
 
 

Нови Сад; 07.05.2015. 

Број: 615-1-15-05/5 

 

На основу питања везаних за ЈН 13/15-МВ  МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА,  дајемо одговоре 

на иста. 

 

ПИТАЊЕ:  

 

 На страни бр.20. Техничке карактеристике-спецификација, навели сте да је максимална 

месечна претплата по сим картици 125 дин без пдв-а и да је обавезан буџет за набавку мобилних 

телефона 200.000,00дин са пдв-ом. С обзиром на висину траженог буџета за набавку мобилних 

телефона, наручилац се не обавезује ни на какву минималну месечну потршњу, већ је наведено у 

моделу уговора да ће се месечни износи рачуна обрачунавати према стварно оствареном саобраћају 

у складу са наведеним ценама у Обрасцу понуде. На овај начин понуђач нема никакву гаранцију о 

месечној потрошњи а наручилац тражи обавезних 200.000,00 динара са пдв-ом буџета за набавку 

мобилних телефона што је у супротности са законом о јавним набавкама.  

Молимо вас да се или дефинише минимална месечна потрошња за све бројеве или месечна 

претплата по картици која није лимитирана до одређеног износа у складу са траженим буџетом од 

200.000,00 динара са пдв-ом за период од 1 године (12 месеци), или да се уклони обавезан буџет за 

набавку мобилних телефона, с обзиром да је овде реч о јавној набавци Услуга мобилне телефоније а 

не набавка Мобилних уређаја. 

 

ОДГОВОР: 

 

 Сваком од заинтересованих понуђача је остављена могућност да у складу са својом 

пословном политиком дефинише цене које се пондеришу и саставни су део Обрасца понуде, а да се 

на основу истих испуне тражени услови дефинисани кроз захтеве наручиоца. Наиме комисија се у 

постављању захтева руководила првенствено потребама наручиоца, а не пословним и економским 

интересима подносиоца понуда, с тим  да уколико одређени понуђач за исти не налази интерес, то 

не значи да је тиме нужно извршена дискриминација или да је неоправдано ограничена 

конкуренција међу понуђачима односно да је у супротности са законом о јавним набавкама. 

 

О достављеним додатним информацијама у вези припремања понуде Наручилац сходно 

Закону о јавним набавкама, члан 63. (Сл.Гласник РС 124/12 и 14/2015), писаним путем обавештава 

заинтересованог понуђача и истовремено ту информацију објављује на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници. 

 

 

 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

1. Мира Радуловић 

2. Предраг Гајић  

3. Саша Анђелић 

 


