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

РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) заинтересована лицa су , у писаном 

облику, за ЈНМВ 55/18 Услуге мобилне телефоније и gprs  поставило  

наручиоцу следеће питање: 

 
У вези са припремом понуде за ЈНМВ 55/18 Услуге мобилне телефоније и гпрс, 

за потребе наручиоца ЈКП Грејање Панчево, неопходне су нам додатне 

информације и појашњења: 

1.    У вези са  одговором на постављено питање број 1 у вези са месечном 

потрошњом још једном вас молимо да се изјасните да ли је у питању 

грешка односно да се ваш захтев  односи на минималну месечну 

потрошњу а не на максималну месечну потрошњу. Обавештавамо вас да 

понуђачи не могу да искажу износ максималне месечне потрошње без 

податка о количини саобраћаја који наручилац планира да користи.  

Уговори о јавној набавци су теретни уговори и  постављањем захтева 

којим одбијате  да платите саобраћај који је реално остварен а који 

превазилази износ максимално утврђеног износа месечне потрошње 

доводите одабраног понуђача у неравноправан положај у будућем 

уговореном односу. 

Сугеришимо наручиоцу да измени захтев у оквиру конкурсне 

документације. 

 

Одговор Комисије 

1. Под максималном минималном месечном потрошњом  се 
подразумева  максимални износ минималне месечне потрошње који 
понуђачи могу да  обавежу наручиоца на месечном нивоу. Тај износ може 
бити максимално до 100.000 рсд без пдв-а, с тим да уколико наручилац 
направи већи  износ рачуна од износа који је понуђач навео у тендерској 
документацији, наручилац ће платити тај износ све до висине вредности 
јавне набавке , а све  по реално утрошеном соабраћају. У прилогу де 
доставља спецификација оствареног саобраћаја, Уколико наручилац не 
направи износ сабраћаја којим се прелази износ минималне  месечне 
потрошње којом га обавеже понуђач теднерском документацијом , 
наручилац се обавезује да ће тај износ, то јест разлику до износа 
минималне месечне потрошње платити  у потпуности.  

 

 

                                 комисија 
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