатић

Мике
Витомировића 3

36

Бојник

Трг Слободе
1

37

Бољевац

Солунских
бораца 1

38

Бор

Моше Пијаде
5

39

Бор

7. Јули 29

40

Босилеград

Георги
Димитрова
81

41

Брус

Мике
Ђорђевића
бб

42

Бујановац

Карађорђев
Трг бб

43

Чачак

Цара Душана
8/1

Прекршајни суд у
Шапцу - Одељење у
Богатићу
Основни суд у Шапцу
- Судска јединица у
Богатићу
Прекршајни суд у
Лесковцу - Одељење
у Бојнику
Основни суд у
Зајечару - Пријемна
канцеларија у
Бољевцу
Прекршајни суд у
Зајечару - Одељење у
Бољевцу
Основно јавно
тужилаштво у Бору
Основни суд у Бору
Прекршајни суд у
Зајечару - Одељење у
Бору
Основни суд у
Сурдулици - Судска
јединица у
Босилеграду
Основни суд у Брусу
Основно јавно
тужилаштво у Брусу
Прекршајни суд у
Крушевцу - Одељење
у Брусу
Основни суд у
Бујановцу
Основно јавно
тужилаштво у Врању,
одељење у Бујановцу
Прекршајни суд у
Врању - Одељење у
Бујановцу
Више јавно
тужилаштво у Чачку
Основни суд у Чачку
Основно јавно
тужилаштво у Чачку
Привредни суд у
Чачку
Виши суд у Чачку

3

0

2

0

2

0

5

1

2

0

2

0

5

1

5

1

15

2
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44

Чајетина

Краља
Александра
28

45

Ћићевац

Карађорђева
бб

46

Чока

Потиска 20

47

Ћуприја

Карађорђева
бб

48

Деспотовац

Савеза
бораца 71

49

Димитровград

Трг Др
Зорана
Ђинђића 2

50

Димитровград

Балканска 81

51

Дољевац

Николе Тесле
69/2

52

Голубац

Цара Лазара
17

53

Горњи
Милановац

Кнеза
Александра
Карађорђевића 29

54

Гроцка

Булевар
Ослобођења
22

55

Гуча

Богдана
Капелана 3

Прекршајни суд у
Чачку
Основни суд у Ужицу
- Пријемна
канцеларија у
Чајетини
Прекршајни суд у
Ужицу - Одељење
суда у Чајетини
Прекршајни суд у
Крушевцу - Одељење
у Ћићевцу
Прекршајни суд у
Сенти - Одељење
Суда у Чоки
Основни суд у
Параћину - Судска
јединица у Ћуприји
Прекршајни суд у
Јагодини - Одељење
Суда у Ћуприји
Основни суд у
Деспотовцу
Основно јавно
тужилаштво у
Деспотовцу
Прекршајни суд у
Јагодини - Одељење
Суда у Деспотовцу
Основни суд у
Димитровграду
Прекршајни суд у
Пироту - Одељење у
Димитровграду
Прекршајни суд у
Нишу - Одељење у
Дољевцу
Прекршајни суд у
Пожаревцу Одељење у Голупцу
Основни суд у
Горњем Милановцу
Основно јавно
тужилаштво у
Горњем Милановцу
Прекршајни суд у
Горњем Милановцу
Прекршајни суд у
Београду - Одељење у
Гроцкој
Основни суд у
Ивањици - Пријемна
канцеларија у Гучи
Прекршајни суд у

2

0

2

0

2

0

3

0

5

1

3

1

2

0

2

0

2

0

5

1

2

0

2

0
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56

Инђија

Краља Петра
И2

57

Инђија

Дунавска 2

58

Ириг

Николе Тесле
4

59

Ивањица

Бошка
Петровића 9

60

Јагодина

Кнегиње
Милице 15

61

Јагодина

Кнегиње
Милице 15

62

Јагодина

Кнегиње
Милице
84-86

63

Кањижа

Главни Трг 3

64

Кикинда

Светозара
Милетића 1

65

Кладово

22 Септембра
бб

66

Кладово

Краља
Александра

Чачку - Одељење
суда у Гучи
Основни суд у Старој
Пазови - Судска
јединица у Инђији
Прекршајни суд у
Руми - Одељење у
Инђији
Основни суд у Руми Пријемна канцеларија
у Иригу
Прекршајни суд у
Руми - Одељење у
Иригу
Основни суд у
Ивањици
Основно јавно
тужилаштво у Чачку,
одељење у Ивањици
Прекршајни суд у
Пожеги - Одељење у
Ивањици
Прекршајни суд у
Јагодини
Основно јавно
тужилаштво у
Јагодини
Привредни суд у
Крагујевцу - Судска
јединица у Јагодини
Основни суд у
Јагодини
Виши суд у Јагодини
Више јавно
тужилаштво у
Јагодини
Основни суд у Сенти
- Пријемна
канцеларија у
Кањижи
Прекршајни суд у
Сенти - Одељење
Суда у Кањижи
Основни суд у
Кикинди
Основно јавно
тужилаштво у
Кикинди
Прекршајни суд у
Кикинди
Основни суд у
Неготину - Судска
јединица у Кладову
Прекршајни суд у
Неготину - Одељење

3

0

2

0

2

0

5

1

2

0

5

0

6

1

2

0

6

1

2

0

2

0
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35

у Кладову
Прекршајни суд у
Крагујевцу Одељење у Книћу
Основни суд у
Књажевцу
Основно јавно
тужилаштво у
Зајечару, одељење у
Књажевцу
Прекршајни суд у
Зајечару - Одељење у
Књажевцу

67

Кнић

Зграда
Општине
Кнић

68

Књажевац

Кеј
Димитрија
Туцовића 5

69

Коцељева

Карађорђева
19

70

Косјерић

Олге Грбић
10

71

Косјерић

Радише
Петронијевића 4
Босанска 7

72

Косовска
Митровица

Краља Петра
И бб
Немањина 48

73

Ковачица

Маршала
Тита 52

74

Ковин

Цара Лазара
83

75

Крагујевац

Трг војводе
Радомира
Путника 4

76

Крагујевац

Кнеза
Михаила 2

Прекршајни суд у
Шапцу - Одељење у
Коцељеви
Основни суд у Шапцу
- Судска јединица у
Коцељеви
Основни суд у
Пожеги - Пријемна
канцеларија у
Косјерићу
Прекршајни суд у
Пожеги - Одељење у
Косјерићу
Основни суд у
Косовској Митровици
Основно јавно
тужилаштво у
Косовској Митровици
Прекршајни суд у
Косовској Митровици
Основни суд у
Панчеву - Судска
јединица у Ковачици
Прекршајни суд у
Панчеву - Одељење у
Ковачици
Основни суд у
Смедереву - Судска
јединица у Ковину
Прекршајни суд у
Панчеву - Одељење у
Ковину
Апелациони суд у
Крагујевцу
Основни суд у
Крагујевцу
Виши суд у
Крагујевцу
Апелационо јавно
тужилаштво у

2

0

5

1

2

0

2

0

2

0

5

1

2

0

2

0

3

0

3

0

10

2

2

0
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Крагујевцу

77

Крагујевац

Кнеза
Михаила 2

78

Крагујевац

Кнеза
Михаила 2

79

Крагујевац

Трг Слободе
3

80

Крагујевац

Кнеза
Михаила 2

81

Крагујевац

Трг Слободе
3

82

Крагујевац

Кнеза
Михаила 2

83

Краљево

Пљакина 4

84

Краљево

85

Краљево

86

Краљево

Карађорђева
5

87

Крупањ

1. маја 5

88

Крушевац

Стевана
Синђелића 1

89

Крушевац

Балканска 63

90

Крушевац

Трг
Косовских
јунака 3

Трг Јована
Сарића број 1
Цара Душана
41

Основни суд у
Крагујевцу издвојено одељење
Одељење Управног
суда у Крагујевцу
Основно јавно
тужилаштво у
Крагујевцу
Прекршајни суд у
Крагујевцу
Прекршајни
апелациони суд Одељење у
Крагујевцу
Привредни суд у
Крагујевцу
Више јавно
тужилаштво у
Крагујевцу
Основни суд у
Краљеву
Основно јавно
тужилаштво у
Краљеву
Прекршајни суд у
Краљеву
Привредни суд у
Краљеву
Више јавно
тужилаштво у
Краљеву
Виши суд у Краљеву
Основни суд у
Лозници - Пријемна
канцеларија у
Крупњу
Прекршајни суд у
Лозници - Одељење у
Крупњу
Прекршајни суд у
Крушевцу
Привредни суд у
Краљеву - Судска
јединица у Крушевцу
Основни суд у
Крушевцу
Основно јавно
тужилаштво у
Крушевцу
Више јавно
тужилаштво у
Крушевцу
Виши суд у

