
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

Пландиште, ул. Војводе Путника 38  

Бр. 4-203/2019-01-IV 

Датум: 08.07.2019. 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 мобилне телофоније“ ЈНМВ 16/2019, 

интерни број 4-203/2019-01-IV  

 

Одговори ће такође бити објављени на сајту Портала за Јавне набавке 

http://portal.ujn.gov.rs/, и Наручиоца  http://plandiste-opstina.rs/ 

 

Питање бр.1: 

На страни 14 конкурсне документације наводите „ Уколико две или више понуда имају 

исту цену, и да наручилац не може да додели уговор, одлучиваће критеријум по којем 

понуђач понуди нижу цену минута роминга у Румунији за одлазни саобраћај, од 

_______динара без ПДВ-а и цену минута роминга у Румунији за одлазни саобраћај, од 

_________динара са ПДВ-ом.  Уколико све понуде буду имале исте цене, Наручилац ће 

доделити уговор оном Понуђачу који буде дао најнижу цену за интернет пакет од 2 ГБ-а за 

роминг (односи се за целу Европу) за 8 бројева по избору Наручиоца, цена од_________ 

динара без ПДВ-а, цена од динара _______са ПДВом“ Молимо вас да потврдите су 

понуђачи нису у обавези да попуне празна поља на наведеној страни обзиром да 

наручилац није определио место за потпис нити је навео да су понуђачи у обавези да 

доставе попуњену страницу. 

 Одговор је:   

 

Мења се конкурсна документација. Понуђачи су у обавези да попуне празна поља. И унесу 

цене за наведене ставке. Мења се образац. Достављање овог обрасца је обавезно. 

 

Питање бр.2: 

У оквиру „Обрасца понуде са структуром цене“ на страни 23 конкурсне документације 

није дефинисано место за уписивање цена интернет пакета од 2 ГБ-а без ПДВ-а. 

Сугеришемо Наручиоцу да коригује образац. 

Одговор је:   

Мења се конкурсна документација, додаје се место за уписивање цене без пдв-а. 

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


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". 

 Одговор је:   

 

Све цене у понуди се исказују на две децимале. 

 

Питање бр.4: 

 На стр. 18 конкурсне документације наведено је да ће се уговор закључити у року од осам 

дана од дана протека рока за подношење Захтева за заштиту права из члана 149. Закона о 

јавним набавкама. Рок за закључење уговора није у складу са ЗЈН. Наиме, закон наводи да 

је рок од 8 дана само рок у којем наручилац доставља уговор изабраном понуђачу, а не рок 

у којем се закључује уговор. Сугеришемо Наручиоцу да изврши корекцију наведеног. 

 Одговор је:   

 
На страни 18 конкурсне докумнетације тачка 6.18. Обавештење о року закључења уговор први став 

„Уговор са понуђачем коме је додељен уговор о јавној набавци закључиће се у року од 

осам дана од дана протека рока за подношење Захтева за заштиту права из члана 149. 

Закона о јавним набавкама“ замењује се „ Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци 

достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за 

подношење захтева за заштиту права“. 

Питање бр.5: 

 У оквиру техничке спецификације на странама 6 и  7 конкурсне документације наручилац 

захтева од понуђача да испуне одговарајућу покривеност територије за локације које су 

дате у табели са напоменом да  „Уз понуду обавезно доставити попуњену табелу 

покривености сигналом, мапе покривености територије закључно са 31.12.2018. као и 

изјаву овлашћеног лица под кривичном и материјалном одговорношћу о тачности 

података. Образац 7“. С обзиром да се списак локација налази у обрасцу 7 на страни 29 

Молимо вас за појашњење да ли су понуђачи у обавези да попуне табелу дату на страни 6? 

 Одговор је:  

Понуђачи су у обавези да попуне табелу на страни 6. 

Питање бр.6: 

 Молимо Наручиоца за појашњење да ли се количина Интернета у износу од 300 ГБ 

дефинише по пакету или представља укупну количину која обухвата сва четири пакета 

(пакет 1, пакет 2, пакет 3 и пакет 4)? 



Одговор је:   

Количина од 300гб-а је дефинисана појединачно за сваки пакет засебно. 

Питање бр.7: 

У Плану јавних набавки за 2019. годину (измена број 04/2019 од 21.06.2019. године), на 

страни 7 је наведена процењена вредност Услуга мобилних телефона у износу од 

950.000,00 динара без ПДВ-а, док је на страни 10 наведена процењена вредност Услуга 

мобилне телефоније у износу од 2.200.000,00 динара без ПДВ-а. Из ког разлога је 

наручилац у плану јавних набавки за истоврсне услуге (услуге мобилне телефоније) 

утврдио два различита износа? Како би понуђачи могли да припреме адекватне понуде, 

молимо вас да се изјасните која је процењена вредност  јавне набавке број 16/2019: 

950.000,00 динара без ПДВ-а или 2.200.000,00 динара без ПДВ-а? 

Одговор је:    

Процењена јавна набавка је 2.200.000,00 динара без пдв-а за период важења уговора од 24 

месеца. 

 Питање бр.8: 

Молимо за појашњење да ли је у техничкој спецификацији реално дефинисан износ Буџета 

за набавку телефонских апарата за време трајања уговорне обавезе у износу од 

2.200.000,00 динара без ПДВ-а, с обзиром на то да овај износ премашује вредност јавне 

набавке од 950.000,00 динара без ПДВ-а, односно истоветан је износу од 2.200.000,00 

динара без ПДВ-а (у зависности од тога која је процењена вредност јавне набавке). 

Претходно наведено доводи у питање да ли је Наручилац предвидео набавку добара или 

набавку услуга. Напомињемо да су уговори о јавним набавкама теретни уговори, као и да 

Понуђачи имају трошкове који су везани за набавку мобилних телефона, а који су у овом 

случају већи од вредности јавне набавке, а самим тим и зараде коју Понуђачи могу 

остварити из овог уговорног односа. Узимајући у обзир неоправдану употребу техничке 

спецификације у оквиру које се захтева већа вредност мобилних телефона у односу на 

вредност набавке, при чему постоји основ за подношење захтева за заштиту права, 

сугеришемо Наручиоцу измену висине износа Буџета за набавку телефонских апарата. 

Одговор је:    

Мења се конкурсна документација. Вредност уговора о ЈН је 2.200.000,00 динара без пдв-а 

за време трајања уговорне обавезе, док је минимални обавезујући буџет за набавку 

телефона 2.000.000,00 без пдв-а ( мења се износ буџета). 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 


