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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: 

 

 

 
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?  
 

2. У оквиру техничке спецификације за Партију 1 на страни 4, Наручилац наводи да је 
максимални износ месечне потрошње 100.000,00 динара без ПДВ-а, за уговорени период од 
24 месеца, при чему захтевате минимални буџет  за набавку мобилних апарата у износу од 
3.000.000,00 динара без ПДВ-а. Како је минимални захтевани буџет за набавку телефонских 
апарата већи од вредности максималне месечне потрошње помножене са 24 месеца, 
молимо вас за појашњење да ли је у питању набавка добара или набавка услуга? 
Напомињемо да су уговори о јавним набавкама теретни уговори, као и да Понуђачи имају 
трошкове који су везани за набавку мобилних апарата, а који су у овом случају већи од укупне 
вредности максималне месечне потрошње, а самим тим и зараду коју Понуђачи могу 
остварити из овог уговорног односа. С обзиром да због неоправдане употребе техничких 
спецификације у оквиру које се захтева већа вредност  мобилних апарата од вредности 
фактуре за цео уговорени период и да у том случају постоји основ за подношење захтева за 
заштиту права, сугеришемо измену конкурсне документације. 

 

3. Сугеришемо наручиоцу измену у називу „Елементи критеријума за Партију 1“ на страни 
26, с обзиром да се елементи односе на Парију 2, тако да би требало да буде наведено 
Елементи критеријума за Партију 2. 

4. На страни 26. КД, наведено је да уколико две или више понуда имају исти број пондера за 
Партију 2 - Услуге корпоративног приступа - GPRS, да ће као најповољнија бити изабрана 
понуда понуђача са већим бројем пондера за цену минута разговора у националној 
мрежи. Молимо наручиоца за појашњење да ли је у питању техничка грешка с обзиром да 
се цена минута разговора у националној мрежи односи на Партију 1 – Услуге мобилне 
телефоније, као елемент критеријума под редним бројем 3. 

5. С обзиром да је количина бесплатног саобраћаја GPRS у МB по SIM картици  3. елемент 
критеријума за Партију 2, молимо Наручиоца да у оквиру обрасца понуде на страни 28 КД за 
Партију 2 предвиди место за упис понуђене количине која је предмет пондерисања и објави 
измењен образац понуде. 

6. Сугеришемо наручиоцу измену обрасца структуре цене на страни 30 за Партију 2, тако што 
ће у колони 3-јединица мере, уместо GB изменити на МB јер се количина бесплатног 
саобраћаја GPRS по SIM картици нуди у МB. 

7. Да ли се цена GPRS саобраћаја након утрошених бесплатних МB за Партију 2 исказује у МВ 
или у kb? 

8. Сугеришемо наручиоцу измену члана 2. модела уговора за Партију 2, с обзиром да за исту 
није дефинисана минимална месечна потрошња као за Партију 1. 
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9. У вези са финансијским обезбеђењем за добро извршење посла, у моделу уговора за обе 
партије су дефинисани износи на меничном овлашћењу од 200.000,00 динара без ПДВ-а за 
Партију 1 и 47.500,00 динара без ПДВ-а за Партију 2, што представља износе 10% од 
вредности набавке на годишњем нивоу. На страни 40, под тачком 11 је за ова средства 
дефинисан износ 10% вредности предмета набавке без урачунатог ПДВ-а. С обзиром да се 
уговор закључује на 2 године, молимо за појашњење да ли су исправне вредности дате у 
моделу уговора? 

10. У табели Елементи критеријума за услугу мобилне телефоније на страни 5/42 код 
критеријума Буџет за набавку мобилних апарата, Наручилац је направио техничку грешку 
код редног броја критеријума. Прецизније код броја критеријума стоји број 7 уместо 9. 
Молимо Наручиоца да изврши корекцију. 

11. На страни 4 у табели Општи услови за услугу мобилне телефоније под тачком бр.9, наведено 
је да у случају истог броја пондера биће изабран понуђач са већим бројем пондера за буџет 
за набавку мобилних апарата. С обзиром да је ово трећи резервни критеријум за партију 1. 
који је Наручилац дефинисао на страни 10, молимо Наручиоца да усклади број резервних 
критеријума на овим странама. 

12. На колико децимала се заокружују пондери приликом примене формуле за обе партије? 

13. На страни 5 и страни 22 КД Наручилац је дефинисао следеће: “Цене И  количине услуга 
могу бити исказане са 1 ( једном ) децималом“. С обзиром да је Наручилац навео да цене 
„могу“ бити исказане на једну децималу, молимо за појашњење да ли понуђачи могу исказати 
цене у понуди без пореза на додату вредност на две децимале? 