2

0

2

0

2

0

2

0

8

1

2

0

6

1

3

0

8

1

5

1

2

0

3

0

5

0

10

2
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Крушевцу

91

Кучево

Жике
Поповића 31

92

Кучево

Жике
Поповића 64

93

Кула

Маршала
Тита 268

94

Куршумлија

Палих
Бораца 37

95

Лајковац

Носилац
Албанске
споменице 4

96

Лазаревац

Карађорђева
19

97

Лазаревац

Карађорђева
19

98

Лебане

Цара Душана
118

99

Лесковац

Косте
Стаменковића 16

100

Лесковац

101

Лесковац

Пана Ђукића
18
Булевар
ослобођења 2

Основни суд у
Пожаревцу - Судска
јединица у Кучеву
Основно јавно
тужилаштво у
Пожаревцу, одељење
у Кучеву
Прекршајни суд у
Пожаревцу Одељење у Кучеву
Основни суд у Врбасу
- Судска јединица у
Кули
Прекршајни суд у
Сомбору - Одељење у
Кули
Основни суд у
Куршумлији
Основно јавно
тужилаштво у
Куршумлији
Прекршајни суд у
Прокупљу - Одељење
у Куршумлији
Основни суд у Убу Пријемна канцеларија
у Лајковцу
Прекршајни суд у
Ваљеву - Одељење у
Лајковцу
Основни суд у
Лазаревцу
Прекршајни суд у
Лазаревцу
Основно јавно
тужилаштво у
Лазаревцу
Основни суд у
Лебану
Основно јавно
тужилаштво у Лебану
Прекршајни суд у
Лесковцу - Одељење
у Лебану
Основни суд у
Лесковцу
Основно јавно
тужилаштво у
Лесковцу
Прекршајни суд у
Лесковцу
Привредни суд у
Лесковцу

3

0

2

0

3

0

5

1

2

0

5

1

2

0

5

1

5

1

3

0

8

1
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102

Лесковац

Пана Ђукића
13

103

Лозница

Јована
Цвијића бб

104

Љиг

Карађорђева
37

105

Љубовија

Војводе
Мишића 45

106

Мајданпек

Трг
ослобођења
бб

107

Мајданпек

Трг
ослобођења
бб

108

Мали Иђош

Маршала
Тита 23

109

Мали Зворник

Краља Петра
I 38

110

Мало Црниће

Маршала
Тита бб

111

Медвеђа

Солунских
ратника бб

112

Мерошина

Цара Лазара

Више јавно
тужилаштво у
Лесковцу
Виши суд у Лесковцу
Основни суд у
Лозници
Основно јавно
тужилаштво у
Лозници
Прекршајни суд у
Лозници
Привредни суд у
Ваљеву - Судска
јединица у Лозници
Основни суд у
Мионици - Пријемна
канцеларија у Љигу
Прекршајни суд у
Ваљеву - Одељење у
Љигу
Основни суд у
Лозници - Судска
јединица у Љубовији
Прекршајни суд у
Лозници - Одељење у
Љубовији
Основно јавно
тужилаштво у
Лозници - Одељење у
Љубовији
Основно јавно
тужилаштво у
Неготину - Одељење
у Мајданпеку
Основни суд у
Мајданпеку
Прекршајни суд у
Неготину - Одељење
у Мајданпеку
Прекршајни суд у
Суботици - Одељење
суда у Малом Иђошу
Прекршајни суд у
Лозници - Одељење у
Малом Зворнику
Прекршајни суд у
Пожаревцу Одељење у Малом
Црнићу
Прекршајни суд у
Лесковцу - Одељење
у Медвеђи
Прекршајни суд у

3

1

8

1

2

0

3

0

3

1

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0
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7

Мионица

Војводе
Мишића 28

114

Младеновац

Краља
Александра
Обреновића
76

115

Неготин

Краљевића
Марка 2

116

Неготин

Трг Стевана
Мокрањца 1

117

Ниш

Трг војводе
Путника бб

113

Генерала
Милојка
Лешјанина
41А
Светосавска
7а

118

Ниш

119

Ниш

120

Ниш

Вожда
Карађорђа 23

121

Нова Црња

ЈНА 110

Нишу - Одељење у
Мерошини
Основни суд у
Мионици
Основно јавно
тужилаштво у
Мионици
Прекршајни суд у
Ваљеву - Одељење у
Мионици
Основни суд у
Младеновцу
Основно јавно
тужилаштво у
Младеновцу
Прекршајни суд у
Младеновцу
Прекршајни суд у
Неготину
Основни суд у
Неготину
Основно јавно
тужилаштво у
Неготину
Више јавно
тужилаштво у
Неготину
Виши суд у Неготину
Апелациони суд у
Нишу
Апелационо јавно
тужилаштво у Нишу
Одељење Управног
суда у Нишу
Прекршајни
апелациони суд Одељење у Нишу
Прекршајни суд у
Нишу
Привредни суд у
Нишу
Основни суд у Нишу
Основно јавно
тужилаштво у Нишу
Више јавно
тужилаштво у Нишу
Виши суд у Нишу
Основни суд у
Кикинди - Пријемна
канцеларија у Новој
Црњи
Прекршајни суд у

5

1

10

1

2

0

6

1

20

5

3

0

8

1

20

1

2

0
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122

Нова Варош

Карађорђева
32

123

Нови Бечеј

Жарка
Зрењанина 5

124

Нови Кнежевац

Трг Мосе
Пијаде 11

125

Нови Пазар

Житни трг 16

126

Нови Сад

Сутјеска 3

127

Нови Сад

Булевар

Кикинди - Одељење у
Новој Црњи
Основни суд у
Пријепољу - Судска
јединица у Новој
Вароши
Прекршајни суд у
Пријепољу Одељење у Новој
Вароши
Основни суд у Бечеју
- Судска јединица у
Новом Бечеју
Прекршајни суд у
Зрењанину Одељење у Новом
Бечеју
Основни суд у
Кикинди - Судска
јединица у Новом
Кнежевцу
Прекршајни суд у
Кикинди - Одељење у
Новом Кнежевцу
Основни суд у Новом
Пазару
Основно јавно
тужилаштво у Новом
Пазару
Прекршајни суд у
Новом Пазару
Виши суд у Новом
Пазару
Више јавно
тужилаштво у Новом
Пазару
Апелациони суд у
Новом Саду
Апелационо јавно
тужилаштво у Новом
Саду
Основни суд у Новом
Саду
Основно јавно
тужилаштво у Новом
Саду
Привредни суд у
Новом Саду
Више јавно
тужилаштво у Новом
Саду
Виши суд у Новом
Саду
Основни суд у Новом

3

0

3

0

2

0

6

1

40

2

6

0
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Ослобођења
58

128

Нови Сад

Булевар
Михаiла
Пупина 6

129

Обреновац

Александра
Аце
Симовића 9а

130

Оџаци

Сомборска
21

131

Опово

Рибарска 11

132

Осечина

Карађорђева
78

133

Панчево

Браће
Јовановића
20

134

Панчево

Трг Краља
Петра I 2-4

135

Панчево

Војводе
Радомира
Путника
13-15

136

Параћин

Мајора
Марка 1

Саду - издвојено
одељење
Прекршајни суд у
Новом Саду
Прекршајни
апелациони суд Одељење у Новом
Саду
Одељење Управног
суда у Новом Саду
Основни суд у
Обреновцу
Основно јавно
тужилаштво у
Обреновцу
Прекршајни суд у
Обреновцу
Основни суд у
Сомбору - Пријемна
канцеларија у
Оџацима
Прекршајни суд у
Сомбору - Одељење у
Оџацима
Прекршајни суд у
Панчеву - Одељење у
Опову
Основни суд у
Ваљеву - Пријемна
канцеларија у
Осечини
Прекршајни суд у
Ваљеву - Одељење у
Осечини
Прекршајни суд у
Панчеву
Прекршајни суд у
Панчеву - Издвојено
одељење
Основни суд у
Панчеву
Основно јавно
тужилаштво у
Панчеву
Привредни суд у
Панчеву
Више јавно
тужилаштво у
Панчеву
Виши суд у Панчеву
Основни суд у
Параћину

5

0

6

1

2

0

2

0

2

0

3

0

2

0

20

1

5

1
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137

Параћин

Томе
Живановића
10

138

Пећинци

Школска 5

139

Петровац на
Млави

Српских
владара 159

140

Пирот

Српских
владара 126

141

Пландиште

Радомира
Путника 53

142

Пожаревац

Трг Стевана
Максимовића
1

143

Пожаревац

Дринска 2/2

144

Пожаревац

Јована
Шербановића 4

145

Пожега

Уче
Димитријевића 6

Основно јавно
тужилаштво у
Параћину
Прекршајни суд у
Параћину
Основни суд у Руми Пријемна канцеларија
у Пећинцима
Прекршајни суд у
Руми - Одељење у
Пећинцима
Основни суд у
Петровцу на Млави
Основно јавно
тужилаштво у
Петровцу на Млави
Прекршајни суд у
Пожаревцу Одељење у Млави
Прекршајни суд у
Пироту
Основни суд у
Пироту
Виши суд у Пироту
Основно јавно
тужилаштво у Пироту
Више јавно
тужилаштво у Пироту
Основни суд у Вршцу
- Пријемна
канцеларија у
Пландишту
Прекршајни суд у
Вршцу - Одељење у
Пландишту
Основни суд у
Пожаревцу
Прекршајни суд у
Пожаревцу
Основно јавно
тужилаштво у
Пожаревцу
Привредни суд у
Пожаревцу
Више јавно
тужилаштво у
Пожаревцу
Виши суд у
Пожаревцу
Основни суд у
Пожеги
Основно јавно
тужилаштво у

