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

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ (бр. 1.2.5) 

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. 1.2.5, за коју је Позив за подношење 

понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 09.04.2019. 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: 
Молимо корекцију интервала за сваки од Пакета који се пондеришу, јер на овај начин није 

дефинисано колико пондера добија онај који понуди 1000 јединица за Пакет 1, 400 

јединица за Пакет 2, 200 јединица за Пакет 3, 400 јединица за Пакет 4 и 20 јединица за 

Пакет 5.  

Питање бр. 2: 
Молимо Наручиоца да дефинише шта добија трећи понуђач за критеријум бр. 6, уколико 

две понуде имају исти максимални износ буџета за телефоне: да ли добија 20 или 15 

пондера?  

Питање бр. 3: 
Молимо Наручиоца за потврду да понуђачи исказују цене у својим понудама на две 

децимале, с обзиром на то да се у  Закону о Народној банци Србије члан 53. став 1.  

наводи да је „Новчана јединица Републике Србије јесте динар, који се дели на 100 пара".  

Питање бр. 4: 
Наручилац није предвидео место за потпис Обрасца структуре цене на страни 31 

конкурсне документације. Сугеришемо Наручиоцу допуну наведеног. 
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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 5, конкурсна 

документација ће бити измењена тако да ће Пакет 1 уместо критеријума >1000 имати 

>999, Пакет 2 ће уместо критеријума >400 имати >399, Пакет 3 ће уместо критеријума 

>200 имати >199, Пакет 4 ће уместо критеријума >400 имати >399, Пакет 5 ће уместо 

критеријума >20 имати >19. 

 

  Питање бр. 2: 

На страни 14. конкурсне документације за бр. 6, Буџет за куповину телефонских апарата 

додаје се: Уколико два понуђача буду имала исту понуду по критеријуму број 6, добиће 

исти број пондера, а у зависности од рангирања у односу на остале понуде. 

Дакле, уколико два понуђача буду имала понуду која се рангира као прва, оба ће добити 

по 25, а трећи понуђач 20 пондера. Уколико два понуђача буду имала понуду која се 

рангира као друга, најбоља понуда ће добити 25, а друга два по 20 пондера. 

 

  Питање бр. 3: 

  Наручиоц је изменио конкурсну документацију, тако да свака исказана новчана вредност  

укључује и две децимале - на страни 6, 21, 13. и 14. конкурсне документације. 

 

Питање бр. 4: 

Конкурсна документација страна 31. - Образац структуре цене, измењена је тако да 

укључује место за  потпис понуђача. 

 

Комисија: 

Гордана Ђоковић с.р. 

Наталија Ракић с.р. 

Владимир Томић с.р  

 


