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Број: 112/1/19-05/5 

Нови Сад; 17.05.2019. 

 

На основу питања везаних за ЈН 12/19-МВ  

 Услуге фиксне и мобилне телефоније 

 Партија 1.Услуге фиксне телефоније 

 Партија 2.Услуге мобилне телефоније, дајемо одговоре на иста. 

 

ПИТАЊА:  

1.       У Техничкој спецификацији за партију 2, услуге мобилне телефоније под тачком 6. наводите 

следеће: „Обавезан буџет за набавку мобилних телефона у износу од најмање 200.000,00 динара 

са ПДВ-ом. Буџет је могуће користити у току трајања уговорне обавезе. Обавезно је понудити 

могућност набавке телефона по цени не већој од 1 РСД за све моделе расположиве у актуелној 

месечној понуди оператера. Уз сваки претплатнички број могуће је купити по 1 телефон." 

 Молимо за појашњење да ли наручилац захтева за свих 50 картица телефоне или се обавезујете 

на буџет у износ од минималних 200.000,00 динара са ПДВ-ом? 

2.       У Техничкој спецификацији за партију 2, услуге мобилне телефоније под тачком 12. наводите 

следеће „Бесплатан интернет по броју претплатника (картици)". Молимо за појашњење коју 

количину бесплатног интернета захтевате по картици и по којој брзини? Такође на колико 

картица захтевате интернет са смањеним протоком? 

3.       У оквиру конкурсне документације, на страни 9/48 за партију 1, услуге фиксне телефоније 

наводите следеће: „Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке - да поседује важећу Лиценцу за јавну фиксну телекомуникациону мрежу 

коју издаје Републичка агенција за електронске комуникације - РАТЕЛ". Према важећем Закону 

о електронским комуникацијама, оператори пружају услуге електронских комуникација на 

основу уписа у Евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга што се доказује  

потврдом РАТЕЛ-а о упису понуђача у евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и 

услуга, док се лиценце и одобрења, у смислу појединачних дозвола више не издају. Лиценце за 

фиксну телефонију које је РАТЕЛ раније издао по основу претходно важећег Закона о 

телекомуникацијама важе до датума до ког су издате (и махом су истекле будући да су издаване 

на период од 10 година), након чега ти оператори настављају да пружају услуге по основу 

напред наведеног уписа у Евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга.  

              Имајући у виду све наведено, молимо вас да потврдите да се као доказ испуњености 

предметног услова за Партију 1-Услуге фиксне телефоније може доставити потврда Регулаторне 

агенције за електронске комуникације и поштанске услуге о упису у Евиденцију оператора 

 јавних комуникационих мрежа и услуга. 

4.       Молимо вас за потврду да понуђачи нису у обавези да попуне члан 3. став 1. Модела уговора за 

обе партије, услуге фиксне и мобилне телефоније? 



 2 / 2 
 

 

 

5. Молимо за појашњење да ли се у члану 5. Модела уговора за партију 2, услуге мобилне 

телефоније за бенефицирану набавку телефонских апарата уписује цена без ПДВ-а или са ПДВ-

ом? 

      6.    У складу са Законом о изменама и допунама Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник 

РС", бр. 44/2018) од 1. октобра 2018. године сва писана акта (захтеви, дописи, уговори и остала 

документа) која доставлјају привредна друштва односно предузетници су важећа и валидна иако 

нису оверена печатом тог привредног друштва, односно предузетника. У том погледу указујемо 

да понуђачи више нису у обавези да обрасце из конкурсне документације оверавају печатом. 

Сходно наведеном, молимо вас да потврдите да недостатак печата на обрасцима у понуди неће 

бити разлог за одбијање понуде као неприхватљиве.     

 ОДГОВОРИ: 

1.  Наручилац има захтев да минималан буџет износи 200.000,00динара са ПДВ-ом, а остављено 

је да исти може бити већи без ограничења у зависности од понуде потенцијалног понуђача. 

2.  Захтевамо 500MB  бесплатног интернета по свакој картици по максималној брзини, а потом 

неограничени интернет са смањеним протоком. 

3. Потврђујемо да се  као доказ испуњености предметног услова за Партију 1 – Услуге фиксне 

телефоније под тачком 5.)  да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке - да поседује важећу Лиценцу за јавну фиксну телекомуникациону 

мрежу коју издаје Републичка агенција за електронске комуникације – РАТЕЛ, може доставити 

потврда Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге о упису у 

Евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга. 

 

4.  Понуђачи нису у обавези да попуне члан 3. став 1. Модела уговора за обе партије . 

 

5.  У члану 5. Модела уговора за партију 2, услуге мобилне телефоније за бенефицирану набавку 

телефонских апарата уписује се цена са ПДВ-ом. 

 

6. Недостатак печата на обрасцима у понуди неће бити разлог за одбијање понуде као 

неприхватљиве.     

 

 

О достављеним додатним информацијама у вези припремања понуде Наручилац сходно Закону 

о јавним набавкама, члан 63. (Сл.Гласник РС 124/12,68/15), исте објављује на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници. 

 

 

                                                                                КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