3

0

2

0

5

1

6

1

2

0

5

1

3

0

10

1

5

1
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Пожеги

146

Прешево

Маршала
Тита бб

147

Прибој

Вука
Караџића 20

148

Прибој

Лимска 28

149

Пријепоље

Валтерова
171

150

Пријепоље

Валтерова
173

151

Прокупље

21. Српске
Дивизије 1

152

Рача

Карађорђева
48

153

Рача

Карађорђева
48

154

Рашка

Ратка
Луковића 23

155

Рашка

Милуна
Ивановица
бб

156

Ражањ

Партизанска
бб

Прекршајни суд у
Пожеги
Основни суд у
Бујановцу - Пријемна
канцеларија у
Прешеву
Прекршајни суд у
Прешеву
Основни суд у
Прибоју
Основно јавно
тужилаштво у
Пријепољу Одељење у Прибоју
Прекршајни суд у
Пријепољу Одељење у Прибоју
Основни суд у
Пријепољу
Основно јавно
тужилаштво у
Пријепољу
Прекршајни суд у
Пријепољу
Основни суд у
Прокупљу
Основно јавно
тужилаштво у
Прокупљу
Више јавно
тужилаштво у
Прокупљу
Виши суд у
Прокупљу
Прекршајни суд у
Прокупљу
Основни суд у
Аранђеловцу Пријемна канцеларија
у Рачи
Прекршајни суд у
Крагујевцу Одељење у Рачи
Основни суд у Рашкој
Основно јавно
тужилаштво у Рашкој
Прекршајни суд у
Рашкој
Основно јавно
тужилаштво у Рашкој
- рачуноводство
Основни суд у
Алексинцу -

2

0

3

1

2

0

5

1

2

0

6

1

2

0

2

0

3

1

2

0

2

0
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157

Рековац

Слађана
Лукића бб

158

Рума

Железничка
10

159

Рума

Железничка
13

160

Шабац

Карађорђева
25

161

Шабац

Поп Лукина
2

162

Шабац

Господар
Јевремова 8

163

Сечањ

Вожда
Карађорђа бб

164

Сечањ

Вожда
Карађорђа 69

165

Сента

Главни Трг 2

166

Шид

Цара Душана
4

167

Сјеница

Ахмета
Абдагића бб

168

Смедерево

Омладинска
1

Пријемна канцеларија
у Ражњу
Прекршајни суд у
Нишу - Одељење у
Ражњу
Основни суд у
Јагодини - Пријемна
канцеларија у
Рековцу
Основни суд у Руми
Основно јавно
тужилаштво у Руми
Прекршајни суд у
Руми
Основни суд у Шапцу
Основно јавно
тужилаштво у Шапцу
Прекршајни суд у
Шапцу
Више јавно
тужилаштво у Шапцу
Виши суд у Шапцу
Основни суд у
Зрењанину Пријемна канцеларија
у Сечњу
Прекршајни суд у
Зрењанину Одељење у Сечњу
Основни суд у Сенти
Основно јавно
тужилаштво у Сенти
Прекршајни суд у
Сенти
Основни суд у Шиду
Основно јавно
тужилаштво у
Сремској Митровици
- Одељење у Шиду
Прекршајни суд у
Сремској Митровици
- Одељење суда у
Шиду
Основни суд у
Сјеници
Прекршајни суд у
Сјеници
Основно јавно
тужилаштво у Новом
Пазару - Одељење у
Сјеници
Основно јавно
тужилаштво у

2

0

5

1

2

0

6

1

2

0

3

1

2

0

2

0

5

1

5

1

5

1

2

0
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Смедереву
169

Смедерево

Омладинска
1

170

Смедерево

Трг
Републике 2

171

Смедеревска
Паланка

Вука
Караџића 22

172

Сокобања

Светог Саве
19

173

Сокобања

Светог Саве
21

174

Сомбор

175

Сомбор

Трг Цара
Уроша 1
Венац
Војводе
Живојина
Мишића 23

176

Сомбор

Венац
Војводе
Степе
Степановића
13

177

Сомбор

Венац Степе
Стапановица
бб

178

Сомбор

Трг Цара
Уроша 1

179

Сопот

Космајски
Трг 5

180

Србобран

Јована
Поповића 25

Прекршајни суд у
Смедереву
Основни суд у
Смедереву
Више јавно
тужилаштво у
Смедереву
Виши суд у
Смедереву
Основни суд у
Великој Плани Судска јединица у
Смедеревској
Паланци
Прекршајни суд у
Смедереву - Одељење
суда у Смедеревској
Паланци
Основни суд у
Алексинцу - Судска
јединица у Сокобањи
Прекршајни суд у
Зајечару - Одељење у
Сокобањи
Прекршајни суд у
Сомбору
Привредни суд у
Сомбору

Одељење
Апелационог суда у
Новом Саду
Основни суд у
Сомбору
Виши суд у Сомбору
Основно јавно
тузиластво
Више јавно
тужилаштво у
Сомбору
Прекршајни суд у
Младеновцу Одељење у Сопоту
Основни суд у
Младеновцу - Судска
јединица у Сопоту
Основни суд у Врбасу
- Пријемна
канцеларија у
Србобрану

2

0

10

1

3

0

2

0

2

0

2

0

8

1

6

1

2

0

2

0

2

0

2

0
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181

Србобран

Ђуре
Јакшића 2

182

Сремска
Митровица

Трг Светог
Димитрија 39

183

Стара Пазова

Карађорђева
3

184

Стара Пазова

Светосавска
6

185

Стара Пазова

Ћирила и
Методија 18

186

Суботица

Трг Лазара
Нешића 1

187

Суботица

Сенћански
пут 1

188

Сурдулица

Српских
Владара бб

189

Свилајнац

Светог Саве
бб

190

Свилајнац

Светог Саве
64

191

Сврљиг

Радетова 2

Прекршајни суд у
Бечеју - Одељење у
Србобрану
Основни суд у
Сремској Митровици
Основно јавно
тужилаштво у
Сремској Митровици
Прекршајни суд у
Сремској Митровици
Привредни суд у
Сремској Митровици
Више јавно
тужилаштво у
Сремској Митровици
Виши суд у Сремској
Митровици
Основни суд у Старој
Пазови
Основно јавно
тужилаштво у Старој
Пазови
Прекршајни суд у
Руми - Одељење у
Старој Пазови
Прекршајни суд у
Суботици
Одељење
Апелационог суда у
Новом Саду
Основни суд у
Суботици
Основно јавно
тужилаштво у
Суботици
Привредни суд у
Суботици
Више јавно
тужилаштво у
Суботици
Виши суд у Суботици
Прекршајни суд у
Врању - Одељење у
Сурдулици
Основни суд у
Сурдулици
Основни суд у
Деспотовцу - Судска
јединица у Свилајнцу
Прекршајни суд у
Јагодини - Одељење
Суда у Свилајнцу
Основни суд у Нишу
- Пријемна
канцеларија у

2

0

20

1

6

1

2

0

2

0

2

0

20

1

5

1

2

0

2

0

2

0
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Сврљигу

192

Темерин

Новосадска
385

193

Тител

Главна 14

194

Топола

Булевар
Краља
Александра I
19

195

Трстеник

Доктора
Милуновића
бб

196

Тутин

Његошева 12

197

Тутин

Омладинска
број 7

198

Уб

199

Уб

200

Уб

7. јула 11

201

Ужице

Марије Маге
Магазиновић
11

202

Ужице

Наде Матић
6

Трећег
Октобра 4
Краља Петра
ослободиоца
60а/1

Прекршајни суд у
Нишу - Одељење у
Сврљигу
Прекршајни суд у
Бечеју - Одељење у
Темерину
Основни суд у Новом
Саду - Пријемна
канцеларија у
Темерину
Прекршајни суд у
Новом Саду Одељење у Тителу
Основни суд у Новом
Саду - Пријемна
канцеларија у Тителу
Основни суд у
Аранђеловцу - Судска
јединица у Тополи
Прекршајни суд у
Аранђеловцу Одељење
прекршајног суда у
Тополи
Основно јавно
тужилаштво у
Трстенику
Основни суд у
Трстенику
Прекршајни суд у
Трстенику
Основни суд у Новом
Пазару - Судска
јединица у Тутину
Прекршајни суд у
Новом Пазару Одељење у Тутину

