
Панчево 26000, Цара Душана 7 ,мат.бр. 08488754; ПИБ 101050607;тел. 013/315-400;      факс 013/334-695; 
e-mail: office@grejanje-pancevo.co.rs; www.grejanje-pancevo.co.rs 

                                                                       

 

 

На основу члана 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) заинтересована лицaсу , у писаном облику, за ЈНМВ55/18 Услуге 

мобилне телефоније и gprs поставило  наручиоцу следећепитање: 

 

 

 
1. У оквиру техничке спецификације за Партију 1 на страни 4, наведено је следеће: "Износ 

максималне месечне потрошње за мобилну телефонију (сав саобраћај у земљи и 

иностранству) не може бити већи од 100.000,00 динара без ПДВ-а ", док се у члану 2. 

модела уговора за исту партију наводи „с тим да минимална месечна потрошња Корисника 

услуга износи __________________ динара без ПДВ-а месечно (месечни рачун/фактура)„. 

Молимо наручиоца за појашњење да ли је у питању максимална или минимална месечна 

потрошња, као и појашњење шта под тим термином подразумевате. Да ли ово значи да се 

наручилац обавезује на месечни износ од 100.000,00 динара без ПДВ-а и у случају да је 

реална месечна потрошња мања од наведеног износа?  

   Из вашег одговора који је објављен  10.07.2018. на порталу јавних набавки и даље није јасно 

да ли се наручилац обавезује на месечни износ од 100.000,00 динара без ПДВ-а и у  случају 

да је реална месечна потрошња мања од наведеног износа. Наиме за понуђаче није исто да 

ли се ви као наручилац обавезујете да плаћате рачун максимално 100.000,00 без ПДВ-а или 

се обавезујете на месечни износ од 100.000,00 динара без ПДВ-а и у случају да је реална 

месечна потрошња мања од наведеног износа. У том смислу потребно је да ускладите захтев 

у оквиру техничке спецификације и модела уговора. 

 

2. Да ли се цена GPRS саобраћаја након утрошених бесплатних МБ једина цена која се 

изражава на две децимале или се она као и остале цене које се пондеришу код обе партије 

морају бити изражене на једну децималу, с обзиром да на страни 22. КД стоји следећа 

напомена: „Цене и количине услуга морају бити исказане са 1 (једном) децималом, осим код 

9.4. Цене GPRS саобраћаја која може бити исказана са 2 (две) децимале“, и да у одговорима 

који су објављени 10-01 стоји да цене МОРАЈУ бити исказане на једну децималу, као и да је 

дато ограничење код ове ставке која се пондерише дата напомена (ограничење) Цена GPRS 

саобраћаја након бесплатних утрошених МБ не може бити већа од 0,05 дин 

 

3. На страни 4. конкурсне документације под тачком 9 наведен је само први резервни 

крритеријум док друга два резервна критеријума која су дефинисана на страни 10 КД нису. 

Молимо Наручиоца да усклади конкурсну документацију и под тачком 9 на страни 4 наведе 

све резервне критеријуме. 
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Одговори Комисије 

 

1. Наручилац се не обавезује на загарантовани износ максималне месечне потрошње, већ 

се износ максималне месечне потрошње пондерише, то јест понуђачи уписују сами 

износ максималне месечне потрошње којом обавезују наручиоца, тај износ максималне 

потрошње може бити максимално до 100.000,00 рсд без пдв-а. Под максималном 

месечном потрошњом, подразумева се сав остварен саобраћај у земљи и иностранству 

који наручилац  оствари за све претплатничке бројеве. Уколико наручилац не оствари 

износ максималне месечне потрошње који понуђачи наведу у конкурсној документацији, 

наручилац се обавезује да ће  платити износ који је направљен уз увид у спецификацију 

оствареног саобраћаја и верификацију оствареног износа уколико је оправдан са ценом 

услуга у даљој документацији и одобрење наручиоца. Уколико максимални месечни 

износ пређе по другим основама износ који су понуђачи навели у конкурсној 

документацији, наручилац ће уз претходно наведене услове платити износ до суме 

предвиђене јавном набавком.  

Из модела уговора за Партију 1 , у члану 2,  брише се реченица: „с тим да минимална 

месечна потрошња корисника услуга износи __________________ динара без пдв-а 

месечно (месечни рачун/фактура)“ 

 

1. Цене и количине услуга се заокружују са једном децималом, тако да понуде морају бити 

исказане са једном децималом, у супротном комисија ће приспеле понуде заокружити 

на једну децималу. Питање и одговор од 10.07. су се односили на партију један, тако 

да неспоразума нема и за партију два остају у тачци 9.4, односно 10 две децимале. 

 

2. Изменом конкурсне документације наручилац ће и на 4. конкурсне документације под 

тачком 9 навести и остале резервенe критеријуме 

 

 

 

 

                                 комисија 
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