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ПРЕДМЕТ: Додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну 

набавку мале вредности –  Услуге комуникација за потребе Општинске управе општине 

Сокобања, ЈН бр.19/18. 

 

Дана 23.07.2018. године примили смо  захтеве за додатне информације/појашњења у вези 

јавне набавке мале вредности–Услуге комуникација за потребе Општинске управе општине 

Сокобања  у  оквиру којих су  постављена  следећа питања: 

 „Na strani 3/57 je navedeno: „5. Рок за подношење понуда је 10дана од дана објављивања 

позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 26.07.2018. године до 

12:00 сати.“ dok je na strani 19/57 navedeno: „Понуда се сматра благовременом уколико 

је примљена од стране КОРИСНИКА УСЛУГА до 27.07.2018.године до 12,00часова.“ 

Zamolili bismo Naručioca da se izjasni koji je, od dva navedena, rok za dostavljanje ponude kao i 

da izvrši izmene konkursne dokumentacije u skladu sa navedenim? 

·         Obzirom da je na strani 6/57 navedeno: „Минимална месечна потрошња у износу 

од  50.000,00динара без ПДВ у коју  је урачуната и претплата.“ da li se Naručilac obavezuje 

na mesečnu potrošnju od 50.000,00 rsd bez PDV-a obzira na ostvarenu potrošnju? 

·         Predlažemo Naručiocu da navede još jedan rezervni kriterijum, koji je npr. žreb iz razloga 

100% aleatornosti, obzirom da je moguće da više Ponuđača ispune oba rezervna kriterijuma, 

nakon čega neće biti osnova na kojih će se dodeliti ugovor. 

Na strani 6/57 pod stavkom 10. Je navedeno: „Омогућен пренос интернет података за најмање 

10претплатничких бројева КОРИСНИКА УСЛУГА у количини од 1 GBпо броју месечно 

са максималном брзином протока, без накнаде.  Након искоришћених 1 GBпо броју  у 

текућем месецу,интернет се том броју аутоматски искључује за текући месец.“ Predlažemo 

Naručiocu da izmeni ovaj deo, obzirom da nema logičkog razloga zašto bi se Naručioc 

ograničavao na određenu količinu interneta, ukoliko je neki od Ponuđača spreman da ponudi 

neograničen besplatan internet po usporenoj brzini nakon potrošenih 1GB,koji Naručiocu neće 

napraviti nikakve troškove. 

·         Zamolili bismo Naručioca da navede kada  i gde je zvanično otvaranje svih ponuda? 

·         Na strani 10/57 je pod stavkom 3. Navedeno: „Услуга која је предмет јавне набавке се 

набавља на период од максимално 12 месеци. Добављач има рок од 7 дана од дана 

потписивања уговора да обезбеди функционалност система. Рок испоруке мобилних 

апарата и модема за мобилни интернет је 10 дана од дана потписивања Уговора.“ 

Napominjemo Naručiocu da je potrebno da se ovaj deo konkursne dokumentacije izmeni obzirom 



da ukoliko dođe do promene trenutnog operatera rokovi ne zavise samo od Ponuđača za kojeg se 

opredelio Naručilac, već i od trenutnog operatera, kao i od Ratela. Tačnije, postoje rokovi koji su 

definisani Zakonom o telekomunikacijama. 

·         Na strani 6/57 je navedeno : „Омогућен пренос интернет података за најмање 

10претплатничких бројева КОРИСНИКА УСЛУГА у количини од 1 GBпо броју месечно 

са максималном брзином протока, без накнаде.“, dok je u modelu ugovora na strani 45/57 

navedeno: „пренос интернет података за 7претплатничких бројева КОРИСНИКА УСЛУГА 

у количини од 1 GBпо броју са максималном брзином протока;“ Obzirom da se u jednom 

delu traži 1GB za 10 brojeva, a u drugom za 7 brojeva, zamolili bismo Naručioca da se izjasni 

koliko za koliko brojeva je potrebna količina interneta od 1GB? 

·         Napominjemo Naručiocu da je zbog diskriminišućeg faktora potrebno da se izbaci stavka 

pod rednim brojem 20. na strani 7/57 gde je navedeno: „Разговори у оквиру екстерне 

корисничке групе са јавним предузећима (ЈКП „Напредак“ и Јавно предузеће 

„Зеленило-Сокобња“ Сокобања, Основном школом и Организацијом за туризам и културу) 

без накнаде за саобраћај  од минимално  300 минута месечно по броју (минимално 25 

претплатничких бројева КОРИСНИКА УСЛУГА) се обављају безнакнаде, за 0.00 динара.“ 

Naime, ukoliko su navedena preduzeća kod istog Ponuđača, neće se primenjivati cene kao za 

eksterne korisnike, već za korisnike u okviru iste mreže, čime se pravi diskriminacija prema 

drugim ponuđačima koji nisu pružaoci usluga za pomenuta preduzeća – koja nisu predmet ove 

javne nabavke. 