2

0

2

0

3

0

5

1

2

0

2

0

Основни суд у Убу

5

1

Основно јавно
тужилаштво у Убу

2

0

2

0

10

0

10

1

Прекршајни суд у
Ваљеву - Одељење у
Убу
Привредни суд у
Ужицу
Прекршајни суд у
Ужицу
Основни суд у Ужицу
Основно јавно
тужилаштво у Ужицу
Више јавно
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тужилаштво у Ужицу

203

Ваљево

Вука
Караџића 5

204

Ваљево

Карађорђева
48-50

205

Варварин

206

Варварин

207

Велика Плана

Момира
Гајића 7

208

Велико
Градиште

Житни Трг
бб

209

Владичин Хан

Светосавска
1

210

Владичин Хан

Светосавска
39

211

Владимирци

Светог Саве
59

Марина
Мариновића
бб
Марина
Мариновића
бб

Виши суд у Ужицу
Основно јавно
тужилаштво у
Ваљеву
Прекршајни суд у
Ваљеву
Више јавно
тужилаштво у
Ваљеву
Основни суд у
Ваљеву
Привредни суд у
Ваљеву
Виши суд у Ваљеву
Основни суд у
Крушевцу - Судска
јединица у Варварину
Прекршајни суд у
Крушевцу - Одељење
у Варварину
Основни суд у
Великој Плани
Основно јавно
тужилаштво у
Великој Плани
Прекршајни суд у
Смедереву - Одељење
суда у Великој Плани
Основно јавно
тужилаштво у
Великом Градишту
Прекршајни суд у
Пожаревцу Одељење у Великом
Градишту
Основни суд у
Великом Градишту
Основни суд у
Сурдулици - Судска
јединица у
Владичином Хану
Основно јавно
тужилаштво у
Владичином Хану
Прекршајни суд у
Врању - Одељење у
Владичином Хану
Основни суд у Шапцу
- Пријемна
канцеларија у
Владимирцима
Прекршајни суд у
Шапцу - Одељење у

5

0

20

1

3

0

2

0

6

1

3

1

3

0

2

0

2

0
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Владимирцима

212

Власотинце

Марка
Орешковића
3

Основни суд у
Лесковцу - Судска
јединица у
Власотинцу
Прекршајни суд у
Лесковцу - Одељење
у Власотинцу

213

Врање

Краља
Милана 2

Основни суд у Врању

214

Врање

Задарска 2

Врање

Краља
Стефана
Првовенчано
г1

215

216

Врбас

Палих
Бораца 9/ц

217

Врњачка Бања

Булевар
српских
ратника бб

218

Врњачка Бања

Крушевачка
17а

219

Вршац

220

Вршац

221

Вршац

Васка Попе 7

222

Жабаљ

Светог
Николе 32

223

Жабаљ

Николе Тесле
45

224

Жабари

Кнеза
Милоша 93

Жарка
Зрењанина
41-43
Жарка
Зрењанина
38

3

0

5

1

2

0

8

1

5

1

2

0

2

0

Основни суд у Вршцу

6

1

Основно јавно
тужилаштво у Вршцу

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

Прекршајни суд у
Врању
Привредни суд у
Лесковцу - Судска
јединица у Врању
Основно јавно
тужилаштво у Врању
Више јавно
тужилаштво у Врању
Виши суд у Врању
Основни суд у Врбасу
Основно јавно
тужилаштво у Врбасу
Прекршајни суд у
Новом Саду Одељење у Врбасу
Основни суд у
Краљеву - Судска
јединица у Врњачкој
Бањи
Прекршајни суд у
Краљеву - Одељење у
Врњачкој Бањи

Прекршајни суд у
Вршцу
Основни суд у Новом
Саду - Пријемна
канцеларија у Жабљу
Прекршајни суд у
Бечеју - Одељење у
Жабљу
Основни суд у
Пожаревцу Пријемна канцеларија
у Жабарима
Прекршајни суд у
Пожаревцу Одељење у Жабарима
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225

Жагубица

Трг
ослобођења 1

226

Зајечар

Трг
Ослобођења
30

227

Зајечар

228

Зајечар

229

Зајечар

Генерала
Гамбете бб

230

Житиште

Цара Душана
15

231

Житорађа

Топличких
хероја 10

232

Зрењанин

Житни трг бб

233

Зрењанин

Кеј 2.
октобра 1

234

Звечан

Карађорђева
бб

235

Ниш

Трг војводе
Путника бб

236

Београд

Немањина 9

Трг
Ослобођења
бб
Генерала
Гамбете 44

Основни суд у
Петровцу на Млави Судска јединица у
Жагубици
Прекршајни суд у
Пожаревцу Одељење у Жагубици
Основни суд у
Зајечару
Привредни суд у
Зајечару
Основно јавно
тужилаштво у
Зајечару
Прекршајни суд у
Зајечару
Више јавно
тужилаштво у
Зајечару
Виши суд у Зајечару
Прекршајни суд у
Зрењанину Одељење у Житишту
Прекршајни суд у
Нишу - Одељење у
Житорађи
Прекршајни суд у
Зрењанину
Основни суд у
Зрењанину
Основно јавно
тужилаштво у
Зрењанину
Привредни суд у
Зрењанину
Више јавно
тужилаштво у
Зрењанину
Виши суд у
Зрењанину
Више јавно
тужилаштво у
Косовској Митровици
Виши суд у Косовској
Митровици
Резервна локација за
правосудне
информационе
системе

2

0

10

1

2
2

0

3

1

2

0

2

0

2

0

15

1

2

0

75
250

Интернет
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Укупно Табела 3:
Табела 3
Кол.

Цена за 1
месец без
ПДВ

Цена за 1
месец са
ПДВ

Цена за 12
месеци без
ПДВ

Цена за 12
месеци са
ПДВ

1

2

3

4

5

6

Удаљени приступ
комуникационој мрежи
судова по кориснику
удаљеног приступа

1000

Опис услуге

Укупно Табела 3:

7) Рок плаћања:
Једнократно: у року 20 дана од дана пријема исправног рачуна и извештаја о
пруженим услугама, за услугу успостављања комуникационе мреже судова.
Сукцесивно, у 12 једнаких месечних износа: у року 20 дана од дана пријема исправног
рачуна и протокола о услугама одржавања за месец за који се испоставља рачун, за
услуге одржавања комуникационе мреже судова и удаљеног приступа
комуникационој мрежи судова.
8) Рок пружања услуга:
15 дана од дана увођења у посао, за услугу успостављања комуникационе мреже
судова.
12 месеци од дана увођења у посао, за услуге одржавања комуникационе мреже
судова и удаљеног приступа комуникационој мрежи судова.
9) Место пружања услуга:
11000 Београд, Немањина 22-26 и Немањина 9 и 18000 Ниш, Трг војводе Путника бб.
Наручилац задржава право да одреди друго место пружања услуга.
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10) Квалитет:
У складу са позитивноправним прописима и захтевима из Техничке спецификације.
11) Напомена:
Јединичне цене су фиксне.
У цену су укључени сви зависни и уобичајени пратећи трошкови понуђача. Ако
понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да их
одвојено искаже у динарима и урачуна у јединичну цену.

Износ увозне царине у динарима
Износ других дажбина у динарима
Укупно у динарима

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове наведене у
овој конкурсној документацији. Сагласни смо да наведени услови у целини
представљају саставни део уговора.
Упутство за попуњавање структуре цене:
Табела 1:
У колону 3 уписати цену успостављања комуникационе мреже судова за једну
локацију без ПДВ.
У колону 4 уписати цену успостављања комуникационе мреже судова за једну
локацију са ПДВ.
У колону 5 уписати цену успостављања комуникационе мреже судова за све локације
без ПДВ (колона 2 x колона 3).
У колону 6 уписати цену успостављања комуникационе мреже судова за све локације
са ПДВ (колона 2 x колона 4).
У последњи ред уписати укупну понуђену цену без ПДВ и укупну понуђену цену са
ПДВ.
Табела 2:
У колону 3 уписати цену услуге одржавања комуникационе мреже судова по локацији
за један месец без ПДВ.
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У колону 4 уписати цену услуге одржавања комуникационе мреже судова по локацији
за један месец са ПДВ.
У колону 5 уписати цену услуге одржавања комуникационе мреже судова по локацији
за дванаест месеци без ПДВ (колона 2 x колона 3).
У колону 6 уписати цену услуге одржавања комуникационе мреже судова по локацији
за дванаест месеци са ПДВ (колона 2 x колона 4).
У последњи ред уписати укупну понуђену цену без ПДВ и укупну понуђену цену са
ПДВ.
Табела 3:
У колону 3 уписати цену услуге удаљеног приступа комуникационој мрежи судова за
све кориснике за један месец без ПДВ.
У колону 4 уписати цену услуге удаљеног приступа комуникационој мрежи судова за
све кориснике за један месец са ПДВ.
У колону 5 уписати цену услуге удаљеног приступа комуникационој мрежи судова за
све кориснике за дванаест месеци без ПДВ (колона 2 x колона 3).
У колону 6 уписати цену услуге удаљеног приступа комуникационој мрежи судова за
све кориснике за дванаест месеци са ПДВ (колона 2 x колона 4).
У последњи ред уписати укупну понуђену цену без ПДВ и укупну понуђену цену са
ПДВ.

