
 

 

 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

Пландиште, ул. Војводе Путника 38  

Брoj: 4-298/2017-01-IV 

Датум 29.09.2017. године 

 

Предмет: Обавештење о додатним питањима 

 

 

               У складу са чл. 63 став 2 и 3 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) обавештавамо све понуђаче о додатним питањима понуђача и 

одговорима у вези јавне набавке услуга – Услуге мобилних телефона, ЈНМВ 30/2017, 

интерни број 4-298/2017-01-IV 

Одговори ће такође бити објављени на сајту Портала за Јавне набавке 

http://portal.ujn.gov.rs/, и Наручиоца  http://plandiste-opstina.rs/ 
 
Питаое. 
 
У вези са припремпм ппнуде за јавну набавку услуга мпбилне телефпније, ЈН бр. 30/2017, за 
пптребе Опщтина Пландищте, мплимп вас за ппјащоеоа и пдгпвпре на питаоа: 
 
Питаое 1: 
 
Да ли ће се приликпм ппндерисаоа кпристити наппмена :“ Уколико неко понуди вредност 0,00 
динара (цена 0 и/или висина бучета 0), за потребе обрашуна оствареног броја пондера 
користиће се 0,01“ дефинисана у пригиналнпј кпнкурснпј дпкументацији , пбзирпм да у изменама 
тп није дефинисанп. 
 
Одгпвпр: 
Наппмена :“ Уколико неко понуди вредност 0,00 динара (цена 0 и/или висина бучета 0), за 
потребе обрашуна оствареног броја пондера користиће се 0,01“пстаје, какп је и дефинисанп у 
пригиналнпј дпкументацији. 
 
Питаое 2: 
Да ли се мпже ппнудити цена пд 0,00 динара? Укпликп се мпже ппнудити цена пд 0,00 динара да 
ли ће пна нпсити максимални брпј ппндера? 
 
 
Одгпвпр: 
 
Укпликп некп ппнуди цену 0 динара, за пптребе пбрашуна пстваренпг брпја ппндера,  кпристиће се 
0,01 динар. 
 
 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://plandiste-opstina.rs/


 

 

 
 
 
Питаое 3: 

 
Мплимп вас да на страни 3 измеоене кпнкурсне дпкументације ускладите брпј ппндера за пакете 
1 и 4 са наведеним пбрашунпм ппндера датим на страни 2 измеоене кпнкурсне дпкументације за 
исте пакете.  
 
Одгпвпр:  
 
Биће измена кпнкурсне дпкументације, у питаоу је технишка грещка. 
 
Питаое 4: 
 
Назив првпг критеријума цена није исти на другпј страни измеоене кпнкурсне дпкументације, и на 
трећпј страни, стпга мплимп Нарушипца да усклади називе критеријума. 
 
Одгпвпр:  
 
Биће измена кпнкурсне дпкументације, у питаоу је технишка грещка. 
 
Питаое 5: 
 
На трећпј пп реду страни измеоене кпнкурсне дпкументације, Нарушилац није на исправан нашин 
нумерисап елементе критеријума цена, фале редни брпјеви 3. и 4., а реднпг брпја 5., не би 
требалп ни да буде. Сугерищемп Нарушипцу кпрекцију наведенпг. 
 
Одгпвпр:  
 
Биће измена кпкурсне дпкументације, у питаоу је технишка грещка. 
 
Питаое 6: 
 
Мплимп Нарушипца да нам за пети елемент критеријума дефинище кпликп изнпси минимални и 
максимални изнпс прпцента кпји се мпже ппнудити? 
 
Одгпвпр: 
 
Прпрашун је мпгуће изврщити на пснпву елемената датих у Кпнкурснпј дпкументацији. 
 
 
Питаое 7: 
 
Да ли се критеријум Бучет за бенефицирану набавку  мобилних телефонских уређаја (1,00 дин) у 
процентима од вредности уговора, ппндерище са или без ПДВ-а? 
 
 



 

 

 
 
Одгпвпр: 
 
Ппндерище се без ПДВ-а. 
 
 
Питаое 8: 
 
Обзирпм да је Нарушилац изменпм кпнкурсне дпкументације, изменип критеријум цене пснпвнпг 
пакета, кпји је притпм бип наведен кап први резервни критеријум, мплимп вас да ппнпвп 
дефинищете први резервни критеријум, кпји би бип у складу са елементима кпји се ппндерищу?  
 
