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Б е о г р а д   

 

Одговор на питања у вези са конкурсном документацијом за јавну набавку услуга – 

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ (бр. 1.2.4) 

ПРЕДМЕТ: Додатна појашњења  у складу са чланом 63 став 3 Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15), у поступку јавне 

набавке мале вредности за јавну набавку услуга „ Услуге мобилне телефоније за потребе 

Регулаторног тела за електронске медије“, ЈН бр. 1.2.4, за коју је Позив за подношење 

понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 07.04.2017. године. 

Пет дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда у предметном поступку јавне 

набавке, заинтересовано лице је путем електронске поште Наручиоцу поднело захтев за 

додатним информацијама, односно појашњењима, у вези са којим Наручилац, односно 

Комисија за јавну набавку, имајући у виду одредбу члана 54 став 12 тачка 1) Закона, у 

року од три дана од пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења: 

Питање бр. 1: 
На страни 6., КД у спецификацијама дефинисане су претплате без ПДВ-а, док су на 

странама 13. и 14. дате у табелама за пакете  од 1 до 6 вредности претплата дефинисане са 

ПДВ-ом.  Молимо вас за појашњење да ли су максмилани износи претплата наведени са 

или без ПДВ-а.? 

Питање бр. 2: 

На страни 14., КД за пакет бр.7 наведено је:“ Код овог елемента критеријума упоређиваће 

се дате јединице према табели за минуте и СМС-ове“ док је у табели је дат опсег по 

висини понуђеног кредита.  

Питање бр. 3: 

У оквиру Модела уговора,  члан 14. наведено је „Извршилац услуга ће, искључиво 

телефонским позивом, обавестити овлашћено лице Наручиоца уколико било који 

претплатнички број из групе Наручиоца током текућег обрачунског периода прекорачи 

износ од 10.000,00 динара“.  Из ког разлога наручилац захтева искључиво на позиву 

телефонским путем? 

Питање бр. 4: 

У члану 7. модела уговора наведено је да наручилац може поднети приговор на квалитет 

услуга, тако што ће се извршилац услуга обавезати да на позив наручиоца одмах, или у 

најкраћем могућем року, отклонити уочене недостатке о извршеној услузи, у супротном 

наручилац задржава право да раскине уговор.  

Питање бр. 5: 



 

 

Сугеришемо наручиоцу да коригује нумерацију чланова у моделу уговора, с обзиром да 

недостаје члан 20. 

Питање бр. 6: 

На странама 13. и 14. конкурне документације у табели опис пакета наведено је 

Максимална претплата са ПДВ-ом, док је за пакет 7 наведено Максимална претплата без 

ПДВ-а, а такође у Списку обавезних услова наведена је формулација без ПДВ-а. 

Претпостављамо да  се ради о техничкој грешци, те Вас молимо да ускладите поменуте 

формулације. 

 

ОДГОВОР:  

Наручилац је на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама изменио конкурсну 

документацију у року за подношење понуда  и објавио исту без одлагања на прописан 

начин. На основу чл. 63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужен је рок за 

достављање понуда и објављено је обавештење. 

Питање бр. 1: 

На странама 13. и 14. конкурсне документације у табелама за пакете од 1 до 6, уместо 

максмилана претплата са ПДВ-ом, мења се и гласи:  „максмилана претплата без ПДВ-а“ . 

 У складу са тим извршена је измена на странама 13. и 14. 

  Питање бр. 2: 

  На страни 14. конкурсне документације за пакет бр. 7, уместо „Код овог  елемента 

критеријума упоређиваће се дате јединице према табели за минуте и SMS-ове“, мења се и 

сад гласи “Код овог  елемента критеријума упоређиваће се дати износ кредита према табели 

за минуте и SMS-ове“. 

Питање бр. 3: 

   У оквиру Модела уговора,  члан 14. се брише. 

Питање бр. 4: 

Члан 7. модела уговора мења се и сад гласи:“ Наручилац може поднети приговор на 

квалитет услуга, у року од 30 дана од дана пружања услуге. Извршилац услуга је дужан да 

достави писани одговор на приговор у року од 15 дана од дана пријема истог.” 

Питање бр. 5: 

  У моделу уговора мења се број чланова, уместо 26 чланова, сада модел уговора садржи 24 

члана. 

Питање бр. 6: 

На странама 13. и 14. конкурсне документације у табелама за пакете од 1 до 6, уместо 

максмилана претплата са ПДВ-ом, мења се и гласи: „максмилана претплата без ПДВ-а“ . 

 У складу са тим извршена је измена на странама 13. и 14. конкурсне документације. 

 

Комисија: 

Гордана Ђоковић с.р. 

Мелина Раца с.р. 

Ратко Вранеш с.р  

 