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, потребно је да се
одвојено искаже у динарима и урачуна у јединичну цену, у посебној табели.

датум:
____________________
место:
____________________

М.П.

потпис овлашћеног
лица понуђача
___________________
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3. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ
за јавну набавку услуга у отвореном поступку – одржавање комуникационе мреже
судова, редни број 31/2017
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач _________________________________________,
са седиштем у ____________________, ул. ___________________________________
бр. ___, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу даје следећу изјаву:
ИЗЈАВА
Изричито наводим да испуњавам све услове из члана 75. ЗЈН, и то:
- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН);
- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН);
- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на
њеној територији) (члан 75. став 1. тачка 3) ЗЈН);
- Понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му изречена
мера забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за
предметну јавну набавку (члан 75. став 2. ЗЈН).

датум:
____________________
место:
____________________

М.П.

потпис овлашћеног
лица понуђача
___________________

Напомене:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити попуњена, потписана и
печатом оверена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
По потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака.
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4. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ
за јавну набавку услуга у отвореном поступку – одржавање комуникационе мреже
судова, редни број 31/2017
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач _________________________________________,
са седиштем у ____________________, ул. ___________________________________
бр. ___, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу даје следећу изјаву:
ИЗЈАВА
Изричито наводим да испуњавам све услове из члана 75. ЗЈН, и то:
- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН);
- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН);
- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на
њеној територији) (члан 75. став 1. тачка 3) ЗЈН);
- Подизвођач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му
изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде за предметну јавну набавку (члан 75. став 2. ЗЈН).

датум:
____________________
место:
____________________

М.П.

потпис овлашћеног
лица понуђача
___________________

Напомене:
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
По потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака.
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5. ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА
Назив наручиоца
Адреса седишта
ПИБ
Матични број
Лице за контакт
Број телефона
На основу члана 77. став 2. тачка 2. подтачка 2) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), издајем следећу
ПОТВРДУ
да је понуђач ________________________________________________, са седиштем
у ______________________, ул. ____________________________________ бр. ____,
у периоду од _________________________ до ________________________ године
датум увођења у посао
датум испостављања
коначног рачуна
савесно и поштено пружио услуге:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
навести врсту пружених услуга и број локација

Потврда се издаје ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке услуга –
одржавање комуникационе мреже судова, редни број 31/2017.
датум:
____________________
место:
____________________

М.П.

потпис овлашћеног
лица наручиоца
___________________

Напомена:
По потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака.
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6. ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
за јавну набавку услуга у отвореном поступку – одржавање комуникационе мреже
судова, редни број 31/2017

име и презиме

назив лиценце

///////////////////////////////

///////////////////////////////

///////////////////////////////

///////////////////////////////

///////////////////////////////

///////////////////////////////

///////////////////////////////
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врста радног ангажовања
(радни однос, уговор о делу,
уговор о ПП пословима,
уговор о допунском раду и сл.)

///////////////////////////////

///////////////////////////////

///////////////////////////////

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни и уз ову изјаву
за одговорног пројектанта и одговорног извођача радова прилажем копије
лиценци и потврда да су лиценце важеће, које издаје Инжењерска комора
Србије, и радне биографије.
датум:
____________________
место:
____________________

М.П.

потпис овлашћеног
лица понуђача
___________________

Напомена:
По потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака.
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7. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
за јавну набавку услуга у отвореном поступку – одржавање комуникационе мреже
судова, редни број 31/2017
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15), понуђач ____________________________________________,
са седиштем у _____________________, ул. __________________________________
бр. ___, даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

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

датум:
____________________
место:
____________________

М.П.

потпис овлашћеног
лица понуђача
___________________

Напомене:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити попуњена, потписана и
печатом оверена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. По
потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака.
У случају постојања основане сумње у истинитост ове изјаве, наручилац ће одмах
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација
надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу
изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач,
односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у
смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
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8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за јавну набавку услуга у отвореном поступку – одржавање комуникационе мреже
судова, редни број 31/2017
врста трошка

износ трошка у динарима

УКУПНО

Напомене:
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Уколико поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у
својој понуди.
Достављање овог обрасца није обавезно.

датум:
____________________
место:
____________________

М.П.

потпис овлашћеног
лица понуђача
___________________
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VI МОДЕЛ УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА
ОДРЖАВАЊА КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ СУДОВА

закључен између:

1. Републике Србије - Министарства правде,
са седиштем у Београду, Немањина 22-26,
ПИБ: 108510096, МБ: 17855204, које заступа
Нела Кубуровић, министар (у даљем тексту:
Наручилац)
и
2.
____________________________________,
са
седиштем
у
____________________,
________________________________
_____,
ПИБ: ___________, МБ: ________ које заступа
________________________________________,
директор (у даљем тексту: Пружалац услуга)
који у потпуности одговара Наручиоцу за
извршење уговорних обавеза, без обзира на
број подизвођача
- са подизвођачима:
_____________________________________, са
седиштем
у
____________________,
________________________________
_____,
ПИБ: ___________, МБ: ________, које заступа
__________________________, директор, за део
предмета набавке _________________________
_______________________________________, у
проценту укупне вредности од ___ % (не већи
од 50%);
_____________________________________, са
седиштем
у
____________________,
________________________________
_____,
ПИБ: ___________, МБ: ________, које заступа
__________________________, директор, за део
предмета набавке _________________________
_______________________________________, у
проценту укупне вредности од ___ % (не већи
од 50%);
- односно са члановима групе понуђача:
____________________________________,

страница 74 од 94

са

седиштем
у
____________________,
________________________________
_____,
ПИБ: ___________, МБ: ________, које заступа
_______________________________, директор
и __________________________________, са
седиштем
у
____________________,
________________________________
_____,
ПИБ: ___________, МБ: ________, које заступа
_______________________________, директор
који одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу, сагласно Споразуму о заједничком
наступању,
број
___________
од
___________________ године, који је у прилогу
Уговора и чини његов саставни део (Прилог 1).

Уводне одредбе
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15) спровео отворени поступак јавне набавке услуга чији је
предмет одржавање комуникационе мреже судова, редни број 31/2017;
- да је Пружалац услуга дана ________ (попуњава понуђач) 2017. године доставио
понуду број: ___________ (попуњава понуђач) од _________ (попуњава понуђач)
2017. године, која у потпуности одговара условима и захтевима из конкурсне
документације, а која је у прилогу Уговора и чини његов саставни део (Прилог 2);
- да је Наручилац уз примену критеријума најнижа понуђена цена донео Одлуку о
додели уговора број: 404-02-81/2017-12//// од //////////// 2017. године, којом је Уговор
доделио Пружаоцу услуга.
Предмет Уговора
Члан 2.
Предмет Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са пружањем
услуга успостављања и одржавања комуникационе мреже судова, пружања
телекомуникационих услуга, услуга Интернета, одржавања e-mail сервиса,
успостављања централне тачке за контакт између Наручиоца и Пружаоца услуга,
система интеграција и консолидација свих LAN мрежа правосудних органа у
комуникациону мрежу правосуђа Србије као и омогућавања удаљеног приступа
јавним извршитељима и јавним бележницима (правосудне професије), у свему
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према понуди Пружаоца услуга и Техничкoј спецификацији Наручиоца, која је у
прилогу Уговора и чини његов саставни део (Прилог 3), и то:
Опис услуга
(према захтевима из
Техничке пецификације)
1

Јединица
мере

Количина по
јединици мере

2

3

ком.

236

1

Успостављање комуникационе
судова по локацији

мреже

2

Одржавање комуникационе мреже судова
за 236 локација

месец

12

3

Удаљени приступ комуникационој мрежи
судова за 1.000 корисника удаљеног
приступа

месец

12

Пружалац услуга се обавезује да пружи услуге које су предмет Уговора, а
Наручилац се обавезује да пружене услуге прими и плати Пружаоцу услуга
уговорену цену.
Уговорена цена
Члан 3.
Уговорена цена износи ________________________ (попуњава понуђач)
(словима: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________) (попуњава
понуђач) динара без ПДВ, односно ___________________________________
(попуњава понуђач) (словима: ___________________________________________
_____________________________________________________________) (попуњава
понуђач) динара са ПДВ.
Уговорена цена обухвата цену предметних услуга и све остале трошкове који су
потребни за извршење Уговора, и то:
Опис услуга
(према захтевима из
Техничке пецификације)
1
Успостављање
мреже
1 комуникационе
судова по локацији

Јед.
мере

Кол. по
јед. мере

Јед. цена
без ПДВ

2

3

4

ком.