 
Одгпвпр: 
 

Укпликп две или вище ппнуда имају исти брпј ппндера,нарушилац ће дпделити угпвпр 
пнпм ппнуђашу кпји ппнуди најнижу цену пакета 4 .Укпликп две или вище ппнуда имају 
исти брпј ппндера и исту најнижу ппнуђену цену пакета 4, нарушилац ће дпделити угпвпр 
пнпм ппнуђашу кпји је ппнудип највищи ппвлащћени бучет за набавку мпбилних апарата. 
 
 
Питаое 9: 
 
У изменама кпнкурсне дпкументације прпмеоен је пбразац ппнуде у кпме се тражи цена за пакете 
пд 1 дп 4. Међутим и даље нигде у кпнкурснпј дпкументацији нема ппдатака п садржају тих пакета 
и п тпме щта је нарушипцу у пквиру свакпг пд оих пптребнп, щтп је главни параметар за 
фпрмираое адекватне цене свакпг пд тих пакета. 
 
Одгпвпр: 
 
У кпнкурснпј дпкументацији дат  је садржај пакета кпји нам је пптребан. 
 
Питаое 10: 
 
Ппнпвп сугерищемп нарушипцу да искљуши захтев кпјим пдабрани ппнуђаш гарантује 
распплпживпст ппнуђених мпдела и кплишина минимум 15 дана пд дана пптписиваоа угпвпра. 
Јпщ једнпм наппмиоемп да се стаое залиха телефпна свакпдневнп меоа, кап и да су цене 
прпменљиве и да ни један ппнуђаш не мпже гарантпвати апсплутну распплпживпст свих мпдела 
телефпна, псим укпликп се нарушилац унапред не ппредели за пдређени мпдел и пптребну 
кплишину.  
 
 
Одгпвпр: 
 
Остаје минимум 15 дана. 
 
 



 

 

 
 
Питаое 11: 
 
Сугерищемп нарушипцу да дефинище бучет за набавку мпбилних телефпнских апарата кпји му је 
пптребан, јер се из тренутнп дефинисанпг захтева мпже закљушити да је вреднпст дпбара кпју 
захтевате иста кап и вреднпст услуге кпју желите да платите, щтп мпже представљати пснпв за 
ппднпщеое захтева за защтиту права пред надлежним прганима. Наппмиоемп да је предмет 
јавне набавке набавка услуга мпбилне телефпније а не дпбара, пднпснп мпбилних телефпна, кап и 
да је "Угпвпр п јавнпј набавци теретни угпвпр закљушен у писанпј или електрпнскпј фпрми између 
једнпг или вище ппнуђаша и једнпг или вище нарушилаца, кпји за предмет има набавку дпбара, 
пружаое услуга или извпђеое радпва". У складу са наведеним сугерищемп нарушипцу да 
дефинище бучет и у складу са тим измени кпнкурсну дпкументацију.  
 
 
Одгпвпр: 
 
Прпрашун је мпгуће изврщити на пснпву елемената датих у Кпнкурснпј дпкументацији., кап и дате 
прпцеоене вреднпсти. 
 
Питаое 12: 
 
Мплимп вас да ташнп дефинищете, да ли је изнпс пд 73.000,00 без ПДВ-а уствари изнпс минималне 
месешне пптрпщое, кпју ће нарушилац платити и у слушају да не пствари кплишину сапбраћаја у тпј 
вреднпсти?  
 
Одгпвпр:  
Изнпс пд 73.000,00 дин.без ПДВ-а је изнпс минималне месешне пптрпщое, кпју ће нарушилац 
платити и у слушају да не пствари кплишину сапбраћаја у тпј вреднпсти. 
 
Питаое 13 : 
 
Шта ппдразумева решеница „Максимални изнпс бучета се брище“ кпји сте навели у ващем 
пдгпвпру пд 26.09.2017.?  
 
Одгпвпр: 
 
У питаоу је грещка, решеница се брище. 
 
 

Контакт особа је дипл. економиста Душица Босанкић, бр. тел: 013/ 861-033; e-mail: 

dusica.bosankic@plandiste-opstina.rs.  

 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Душица Босанкић, дипл.економиста с.р. 
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