·         Molim za pojašnjenje da li može da se primeni cena od 0,00 dinara i na koliko decimala 

ide zaokruživanje?“ и 

„1.    Molimo Naručioca za pojašnjenje da li se kriterijum najniže ponuđene cene kao i rezervni 

kriterijum odnosi na sve tri partije? 

2.    Na koliko decimala bi trebalo da se zaokruže cene koje će se upisivati na svim potrebnim mestima u 

dokumentaciji? 

3.    Sugerišemo Naručiocu da uskladi datume predaje ponuda  koji se razlikuju u okviru Konkursne 

dokumentacije i u okviru Poziva.Na str.3 Konkursne dokumentacije naveden je datum 26.07.2018. dok je 

u Pozivu naveden datum 27.07.2018.“ 

Комисија за јавну набавку је дана 23.07.2018. године, размотрила постављена питања и на 

основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама доставља додатне информације 

/појашњења, на постављена питања: 

- На страни  3/57 наручилац је направио техничку грешку и навео датум  за 

подношење „26.07.2018. уместо „27.07.2018.“  У Позиву за подношење понуда и на 

страни  19/57 наведено да се „Понуда се сматра благовременом уколико је 

примљена од стране КОРИСНИКА УСЛУГА до 27.07.2018.године до 12,00 

часова.“, те ће наручилац изменити конкурсну документацију у делу који се односи 

на датум на страни 3/57, али ће се извршити  и продужење рока за подношење 

понуда због измена конкурсне документације. 

- Наручилац се обавезује на минималну месечну потрошњу од 50.000,00 динара без 

ПДВ без обзира на остварену потрошњу. 



- Наручилац ће допунити Конкурсну документацију и навести још један резервни 

критеријум. 

- Наручилац је, на страни 6/57 под ставком 10 тражио омогућен пренос података за 

„10 претплатничких бројева КОРИСНИКА УСЛУГА у количини од 1 GB по броју 

месечно са максималном брзином протока, без накнаде.  Након искоришћених 1 GB 

по броју  у текућем месецу, интернет се том броју аутоматски искључује за текући 

месец.“ као минимум свог захтева, а не и ограничење. 

- Датум и место отварања понуда дефинисаће се обавештењем о продужењу рока за 

подношење понуда. 

- Наручилац је сматрао да је рок од 7 дана од дана потписивања уговора да обезбеди 
функционалност система довољан јер понуђч од дана додношења одлуке о додели 
уговра, као и датума након истека рока за заштиту права и периода достављања 
уговора довољно времена да изври све потребне припреме и испошштује овај рок. 
Наручилац у Закону о телекомуникацијама није пронашао сметњу за одређивање 
овог рока. 

- Наручилац ће изменити конкурсну документацију Модела уговора који се односи на 

број претплатничких бројева корисника услуга у количини од 1 GB по броју месечно са 

максималном брзином протока, без накнаде 

-     Наручилац је у делу конкурсне документације III Врста, техничке карактеристике, 

квалитет, количина и опис добара и рок испоруке  на страни 7/57 конкурсне документације  

описао своју објективну потребу да комуницира са буџетским корисницима, без накнаде, 

која је у непосредној вези са предметом набавке и при томе jе ограничио  услугу на 

минимално 25 претплатничких бројева наручиоца без накнаде за саобраћај од минимално 

300 минута месечно по броју  које користе постављена и запослена лица у органима 

локалне самоуправе  (председник Општине Сокобања, заменик и помоћници,  председник 

Скупштине општине Сокобања, заменик и  секретар, општински правобранилац, начелник 

Општинске управе општине Сокобања, руководиоци одељења, радници финансија и 

инспекцијске службе),   који због природе посла имају потребу сталне комуникације са 

екстерним корисницима,  водећи  рачуна о уштедама јавних средстава. У конкретном 

случају не ради се о дискриминацији потенцијалних понуђача. Наручилац је извршио и 

ограничење броја корисника и минута по броју корисника.  

 

- Може да се примени цена од 0,00 динара за услугу која се не тарифира, али не и за све 

понуђене услуге јер би у том случају услуга била бесплатна. Заокруживање се врши на три 

децимале, одговор и на 2 питање  

1. Да, односе се на све три партије. 

3. Наручилац ће извршити усклађивање датума кроз измену конкурсне докузментације и 

обавештења о продужењу рока за подношење понуде. 

 

Ова информација, сходно члану 63.став 3. Закона о јавним набавкама, биће објављена на 

Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 

 

                                Председник  

Комисијe за јавну набавку  

                          Душица Станковић с.р. 