236
Укупно 1:
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Укупна
цена
без ПДВ
5 (3x4)

ПДВ
у%

Укупна цена
са ПДВ

6

7 (5+6)

/////////

2

3

Одржавање
комуникационе
мреже месец
судова за 236 локација
Удаљени
приступ
комуникационој
мрежи
месец
судова за 1.000 корисника
удаљеног приступа

12

12
Укупно 2 + 3:

/////////

УКУПНО УГОВОРЕНА ЦЕНА (1 + 2 + 3):

/////////

Јединичне цене су наведене у понуди Пружаоца услуга, фиксне су и не могу се
мењати услед повећања цене елемената на основу којих су одређене.
Средства за обавезе по Уговору обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије
за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 99/16). Плаћање обавеза које
доспевају у 2017. години биће вршено до висине одобрених апропријација за ту
намену, у складу са законом којим се уређује буџет за 2017. годину. Плаћање
обавеза које доспевају у 2018. години биће вршено највише до износа средстава
која ће им за ту намену бити одобрена у 2018. години. У супротном Уговор
престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања
обавеза од стране Наручиоца.
Начин, рок и услови плаћања
Члан 4.
Плаћање услуге наведене у табели у члану 3. Уговора под редним бројем 1 се врши
једнократно, у износу од ______________ динара без ПДВ, односно
______________ динара са ПДВ, у року од 20 дана од дана пријема рачуна и
извештаја о пруженим услугама успостављања комуникационе мреже судова.
Плаћање услуга наведених у табели у члану 3. Уговора под редним бројевима 2 и 3
се врши сукцесивно, у дванаест једнаких месечних износа, тј. у износу од
______________ динара без ПДВ, односно ______________ динара са ПДВ
месечно, у року од 20 дана од дана пријема рачуна и протокола о услугама
одржавања у месецу за који се испоставља рачун.
Даном пријема сматра се дан наведен на заводном штамбиљу Наручиоца.
Плаћање се врши на рачун Пружаоца услуга број: ____________________
(попуњава понуђач) који се води код ____________________________________
(попуњава понуђач) банке.
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Наручилац задржава право да динамику уплате средстава
могућностима извршења буџета Републике Србије.

усклађује са

По исплати уговорне цене на начин одређен Уговором, престају све финансијске
обавезе Наручиоца према Пружаоцу услуга по основу и у вези са Уговором.
Уговорени рок
Члан 5.
Рок извршења услуге наведене у табели у члану 2. Уговора под редним бројем 1
износи 15 (петнаест) дана од дана увођења у посао Пружаоца услуга од стране
Наручиоца.
Рок извршења услуга наведених у табели у члану 2. Уговора под редним бројевима
2 и 3 износи 12 (дванаест) месеци од дана увођења у посао Пружаоца услуга од
стране Наручиоца.
Увођење у посао уговорне стране записнички констатују.
Виша сила
Члан 6.
Уговорени рокови из члана 5. Уговора могу се продужити изменом Уговора у
следећим случајевима:
- природни догађаји који имају карактер више силе,
- прекид извршења Уговора као последица мера предвиђених актима државних
органа,
- ванредни друштвени догађаји који су законом утврђени као виша сила,
- друштвене појаве и друге околности изазване одлукама државних органа или
актима надлежних органа, за које није одговоран Пружалац услуга.
У случају наступања околности из става 1. овог члана, уговорна страна која захтева
измену Уговора дужна је да докаже основаност тог захтева.
Захтев за продужење рокова за извршење овог уговора Пружалац услуга подноси
Наручиоцу у писаном облику, у року од 3 (три) дана од дана сазнања за наступање
околности из става 1. овог члана.
Не може се тражити измена Уговора због ванредних околности које су настале
после истека рокова предвиђених за извршење Уговора.
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Средство финансијског обезбеђења
Члан 7.
Пружалац услуга је дужан да у року од 10 дана од дана закључења Уговора
Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла са клаузулама
неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, у висини
од 10% од уговорене цене без ПДВ, са роком важења 30 дана дужим од уговореног
рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију уколико Пружалац услуга не
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.
Ако се за време трајања Уговора промени уговорени рок, Пружалац услуга је
дужан да продужи рок важења банкарске гаранције.
Обавезе Пружаоца услуга
Члан 8.
Пружалац услуга се обавезује да:
- предметне услуге изврши у свему према понуди Пружаоца услуга;
- заједно са рачуном за пружене услуге испостави и протокол о услугама
одржавања на оверу пре плаћања;
- изврши испоруку опреме и софтвера која му је потребна за пружање услуге
или да преузме постојећу опрему Наручиоца коју планира да користи за пружање
услуге;
- изврши монтажу и инсталацију, конфигурисање и пуштање у рад и
прикључење опреме на локацијама пружања услуге;
- изврши конфигурисање опреме (нове у сопственом власништву или
постојеће у власништву Наручиоца);
- изврши системску и мрежну интеграцију;
- обезбеди Наручиоцу прикупљање информација о постојећем стању;
- предлаже Наручиоцу реконфигурисање и нове услуге;
- обезбеди Наручиоцу администрацију корисничког дела услуга.
Обавезе Наручиоца
Члан 9.
Наручилац се обавезује да:
- Пружаоца услуга уведе у посао у року од пет дана од дана ступања на снагу
Уговора и о томе сачини записник са Пружаоцем услуга;
- плати уговорену цену за услуге пружене у складу са понудом Пружаоца
услуга;
- свака локација из Техничке спецификације буде технички спремна за
успостављањe комуникационе мреже. Уколико Наручилац за локацију не обезбеди
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техничке предуслове ни у накнадном року, те Пружалац услуга не буде у
могућности да своје уговорне обавезе на овај начин изврши у потпуности, уговорне
стране ће потписати Записник у коме ће се констатовати да се Пружалац услуга
обавезује да ће у року од 15 радних дана од писаног позива Наручиоца и
обавештења да су локације потпуно спремне извршити успостављањe
комуникационе мреже;
- обезбеди присуство овлашћених лица на свакој локацији;
- обезбеди задовољавајућу пасивну мрежну инсталацију унутар сваке
локације која је предмет Уговора.
Принцип остварења везе
Члан 10.
Пружалац услуга је обавезан да Наручиоцу, а преко опреме и уређаја који су
власништво Пружаоца услуга, или користећи постојећу опрему у власништву
Наручиоца, пружи услугу успостављањa и одржавања комуникационе мреже
судова (са повезивањем на Интернет) и услугу удаљеног приступа правосудних
професија у складу са понудом Пружаоца услуга.

Међусобна права и обавезе
Члан 11.
Наручилац не може приликом коришћења сервиса поступати противно
императивним правним прописима Републике Србије и/или међународног права,
било недозвољеним преношењем или снимањем података или угрожавањем нечије
интелектуалне својине и материјалне својине било на други начин.
Забрањеним поступањем Наручиоца сматра се нарочито свако поступање:
- којим се врши кривично дело или привредни преступ;
- којим се врши повреда одредаба ауторског права и права индустријске својине;
- којима се врши дело нелојалне конкуренције;
- којим се угрожавају или повређују нечија лична права;
- којим се врши повреда добрих пословних обичаја и правила о заштити права
потрошача.

Општи међународни принципи за кориснике Интернета
Члан 12.
Наручилац се обавезује да ће се придржавати конвенција и препорука у области
телекомуникационог права као и Кодекса понашања на Интернету који је
прихватио Пружалац услуга, односно да својим коришћењем сервиса неће на било
који начин угрожавати друге наручиоце или делове Интернета.
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Неке од Кодексом недозвољених активности су:
- дистрибуција незатражених пропагандних порука путем е-маила и /или
конференција и других дискусионих група;
- дистрибуција материјала који су у противречности са националним или
међународним законима;
- коришћење сервиса за неовлашћен приступ или за добијање контроле над другим
системима на Интернету.
Наручилац ће Пружаоцу услуга надокнадити све губитке, штету или трошкове
настале кршењем одредаба овог члана. Такође, уколико основано посумња да
Наручилац крши обавезе из овог става, Пружалац услуга може суспендовати
извршење својих обавеза по Уговору у периоду од највише десет (10) дана и
упозорити Наручиоца да престане за забрањеним понашањем. У случају да
Наручилац настави са забрањеним понашањем, Пружалац услуга Уговор може
једнострано раскинути уз отказни рок од 30 (тридесет) дана.
Наручилац и Пружалац услуга се обавезују обострано да ће битне параметре мреже
држати у тајности.
Основни извори међународних стандарда за Интернет кориснике
Члан 13.
Пружалац услуга ће упутити Наручиоца на начин како да се преко Интернета (на
релевантним Интернет адресама: http://www.ripe.net, http://www.internic.net)
информише о евентуалним променама Кодекса које могу наступити за време
трајања Уговора.