14. Како је у конкурсној документацији наведено да је процењена вредност јавне набавке 
2.000.000,00 рсд за Партију 1, а 475.000,оо рсд за Партију 2, без ПДВ-а на годишњем нивоу, 
а обзиром да се уговор потписује на две године, замолили бисмо Вас за потврду да је 
процењена вредност јавне набавке за време трајања уговора 4.000.000,00 рсд за Партију 1, 
односно 900.000,00 рсд за Партију 2.  

15. На страни 5/42, под ставком 11., као и на страни 22/42 под ставком 10., наведено је „Цене 
услуга и количина услуга не може бити исказана са 0 динара или са бесконачним 
износом. Цене И количине услуга могу бити исказане са 1 (једном) децималом.“ 
Обзиром да понуђачи могу дати цену која је нпр. 0,05 рсд, што је мање од 0,1 рсд предлажемо 
Наручиоцу да измени овај део конкурсне документације и да цене могу бити исказане са 2 
децимале. 

16. Замолили бисмо Наручиоца да провери и коригује страну 26/42 конкурсне документације, 
обзиром да је наведено „Елементи критеријумаза Партију 1:“, обзиром да се наведени 
критеријуми налазе у делу који се односе на Партију 2. 

17. На страни 26/42 наведено је као резервни критеријум: „Уколико две или више понуда 
имају истиброј пондера, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача са већим 
бројем пондера за цену минута разговора у националној мрежи.“. Како Наручилац нигде 
не пондерише овај критеријум замолили бисмо за промену резервног критеријума. 

18. Замолили бисмо Наручиоца да уколико је потребна активација воице услуге на GPRS-у то и 
наведе у оквиру Техничких карактеристика, као и да омогући део у конкурсној документацији 
где ће бити могуће унети цену за наведену услугу. 

19. На страни 26/42 у оквиру табеле „Елементи критеријума за услугу корпоративни приступ 
GPRS“ под ставком 3 наведено је „Количина бесплатног саобраћаја GPRS у MB по SIM 
картици“ па бисмо замолили Наручиоца да одреди горњу границу, односно да наведене која 
је максимална количина MB по SIM картици, како Понуђачи не би уписивали нереалне износе 

(999999999999999999 или 1000000⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹). 
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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. 

 

2. Максимална месечна потрошња која се пондерише може бити максимално до 100.000,00 

рсд без пдв-а, с тим да наручилац може правити и веће износе од овог све до вредности 

јавне набавке која за ову партију износи 4.000.000 рсд без пдв-а , односно до 2.000.000,00 

псд без пдв-а по години уговора тако да буџет за набавку мобилних апарата остаје 

3.000.000 рсд без пдв-а. 

 

3. Слажемо се са вама у питању је техничка грешка у куцању и треба да стоји „ Елементи 

критеријума за Партију 2 “  

 

4. У питању је техничка грешка у куцању и односи се на наведену тачку (позицију 1.2.4) Цена 

GPRS саобраћаја након утрошених бесплатних MB 

 

5. Прихватамо сугестију понуђача и у оквиру обрасца понуде на страни 28 КД за партију 2, 

биће унет и простор за уписивање понуђене количине која је предмет пондерисања. 

 

6. У питања је техничка омашка и саобраћај се исказује у MB по картици.  

 

7. Цена се исказује у MB / мин 

 

8. Члан 2. биће измењен и из текста модела уговора биће избачен део који гласи „ с тим да 

минимална месечна потрошња Корисника услуга износи ________ динара без ПДВ-а 

месечно ( месечни рачун/фактура ) “  

 

9. Исправне су вредности у моделу уговора. Средства финансијског обезбеђења се траже у 

висини о 10% уговора на годишњем нивоу. 

 

10. У табели Елемената биће исправљена техничка омашка и уписаће се адекватно 

нумерисање. 

 

11. На страни 4 у табели Општи услови стоји под тачком 9. „ У случају истог броја пондера 

биће изабран понуђач са већим бројем пондера за буџет за набавку мобилних апарата. “. 

Ово представља први критеријум за Партију 1, други резервни критеријум је већи број 

пондера код услова Цена минута разговора у националној мрежи и трећи резервни 

критеријум је укупно најнижа цена – број пондера од 1-8 у табели на страни 5.   

 

12. Пондери се заокружују на две децимале 

 

13. Цене МОРАЈУ бити исказане на једну децималу 
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14. Уговор се потписује на (две) године са планираним износом по години извршења услуга. 

Значи уговорена сума по години се множи са 2 (два). 

 

15. 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. 

 

16. Као у одговору на питање број 3. 

 

17. Као у одговору на питање број 4. 

 

18. Voice услуга тренутно није потребна а сматраће се да је саставни део овог уговора 

укључен у цену. 

 

19. Износи морају бити исказани у реалним цифрама,  до максимално 10 GB 

 

 

 

 

 

                                 комисија 
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