Тип протока података
Члан 14.
Пружалац услуга ће Наручиоцу обезбедити гарантовани ниво протока података, у
складу са закупљеним пакетима, без агрегације (дељења ресурса са више других
корисника), уз фиксну брзину пријема и слања података, без обзира који пакет
услуга Наручилац користи.
Пружалац услуга не одговара за загушења, кашњења, прекиде или грешке у
функционисању делова Интернета на које објективно не може да утиче, односно
делове који не припадају мрежи Пружаоца услуга.
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Одговорност Пружаоца услуга
Члан 15.
Пружалац услуга није одговоран за организацију, одржавање или квалитет
функционисања локалне рачунарске мреже Наручиоца, изузев одговорности за
послове који се односе на системску и мрежну интеграцију од стране Пружаоца
услуга по основу Уговора. Пружалац услуга гарантује брзину на опреми која се
користи за повезивање Наручиоца, али нема накакву надлежност у смислу локалне
рачунарске мреже која, ако није правилно изведена може да буде узрок одређеног
или потпуног нефункционисања услуге.
Пружалац услуга сноси потпуну одговорност за сигурност права приступа и
приступ Интернету у оквиру своје услуге. Уколико Наручилац буде објекат
угрожавања у смислу одредаба Уговора, Пружалац услуга ће му пружити стручну
помоћ у откривању и онемогућавању таквих активности.

Одржавање и сервисирање на локацији Наручиоца
Члан 16.
Уговор подразумева интервенције особља Пружаоца услуга на локацији Наручиоца
у оквиру „техничке подршке“. Пружалац услуга је дужан да свако обавештење о
делимичном или потпуном нефункционисању сервиса провери и евентуалне
сметње отклони у складу са понудом Пружаоца услуга.

Интервенције на инфраструктури мреже или чворишту Пружаоца услуга
Члан 17.
Пружалац услуга се обавезује да најмање 7 (седам) дана унапред обавести
Наручиоца о терминима када ће се вршити радови на инфраструктури мреже или
чворишту Пружаоца услуга, због чега сервис у том периоду неће бити расположив.
Ови радови неће трајати дуже од 24 (двадесет четири) часа непрекидно.

Пресељење Наручиоца на другу локацију
Члан 18.
У случају да дође до пресељења Наручиоца на другу локацију, све трошкове
измештаја услуге сноси Пружалац услуга.
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Обавезе Пружаоца услуга у смислу одржавања система
Члан 19.
Обавеза одржавања система Наручиоца се подразумева само у случају када
Пружалац услуга користи постојећу опрему Наручиоца у склопу пружања услуге.
Обавеза одржавања система Наручиоца подразумева све потребне услуге Пружаоца
услуга у у циљу реализације предмета Уговора, а према понуди Пружаоца услуга.

Успостављање комуникационе мреже
Члан 20.
Пружалац услуга ће, у складу са својом Понудом у циљу повезивања локација
Наручиоца у јединствену приватну мрежу, обезбедити одговарајуће везе између
тих локација.
Ове везе биће посебно обезбеђене у циљу остварења високог нивоа безбедности
података.
Интернет услуге
Члан 21.
Пружалац услуга ће, у циљу повезивања локација Наручиоца на Интернет,
обезбедити широкопојасни приступ Интернету на централној локацији, што ће
бити дистрибуирано кроз интерну мрежу Наручиоца, како би све тачке унутар
система имале приступ Интернету.
Пружалац услуга ће, у складу са захтевом Наручиоца достављеном у писаном
облику (допис) вршити филтрацију одређеног типа саобраћаја или други облик
рестрикција у вези са Интернет конекцијом. Наручилац може да тражи ове
рестрикције без обавезе да образлаже разлоге за њихово увођење. Пружалац услуга
је обавезан да спроведе све овакве захтеве.

Примопредаја
Члан 22.
Примопредаја услуге успостављања комуникационе мреже судова врши се за сваки
од судова посебно, о чему се сачињавају записници о успостављању и
примопредаји услуга, потписани од стране представника Пружаоца услуга и
овлашћеног лица суда.
Након реализације предмета Уговора који се односи на услуге успостављања
комуникационе мреже судова и удаљеног приступа комуникационој мрежи,
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Пружалац услуга је дужан да достави Наручиоцу Коначни записник о
успостављању услугe потписан од стране одговорног лица Пружаоца услуга и
одговорног лица Наручиоца, а који у прилогу садржи све појединачне записнике о
успостављању услугa што ће се сматрати потврдом о извршеној примопредаји о
успостављању услугe.
Услуге одржавања комуникационе мреже судова и удаљеног приступа
комуникационој мрежи морају сваког месеца бити праћене протоколом о услугама
одржавања за дати месец.
Подршка Наручиоцу
Члан 23.
Пружалац услуга се обавезује да Наручиоцу обезбеди телефонску и e-mail подршку
у решавању свих проблема у вези са коришћењем сервиса.
Услови околине
Члан 24.
Обавеза која је предуслов за Наручиоца да би се остварило континуирано
испуњавање предмета Уговора је обезбеђивање следећих услова:
- температура у просторији где је смештена опрема треба да буде између 3°С 40°С;
- температура околине за подсистеме који нису инсталирани у системској
просторији може краткорочно да буде виша од 40°С;
- уземљење према важећим домаћим прописима;
- релативна влажност: 20 - 80%.
Општи принципи приступа систему
Члан 25.
Наручилац је обавезан да приступ и рад на систему дозволи искључиво особљу које
је обучено и овлашћено од стране Пружаоца услуга.

Дозвола приступа систему
Члан 26.
Наручилац закључењем Уговора пристаје да искључиво право одржавања
инсталиране опреме има Пружалац услуга и да приступ опреми за одржавање има
искључиво особље Пружаоца услуга, односно особе од стране Пружаоца услуга
обучене и овлашћене за то.
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Под условом да се придржава сигурносних прописа, особље Пружаоца услуга
задужено за сервис током сервисирања има приступ системским просторијама
(просторијама са опремом, батеријама, серверима итд.).
Пружалац услуга се обавезује да ће Наручиоцу благовремено доставити листу
особља које има искључиво право на приступ опреми која се сервисира, за сваку
конкретну локацију, а коју ће по потреби благовремено ажурирати.
Тајност података
Члан 27.
Пружалац услуга се обавезује, под претњом законских последица, да чува тајност
свих података проистеклих по Уговору, као и оних до којих би дошао приликом
његовог извршења, а у складу са прописима који регулишу чување службене и
друге тајне.
Накнада штете
Члан 28.
Пружалац услуга је дужан да Наручиоцу надокнади штету коју причини Наручиоцу
својом кривицом или грубом непажњом.
Уколико Наручилац у току извршења Уговора претрпи штету која је последица
неиспуњавања уговорних обавеза од стране Пружаоца услуга, Пружалац услуга је
одговоран за штету коју Наручилац у том случају претрпи и дужан је да је
надокнади.
Уговорне стране су сагласне да у случају наступања штете из става 1. овог члана
заједничка комисија утврди евентуалну одговорност Пружаоца услуга, обим и
висину штете, о чему ће бити сачињен записник.
Уговорна казна
Члан 29.
Ако Пружалац услуга својом кривицом не испуни предмет Уговора у роковима
одређеним у члану 5. Уговора, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у
висини од 2%о (два промила) од уговорене цене за сваки календарски дан
закашњења, с тим што износ тако одређене уговорне казне не може бити прећи 5%
(пет процената) од уговорене цене.
Наручилац ће приликом пријема задоцнелог испуњења предмета Уговора уручити
Пружаоцу услуга писано обавештење о томе да задржава право на уговорну казну,
које је Пружалац услуга дужан да потпише и прими.
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Наручилац ће извршити наплату уговорне казне активирањем банкарске гаранције
за добро извршење посла, без претходног пристанка Пружаоца услуга, у ком
случају се Пружалац услуга обавезује да без одлагања, а најкасније у року од 3 дана
од пријема позива Наручиоца достави нову банкарску гаранцију за добро извршење
посла.
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на његово право да захтева
накнаду штете, односно уколико је Наручилац због закашњења Пружаоца услуга са
испуњењем предмета Уговора претрпео штету која је већа од износа уговорне
казне, има право да захтева разлику до потпуне накнаде штете.
Раскид Уговора
Члан 30.
У случају битних повреда одредаба Уговора или повреда које се понављају, Уговор
може да раскине свака уговорна страна. Раскид Уговора захтева се писаним путем,
уз раскидни рок од 30 (тридесет) дана.
Уговор може бити раскинут само уколико је друга страна у Уговору претходно
упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није
отклонила у остављеном року који не може бити краћи од 15 дана.
Раскид Уговора може да изврши само она уговорна страна која је своје обавезе из
Уговора у потпуности и благовремено извршила.
Завршне одредбе
Члан 31.
С обзиром на то да уговорне стране Уговор закључују у међусобном поверењу и
уважавању, исте истичу да ће га у свему извршавати према начелима савесности и
поштења.
На све што није регулисано Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука
УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Службени лист СЦГ“, бр. 1/03 –
Уставна повеља).
На Уговор ће се примењивати и исти ће бити тумачен искључиво према прописима
Републике Србије.
Уговорне стране ће све евентуалне међусобне спорове који произилазе или су у
вези са Уговором решавати споразумно мирним путем.
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Уколико споразумно – вансудско решење није могуће, уговорне стране су сагласне,
што својим потписима потврђују, да ће решавање спора поверити Привредном суду
у Београду.
Члан 32.
Уговорне стране сагласно изјављују да им је Уговор прочитан и протумачен, те га
без примедби потписују у знак своје слободно изражене воље.
Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника уговорних
страна.
Уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих свакој уговорној страни
припада по три примерка.

за Пружаоца услуга

за Наручиоца

____________________________
, директор

__________________________
Нела Кубуровић, министар

Напомене:
Модел уговора понуђач и сваки члан групе понуђача мора да попуни, печатом
овери и потпише, чиме потврђује да је сагласан са његовом садржином.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, Модел уговора се оверава печатом
и потписује у складу са споразумом о заједничком наступању који је саставни део
понуде.
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА
КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Обавезна садржина понуде
- Образац понуде (образац 2);
- Изјава понуђача о испуњености обавезних услова за учешће (образац 3);
- Изјава подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће (образац 4), ако
понуђач понуду подноси са подизвођачем;
- Докази о испуњености додатних услова за учешће, наведени и описани у
поглављу III;
- Изјава о независној понуди (образац 8);
- Образац трошкова припреме понуде (образац 9), ако се понуђач одлучи да искаже
трошкове припремања понуде;
- Модел уговора;
- Банкарска гаранција за озбиљност понуде;
- Писмо о намерама пословне банке о издавању банкарске гаранције за добро
извршење посла;
- Споразум о заједничком наступању, у случају подношења заједничке понуде;
- Оригинална техничка документација са јасно обележеним техничким
карактеристикама наведеним у Табели 1, фотокопија фактуре или уговора о
куповини уређаја и data sheet за уређај, односно други одговарајући доказ о начину
енкрипције са истим или већим степеном безбедности.
2. Језик на којем понуда треба да буде састављена
Понуда мора да буде састављена на српском језику. Део понуде који се односи на
Техничку спецификацију може бити састављен и на енглеском језику. Уколико је
одређени документ у понуди дат на страном језику, понуђач је дужан да поред
документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик.
3. Начин подношења понуде
Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који
морају бити њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их
потписује и печатом оверава. Уколико обрасце и изјаве потписује лице које није
овлашћено за заступање по решењу из регистра привредних субјеката, потребно је
доставити овлашћење за потписивање.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Понуђач може поднети само једну понуду, у коверти/кутији затвореној на начин да
се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На коверту/кутију понуђач лепи Пропратни образац (образац 1), у који уписује
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податке о свом тачном називу, адреси, броју телефона и факса, електронској пошти
и имену и презимену лица за контакт.
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
Јавна набавка није обликована у партије.
4. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона
Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да
измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем, са ознаком:
„Измена понуде-не отварати“, „Допуна понуде-не отварати“ или „Опозив понудене отварати“ за јавну набавку услуга, редни број 31/2017.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа
накнадно доставља.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени, допуни или
опозове своју понуду.
5. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да
учествује у више заједничких понуда
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
6. Понуда са подизвођачем
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:
- у Обрасцу понуде наведе податке о подизвођачу, 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;
- за сваког од подизвођача достави доказе о испуњености услова на начин
предвиђен у поглављу III.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење
обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без
обзира на број подизвођача.
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
7. Заједничка понуда
Понуду може поднети 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 податке о члану групе који ће бити носилац посла,
односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред
наручиоцем и опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу
уговора.
Носилац посла дужан је да:
- у Обрасцу понуде наведе податке о свим понуђачима из групе понуђача;
- за сваког од понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова
начин предвиђен у поглављу III.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
8. Захтеви у погледу начина и услова плаћања
Плаћање услуге успостављања комуникационе мреже судова се врши једнократно,
у року од 20 дана од дана пријема рачуна и извештаја о пруженим услугама
успостављања комуникационе мреже судова.
Плаћање услуга одржавања комуникационе мреже судова и удаљеног приступа
комуникациној мрежи судова се врши сукцесивно, у дванаест једнаких месечних
износа, у року од 20 дана од дана пријема рачуна и протокола о услугама
одржавања у месецу за који се испоставља рачун.
Даном пријема сматра се дан наведен на заводном штамбиљу наручиоца.
9. Валута и начин на који треба да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена у понуди се исказује у динарима.
Понуђена цена обухвата цену предметних услуга и све друге зависне трошкове.
Након закључења уговора о јавној набавци цена се не може мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена која значајно одступа у односу
на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке
у складу са понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона, односно захтеваће детаљно образложење свих њених саставних делова које
сматра меродавним.
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10. Средствa финансијског обезбеђења
Све тражене банкарске гаранције морају бити безусловне, плативе на први позив,
неопозиве и без права на приговор.
Ниједна тражена банкарска гаранција не може садржати додатне услове за исплату,
краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Ако добављач поднесе гаранцију стране банке, та банка мора имати додељен
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3
(инвестициони ранг).
Банкарска гаранција за озбиљност понуде
Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у
висини од 2% од понуђене цене без ПДВ, са роком важења најмање колико износи
рок важења понуде.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију уколико:
- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
- изабрани понуђач благовремено не потпише уговор о јавној набавци.
Банкарска гаранција за добро извршење посла
Понуђач је дужан да уз понуду достави писмо о намерама пословне банке да ће у
корист наручиоца издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини
од 10% од уговорене цене без ПДВ, са роком важења 30 дана дужим од уговореног
рока.
Добављач је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора о јавној
набавци, наручиоцу преда банкарску гаранцију за добро извршење посла.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију уколико добављач не буде извршавао
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
11. Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да
укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у Конкурсној
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем
понуде заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: Министарство
правде, Немањина 22-26, 11000 Београд, или на електронску адресу:
javnenabavke@mpravde.gov.rs са назнаком: Питања за јавну набавку, редни број
31/2017.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Радно време наручиоца је од 07.30 до 15.30 сати, од понедељка до петка.
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Комуникација у поступку се одвија писаним путем: поштом и електронском
поштом, радним данима у току радног времена наручиоца, као и објављивањем од
стране наручиоца, у складу са чланом 20. ЗЈН.
Уколико наручилац или понуђач документ из поступка јавне набавке доставе путем
електронске поште или факсом, дужни су да од друге стране захтевају да на исти
начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да учини када је то
неопходно као доказ да је извршено достављање.
12. Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од
понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно
његовог подизвођача
Наручилац може, приликом стручне оцене понуда, да 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.
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.
13. Обавештење из члана 74. став 2. Закона
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
14. Начин и рок подношења захтева за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице
које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом о јавним набавкама није
другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако
је примљен од стране наручиоца најкасније 7 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 о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
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Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека горе поменутог рока од 7 дана,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Захтев за заштиту права садржи: назив и адресу подносиоца захтева и лице за
контакт; назив и адресу наручиоца; податке о јавној набавци која је предмет
захтева, односно о одлуци наручиоца; повреде прописа којима се уређује поступак
јавне набавке; чињенице и доказе којима се повреде доказују; потпис подносиоца и
потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, биће
прихваћена:
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе (РАТ) из члана
156. Закона која садржи следеће:
- да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- да представља доказ о извршеној уплати РАТ (у потврди мора јасно да буде
истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована);
- износ: 120.000 динара;
- број рачуна буџета: 840-30678845-06;
- шифра плаћања: 153 или 253;
- позив на број: ЈН 31/2017 – Министарство правде;
- сврха: такса за ЗЗП, Министарство правде, ЈН 31/2017;
- корисник: буџет Републике Србије;
- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег
је извршена уплата РАТ;
- потпис овлашћеног лица банке.
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о
извршеној уплати РАТ наведене под 1).
3) Потврда издата од стране Републике Србије – Министарства финансија – Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све напред поменуте елементе
о извршеној уплати РАТ наведене под 1) осим оних у алинејама 1 и 10, за
подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора који се води у Управи за трезор.
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4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред
поменуте елементе о извршеној уплати РАТ наведене под 1), за подносиоце захтева
за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне
банке Србије у складу са законом и другим прописом.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана
пријема захтева за заштиту права.
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